15. ročník

květen 2009

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. května 2009



Usnesením č. 27/2009 zastupitelé schválili Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok
2008 bez výhrad.
Viz tabulka dále v textu.



Usnesením č. 28/2009 zastupitelé vzali na vědomí výsledek vyhlášení výběrového
řízení na půjčku z Fondu rozvoje bydlení.
V letošním roce stejně jako v loňském nebyla podána žádná žádost o úvěr z tohoto
fondu.



Usnesením č. 29/2009 zastupitelé vzali na vědomí Dohodu o spolupráci při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
Tato dohoda je uzavřená v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.
Účelem dohody je zkvalitnit, zjednodušit, sjednotit vzájemnou spolupráci a současně
upravit oblasti a formy spolupráce zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku. Dohoda specifikuje vzájemné úkoly obou stran, tj. Obce Zahrádky a Policie
ČR – Obvodní oddělení Studená.



Usnesením č. 30/2009 zastupitelé rozhodli nevydávat požadovaný majetek
občanskému sdružení Na dobrých cestách z důvodu nedostatečného prokázaní
vlastnictví majetku tímto subjektem.
Z předložených dokladů na požadovaný majetek ze strany občanského sdružení Na
dobrých cestách není prokazatelné vlastnictví nárokovaných věcí.



Usnesením č. 31/2009 zastupitelé rozhodli povolit bezplatné užívání pozemku p.č.
514/3 v k.ú. Horní Dvorce jako zázemí pro dostavbu RD v míře a době nezbytně
nutné.
Toto povolení platí pouze pro využití pozemku pro uskladnění stavebního materiálu a
prostředků nutných k dostavbě rodinného domu, nikoliv pro ostatní stroje.
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Usnesením č. 32/2009 zastupitelé rozhodli povolit překop cesty p.č. 544 v k.ú. Horní
Dvorce dne 23. 5. 2009 s podmínkou uvedení do původního stavu.
Jedná se o cestu k Bukovici v k.ú. Horní Dvorce. V uvedený den bude neprůjezdná.



Usnesením č. 33/2009 zastupitelé vzali na vědomí jmenování komise pro
vyhodnocení nabídek na nákup zahradního traktoru: Miroslav Urbánek,
místostarosta; Marek Rod, předseda finančního výboru a Petr Barták, předseda
kontrolního výboru.
Z důvodu poruchy motorové sekačky, která nám již po osmi letech dosloužila a
oprava by dosahovala téměř hodnoty nové sekačky, bylo rozhodnuto o koupi nové,
dokonalejší techniky.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Očkování psů se letos uskuteční v pondělí 18. května. Tuto službu můžete
využít v Zahrádkách před Obecním domem od 15.30 do 16 hod. a
v Horních Dvorcích na návsi od 16 do 16.20 hod. Cena za očkování proti
vzteklině zůstává stejná jako v loňském roce - 90 Kč, za trojkombinaci 220
Kč. Očkovací průkazy vezměte s sebou.
Připomínáme, že splatnost faktur za vodné a stočné skončila 30. dubna 2009.
Platbu můžete provést hotově v kanceláři OÚ nebo bezhotovostním
převodem na účet obce č. 31121251/0100.

Byla uplatněna reklamace nátěru fasády na Obecním domě. Barva se na
západní straně budovy značně odlupovala. Firma reklamaci uznala a
provedla opravu.

V měsíci dubnu zhlédlo internetové
www.zahradky.cz 1 794 návštěvníků.
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DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ve středu 1. 4. 2009 jsme navštívili s dětmi výtvarnou dílnu, kde děti
vyráběly „Velikonoční vajíčka“ ze sena.
V pondělí 6. 4. 2009 jsme jeli s dětmi do kina v Počátkách na kreslenou pohádku „Roboti“.
Pro děti to bylo zpestření dne a hezký zážitek.
Ve středu 29. 4. 2009 se konala besídka ke
„Dni matek“. Děti přednášely básně,
zatancovaly tanečky, zazpívaly písně a
zahrály hudební pohádku „Sněhurka a sedm

trpaslíků“. Na závěr děti rozdaly maminkám a
babičkám přáníčka a dárečky, které samy
vyrobily. Namalovaly květináče a ozdobily je
ubrouskovou technikou, do kterých zasadily
fialky.
Ve čtvrtek 30. 4. 2009 se do
školky hned ráno slétly malé
čarodějnice. Ve školce si
čarodějky
zatancovaly,
naučily se čarodějnickou
písničku a vyrazily pozvat
všechny ženské z vesnice na
večerní rej.
Ve čtvrtek 18. 6. 2009 v 8
hodin k nám přijede pan
fotograf. Kdo má zájem, může
se přijít vyfotografovat.

