červen 2009

15. ročník

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. června 2009



Usnesením č. 34/2009 zastupitelé schválili výsledek výběrového řízení na nákup
zahradního traktoru.
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o nutnosti nákupu nové techniky a
složení výběrové komise. Oslovili jsme několik firem a z doručených nabídek byl
vybrán zahradní traktor STIGA PARK POWER 4WD. Viz foto dále v textu.



Usnesením č. 35/2009 zastupitelé pověřují starostu zahájit jednání s Městem
Strmilov o možnosti uzavření školského obvodu.
Na zasedání zastupitelstva starosta seznámil zastupitele s výsledkem jednání se
zástupci Obce Studená a ZŠ Studená – toto jednání bylo vyvoláno jako reakce na
došlou fakturu za příspěvek na neinvestiční výdaje ZŠ Studená za docházející
školáky z Obce Zahrádky. Fakturace za II. pololetí vykazuje nárůst tohoto příspěvku
oproti I. pololetí o cca 40%.
O záležitosti úhrad příspěvků na neinvestiční výdaje ZŠ jsme již informovali v
loňském roce v listopadovém vydání zpravodaje.
Samozřejmě jsme si vědomi nutného nárůstu těchto příspěvků díky vzrůstajícím
cenám energií, vodného atd., ale takové navýšení v celkové sumě se jeví jako
neadekvátní. Tyto platby totiž tvoří nezanedbatelnou část obecního rozpočtu.
V případě uzavření školského obvodu s Městem Strmilov není ohrožena docházka
školáků do ZŠ Studená, ale pouze vznikne povinnost hradit příspěvky na neinvestiční
výdaje ZŠ Strmilov za docházející žáky z naší obce. Příspěvky za tuto školu jsou
podstatně na nižší cenové hladině než ve Studené a zároveň již v minulosti byla naše
obec oslovena nabídkou uzavření školského obvodu.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Přejeme šťastné sečení …

V době voleb došlo ke vloupání cizí osoby do budovy Obecního úřadu.
Sobotní zahájení voleb bylo o jednu hodinu odročeno. Nebylo nic
zcizeno. Případ šetří Policie ČR.
Každoroční sběr netříděného velkoobjemového odpadu a
nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 27. června 2009 od 14 do
17 hodin v hospodářském dvoře.
Bezplatně je možné odložit staré matrace, umyvadla a jiné velké věci,
které se nevejdou do popelnice (nikoliv biologický odpad).
Z nebezpečných odpadů lednice, mrazáky, televize a autobaterie; za
poplatek/kg je možné odevzdat obaly od barev neředitelných vodou,
olejů atp., pneumatiky, neupotřebené léky.

Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Zubní lékařka MUDr. Matoušková neordinuje:
23. 6. – 26. 6. 2009
6. 7. – 10. 7. 2009
17. 8. – 28. 8. 2009

14. 7. 2009

Dětská lékařka MUDr. Spurná nebude ordinovat:
6. 7. – 10. 7. 2009
3. 8. – 14. 8. 2009
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17. 7. 2009

35%

počet volících

65%

počet nevolících

V měsíci květnu zhlédlo internetové stránky obce na adrese
www.zahradky.cz 1 849 návštěvníků.
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DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé období se konalo devět kurzů.
Pro děti ve věku
základní školy se
konal
kurz
Malovaný
skleněný
šperk,
který vedla paní
lektorka
Karla
Hátleová. Tento kurz jsme otevřeli pro velký
zájem dětí celkem třikrát. Děti malovaly
soupravu šperků – náušnice, přívěšek a další
možností byla sklenička anebo sklíčko
různých tvarů (čtvereček, obdélník,
okénko, zvoneček, ptáček či rybička). Děti
byly nadšené a kurz se moc líbil.
Dalším kurzem pro děti byla Batika a tisk

na látku, který vedla paní lektorka Eva Přibylová.
Předmětem kurzu byla batikovaná spirála, tisk
pomocí tiskátek a malba barvou pomocí lahviček.
Tiskátka a malba lahvičkami se mohly vzájemně
doplňovat.
Kurz Šperky z komponentů byl také pro děti a
opět ho vedla paní lektorka Eva Přibylová. Pro