Chtěla bych touto cestou velice poděkovat panu Jaroslavu Kovářovi za výměnu písku
v dětském pískovišti na školní zahradě. Každá pomoc našim nejmenším je vítána. Děkujeme.

Za MŠ Zahrádky Jana Harudová
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 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé období se konalo devět kurzů.
Děti ve věku základní školy
přišly na kurz Velikonoční
kraslice, který tentokrát
vedla
lektorka
paní
Miroslava
Kadlecová.
Vyměnili jsme techniku
hanáckých
kraslic
zdobených slámou za všem nám známou techniku
zdobení voskem. Lektorka paní Ludmila Soukupová se
omluvila pro zdravotní důvody a nahradila ji již zmíněná
paní Kadlecová.
Dalším kurzem pro ně byl kurz Pletení košíčků, který vedla
lektorka paní Karla Hátleová. O pletení košíčků je každý rok velký
zájem, a tak jsme kurz otevřeli ve dvou termínech.
Pro dospělé klienty se konal kurz Patchworku, který vedla paní
Miroslava Fáberová.
Začátečnice vytvářely
polštářky a pokročilejší klientky, které přijely
opakovaně, se pustily do tašek zdobených
patchworkem.
Dále to byl kurz Jednoduchá pasparta, který vedla
lektorka paní
Hedvika
Kružíková a
kurz
Veselé
tiskání
na
látku,
který
vedla lektorka
paní Zuzana
Krajčovičová.

Před Velikonočními svátky jsme nabídli dva předváděcí kurzy Velikonočního aranžmá. První
kurz vedla lektorka paní Kateřina Kuřinová a druhý kurz vedla lektorka paní Lenka
Matoušková. Fotografiemi se s vámi podělím o nádheru, kterou jsme v dílně vytvářeli.
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Paní učitelka Ivana Hašková ze Základní školy v Horní Cerekvi nás požádala o uspořádání
kurzu Pletení košíčků pro pátou třídu u nich ve škole. Kurz se moc líbil a šikovné děti si
odnášely upletené misky nebo menší košíčky.
Nakonec bych vás ráda pozvala přiloženým plakátem 13. 6. 2009 na oslavu 10. výročí otevření
výtvarné dílny a turistické ubytovny. Kdo jste před deseti lety využil možnosti se podívat do
těchto dvou zařízení při zahájení a po celou dobu u nás nebyl, máte teď opět možnost přijít se
podívat, co se změnilo, co jsme pořídili nového. Při zahájení oslavy se podíváme po desetileté
cestě zpět, připomeneme si události, které nás ovlivnily. Program bude také takovým
ohlédnutím za minulostí. Malým návštěvníkům nabídneme maňáskové představení a
připomeneme si módní přehlídku před třemi roky. Všechny vás co nejsrdečněji zvu a těším se
na vás. Přijďte se pobavit a zavzpomínat.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny

 Srdečně Vás zveme na Pouťové posezení s harmonikou u Bartáků, Zahrádky č.p. 74,
v pátek 15. 5. 2009 hraje p. Razima, v sobotu 16. 5. 2009 bude diskotéka s D. J. Markem.
Začátek vždy od 20 hodin.
manž. Bartákovi
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POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

Velice nás potěšil návrat „našeho“ čápa bílého po bílé zimě.

Trocha poezie od naší spoluobčanky
Buď pozdraven krásný máji,
všude je teď jako v ráji,
stromy kvetou, včelky bzučí,
všechno roste, kde co pučí.