práci jsme využili hotové komponenty a
různé korálky. Kombinovali jsme korálky
různých velikostí a různých barev. Děti si
mohly vybrat výrobu náušnic, náramků
z řetízku a korálky navlečené na vlasec.
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Kurz se konal v sobotu a v pondělí šli určitě všichni vyšnoření novými šperky do školy.
Pro dospělé se konal kurz Veselé tiskání na látku, který vedla paní lektorka Zuzana
Krajčovičová. Tento kurz máme již v nabídce naposledy s paní Krajčovičovou, protože
výtvarnice se tento obor chystá opustit. Věřím, že se její jméno v naší nabídce ještě někdy
v budoucnu objeví u jiného oboru.
Figurky z kukuřičného šustí vedla paní lektorka Miroslava Kadlecová a patří k naší nabídce
kurzů už od samého počátku existence dílny.
Na požádání paní ředitelky Věry Semotánové z mateřské školy ve Strmilově jsme za dětmi do
Strmilova přijeli uspořádat kurz Malování na trička. Byly to děti, které po prázdninách půjdou
do školy. Na trička se maluje stejně jako na papír pomocí textilních fix a voskovek. Celou
malbu jsme pak doplňovali barevnými flitry. Všem se obrázek moc povedl a trička pro ně
budou jistě vzpomínkou na „školková“ léta.
Již loni jsme se zúčastnili Novorychnovských trhů v Novém Rychnově a i letos jsme pozvání
znova přijali. Pořadatelem trhů byla Obec Nový Rychnov a občanské sdružení Bezjaderná
Vysočina. Program byl opravdu pestrý. Dílna si připravila malování na hedvábí a malování
skleněných šperků. Na úvod vystoupily děti s bohatým programem z Mateřské školy a
Základní školy Nový Rychnov. Celý program doplňoval prodej různých předmětů.
K poslechu i k tanci hrála Malá muzika z Libkovy Vody. Celý den bohužel slavnostní náladu
kazil prudký vítr, chladné počasí a dešťové přeháňky.
Celý měsíc květen v dílně žijeme přípravami na 10. výročí otevření výtvarné dílny a turistické
ubytovny. Ještě jednou vás všechny čtenáře zpravodaje, občany Zahrádek zvu na tuto
slavnost. Pro nejmenší, ale i ty větší jsme připravili loutkové divadlo pana Augustina Kotila
z Třeboně „Pták Ohnivák a liška Ryška“. Pro malé i dospělé přinášíme amatérskou módní
přehlídku. Textilní exponáty zapůjčené k účelu módní přehlídky budou na Obecním úřadě
ještě dalších čtrnáct dnů k nahlédnutí a k prodeji. Přijďte si udělat radost a pobavit se s námi.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
 MATEŘSKÁ ŠKOLA

V úterý 19. května jsme jeli s dětmi do Strmilova na vystoupení
hudební kapely „Malá katastrofa“. Dětem se vystoupení velice líbilo
a aktivně se zapojily do zpěvu. Dokonce ty nejodvážnější zpívaly i sólově.
V pondělí 1. června naše MŠ oslavila Den dětí. V průběhu dopoledne si děti zasportovaly,
zasoutěžily a zatancovaly.
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Odměnou jim byly
dary – balíček
sladkostí a zmrzlina
od Českého svazu
žen, kterým bych
chtěla
tímto
poděkovat
za
sponzorování.

OZNÁMENÍ:
Připomínáme, že ve čtvrtek 18. 6. 2009 v 8 hod. k nám přijede pan fotograf. Kdo bude chtít,
může se přijít vyfotografovat.
O letních prázdninách bude mateřská škola uzavřena od 7. 7. do 31. 8. 2009.
Za MŠ Zahrádky
Jana Harudová

֠

POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

 Děkujeme našim ženám ze ZO ČSŽ Zahrádky, že se opět ujaly celoroční péče o zeleň
na veřejných prostranstvích obce.

Trocha poezie od naší spoluobčanky
Krásné dny červnové
jsou plné pohody,
sluníčko hřeje nás,
začnou zrát jahody.

Třešně už barví se,
růže má poupata,
chce to jen dívat se,
co vše kde rozkvétá.

Už můžem plánovat,
co letos podniknem,
léto vždy krásné je,
tak si ho užijem!
L. P. 2009
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Staré lidové červnové pranostiky:
•
•
•
•
•
•

V červnu deštivo a chladno – způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený – bývají žně vždycky zkaženy.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích, budem mít řídko.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde až začnem kositi.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Vítáme mezi námi

Kristýnu Dubovou, Horní Dvorce č.p. 1,
narozenou 19. 5. 2009 Michaele a Radkovi Dubovým

Patrika Adamce, Zahrádky č.p. 18,
narozeného 29. 5. 2009 Janě a Vladislavu Adamcovým

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:
BLÍŽENCI 21. 5. - 20. 6. 

RAK 21. 6. – 22. 7. 

Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc Obec Zahrádky,
www.zahradky.cz. Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, tel. č. 384 490 051, e-mail:
obec@zahradky.cz. IČO 00666564. Redakční rada Miroslav Urbánek. Autor záhlaví
Zbyněk Honzal. Distribuci roznáškou do domácností místních předplatitelů a prodej
zajišťuje obecní úřad. Roční předplatné 60,- Kč, cena jednoho výtisku 5,- Kč. Redakční
uzávěrka dne 8. 6. 2009, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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KALENDÁŘ OBCE OD 15. ČERVNA DO 12. ČERVENCE 2009
DATUM
pondělí 15. 6.
úterý
16. 6.
čtvrtek 18. 6.

HOD.
16 – 19
16 - 17
8.30

MÍSTO
obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus

20. 6.

9.00

výtvarná dílna

neděle

21. 6.

10 – 12
14.00
9.00

obecní knihovna
výtvarná dílna
výtvarná dílna

pondělí
úterý
čtvrtek

22. 6.
23. 6.
25. 6.

16 – 19
16 - 17
8.30

obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus

sobota

27. 6.

9.00

výtvarná dílna

10 – 12
14 - 17

obecní knihovna
hospodářský dvůr

sobota

neděle

28. 6.

9.00

výtvarná dílna

pondělí
úterý
čtvrtek

29. 6.
30. 6.
2. 7.

16 – 19
16 - 17
8.30

obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus

sobota
neděle
pondělí

4. 7.
5. 7.
6. 7.

20.00
10 – 12
9.00
9.00

Obecní dům, sál
obecní knihovna
výtvarná dílna
výtvarná dílna

úterý

7. 7.

9.00

obecní úřad
výtvarná dílna

středa

8. 7.

16 – 17
9.00

Obecní dům, sál
výtvarná dílna

čtvrtek

9. 7.

8.30
9.00

čekárny bus
výtvarná dílna

10. 7.

9.00

výtvarná dílna

11. 7.

10 – 12

obecní knihovna

AKCE

POŘ.

Biblická hodina pro děti

ČCE
obec

Smaltované šperky
Batikovaný a ruční papír
Kresba
veřejný internet, knihy a časopisy
Smaltované šperky1
Batikovaný a ruční papír
Kresba

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

obec

úřední doba
Biblická hodina pro děti

Textil-mramorování, monotisk a další
Vazba časopisů
veřejný internet, knihy a časopisy
sběr netříděného velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
Textil-mramorování, monotisk a další
Vazba časopisů

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

obec
obec

úřední doba
Biblická hodina pro děti

Jednání zastupitelstva
veřejný internet, knihy a časopisy
Vosková batika
Vosková batika
Keramika
STÁTNÍ SVÁTEK
Keramika
Košíkářství - pedik
Biblická hodina pro děti
Keramika
Košíkářství – pedik
Tapisérie

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

obec

ČCE

obec

mikrobus Strmilov

Keramika
Košíkářství – pedik
Tapisérie
popelnice

pátek
sobota
1

Košíkářství – pedik
Tapisérie
veřejný internet, knihy a časopisy

obec

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 13. 7. 2009 – 16. 8. 2009 je v úterý 7. července 2009.
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