Máme sice více práce,
na poli i na zahrádce,
výsledky však za to stojí,
plody budou, ale kdo ví?

Ještě přijdou zmrzlí muži,
ti se někdy dosti tuží,
po nich je pouť zahrádecká,
už se na ni těší děcka.
L. P. 2009

Staré lidové květnové pranostiky:
•
•
•
•
•
•

V máji vlhko, chladno – bude vína na dno.
Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
Suchý květen – mokrý červen.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen – žíznivý říjen.
Večerní rosy v máji – hodně sena dají.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám
Bartáková Blažena, Zahrádky č.p. 76,
oslavila dne 9. května 79 let
Šteflová Anna, Zahrádky č.p. 1,
oslaví dne 16. května 79 let
Plecháčová Ludmila, Zahrádky č.p. 67,



Opustil nás

Vladislav Svoboda, Zahrádky č.p. 43, zemřel dne 6. května 2009
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KALENDÁŘ OBCE OD 18. KVĚTNA DO 14. ČERVNA 2009
DATUM
pondělí 18. 5.

HOD.
15.30
16.00
16 – 19

MÍSTO
před Ob. domem
náves H. Dvorce
obecní úřad

AKCE
OČKOVÁNÍ PSŮ
OČKOVÁNÍ PSŮ

19. 5.
21. 5.

16 - 17
8.30

Obecní dům, sál
čekárny bus

Biblická hodina pro děti

sobota

23. 5.

9.00

výtvarná dílna

10 – 12
14.00
16 – 19
16 - 17
8.30
15.00

obecní knihovna
výtvarná dílna
obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus
výtvarná dílna

Barevné písky
Malovaný skleněný šperk1
veřejný internet, knihy a časopisy
Malovaný skleněný šperk1

10 – 12
16 – 19
16 - 17
8.30

obecní knihovna
obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy

20.00
14 - 22
8 – 14
9.00
10 – 12
14.00
9.00
16 – 19
16 – 17
8.30

Obecní dům, sál
Obecní dům, sál
Obecní dům, sál
Výtvarná dílna
obecní knihovna
výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus

Jednání zastupitelstva
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu
Slaměné ozdoby
veřejný internet, knihy a časopisy
Šperky z komponentů1
Figurky z kukuřičného šustí

9.00
10 – 12
14.00
9.00

výtvarná dílna
obecní knihovna
za Obec. domem
výtvarná dílna

Obrázky technikou ENCAUSTICA
veřejný internet, knihy a časopisy
Oslava 10. narozenin VD a TU
Obrázky technikou ENCAUSTICA

25. 5.
26. 5.
28. 5.

POZN.

úřední doba

úterý
čtvrtek

pondělí
úterý
čtvrtek

POŘ.
obec
obec
ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

obec
úřední doba

Biblická hodina pro děti

ČCE
obec

mikrobus Strmilov

Batika a tisk na látku1
popelnice

sobota 30. 5.
pondělí
1. 6.
úterý
2. 6.
čtvrtek
4. 6.

pátek
sobota

5. 6.
6. 6.

neděle
pondělí
úterý
čtvrtek

7. 6.
8. 6.
9. 6.
11. 6.

sobota

13. 6.

neděle
1

14. 6.

obec
úřední doba

Biblická hodina pro děti

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

obec

úřední doba
Biblická hodina pro děti

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

obec

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 15. 6. 2009 – 12. 7. 2009 je v pondělí 8. června 2009.
SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:
B ÝK 20. 4. – 20. 5. 

BLÍŽENCI 21. 5. - 20. 6. 

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 11. 5. 2009, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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Výtvarná dílna
Zahrádky

……přijďte s námi 13. 6. 2009
oslavit 10. narozeniny
Oslava se bude konat na dvorku mezi Obecním domem a
Domkem
14.00 hodin
14.30 hodin
15.00 hodin
15.30 hodin

zahájení
maňáskové divadlo
amatérská módní přehlídka batikovaného textilu
výtvarnic Karly Hátleové, Kateřiny Kočkové,
Venduly Šádové
prohlídka výtvarné dílny a turistické ubytovny,
volná zábava

Občerstvení zajištěno.
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