24. ročník

říjen 2018

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ZAHRÁDKY
Do letošních komunálních voleb byly v Zahrádkách postaveny dvě kandidátky: Sdružení
nezávislých kandidátů „Zahrádky I“ a Sdružení nezávislých kandidátů Zahrádky a Horní
Dvorce. Voleb se ve dnech 5. a 6. října zúčastnilo 151 z 208 voličů, tj. 72,6 % (v minulých
komunálních volbách to bylo 65,84 %). Ti dali šestnácti kandidátům do sedmičlenného
zastupitelstva celkem 981 hlasů (pro zajímavost – všechny hlasovací lístky byly platné
v porovnání s rokem 2014, kdy bylo odevzdáno 16 neplatných hlasovacích lístků).
Sdružení nezávislých kandidátů
„Zahrádky I“
hlasy
jméno
počet
%
Ing. Miroslav Urbánek
109
16,49
Mgr. Luboš Müller
66
9,98
Petr Barták
91
13,76
Mgr. Eliška Čermáková
85
12,85
Josef Svoboda
85
12,85
Ing. Petr Doskočil
77
11,64
Libor Brabec
78
11,80
Mgr. Dana Šteflová
38
5,74
Ing. Vendula Hálová
32
4,84

Sdružení nezávislých kandidátů
Zahrádky a Horní Dvorce
hlasy
jméno
počet
%
Ing. Josef Kohout
54
16,87
Ing. Michaela Dubová
57
17,81
Marek Rod
59
18,43
Jiří Kolman
43
13,43
Kristýna Bartušková
39
12,18
Lucie Zemanová
35
10,93
Ing. Eva Kohoutová
33
10,31

Zvolení členové zastupitelstva
jméno
pořadí zvolení
Ing. Miroslav Urbánek
1.
Petr Barták
2.
Mgr. Eliška Čermáková
3.
Josef Svoboda
4.
Mgr. Luboš Müller
5.
Marek Rod
1.
Ing. Michaela Dubová
2.

Náhradníci
jméno
pořadí zvolení
Ing. Petr Doskočil
1.
Libor Brabec
2.
Mgr. Dana Šteflová
3.
Ing. Vendula Hálová
4.
Ing. Josef Kohout
1.
Jiří Kolman
2.
Kristýna Bartušková
3.
Lucie Zemanová
4.
Ing. Eva Kohoutová
5.
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V nově zvoleném zastupitelstvu jsou čtyři zastupitelé z minulého volebního období a tři nově
zvolení. Pro začínající čtyřleté komunální období má SNK „Zahrádky I“ čtyři a SNK
Zahrádky a Horní Dvorce pět náhradníků.
Pravidla pro „fungování“ obce v tzv. volebním mezidobí, tedy v době ode dne konání
voleb do zastupitelstva obce (tímto dnem zaniká mandát dosavadním členům zastupitelstva)
do konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, respektive do zvolení
nových obecních orgánů. Svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce je podmíněno
uplynutím lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, resp.
neúspěšností takového návrhu. Dosavadní starosta musí po uplynutí 10. dne ode dne
vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí zjistit u příslušného krajského soudu, zda
byl podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování. Pokud návrh na neplatnost voleb
nebo hlasování nebyl v zákonné lhůtě podán, musí dosavadní starosta svolat ustavující
zasedání tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne, ve kterém uplynula desetidenní lhůta
pro podání návrhů na neplatnost voleb nebo hlasování správnímu soudu (tj. do 25 dní
od vyhlášení výsledků voleb státní volební komisí; 10 + 15 dní). Zároveň však platí, že
ke svolání ustavujícího zasedání nelze přistoupit dříve, než uplyne lhůta pro podání
uvedených návrhů správnímu soudu (lhůta končí 10. dnem v 16.00, po tomto okamžiku
již ustavující zasedání svolat lze).
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
V říjnu budou provedeny odečty stavu vodoměrů pro stanovení platby
vodného a stočného. Prosíme občany, aby umožnili přístup k vodoměrům
panu Petru Jebavému – instalatérské práce, Horní Bolíkov č.p. 2 (mob. č.
777 032 422). Faktury za vodné a stočné budou rozneseny následně v měsíci
listopadu. Děkujeme.
Žádáme občany obce Zahrádky vzhledem k přetrvávajícímu suchému počasí,
aby i nadále šetřili pitnou vodou. Hladina spodních vod je stále nízká.
Do poruchy u č. p. 43 se spotřeba vody snižovala. Po poruše byla spotřeba
vyšší. Pak došlo k další poruše, a tak se velmi těžko odhaduje, zda ještě
někde voda neuniká. Proto žádáme občany, aby byli, co se vody týče,
všímaví a případné anomálie hlásili na obecním úřadu. Je na zvážení těch,
kteří již mají starší přípojku z obecního vodovodu, zda provést její
rekonstrukci. Velice se omlouváme za přerušení dodávek pitné vody a
komplikace s tím spojené. Opravy a následky poruch se snažíme opravit vždy
v nejkratším možném čase. Zároveň tímto děkujeme všem, kteří s vodou šetří.
Dne 11. 11. 2018 vzpomeneme zahrádecké padlé ve válečných konfliktech
položením věnečku u pomníku legionářů. Vzpomínka se koná
v Den válečných veteránů v demokratických státech Evropy, v USA
a Kanadě v den 100. výročí skončení 1. světové války 11. listopadu 1918.
Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům:
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná
nebude ordinovat 24. 10. 2018. Zastupující lékařka je MUDr. Ludmila
Leitgebová.
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DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé období se
konaly tři kurzy.
Všechny tyto kurzy byly
určené pro děti ve věku
základní
školy.
S lektorkou
Terezou
Gemelovou to byl kurz
Malování
na
vodní
hladinu – EBRU. Tato technika je prohlášená
za národní bohatství Turecka, odkud se
rozšířila do celého světa. Terezka
Gemelová EBRU studovala právě
v Turecku u renomovaných lektorů a
propaguje ji u nás.
Dalším kurzem jsou Květinové čelenky,

které děti učila Kateřina Kuřinová. Moc zajímavé téma pro všechny parádnice.
Na konci září přijela lektorka Hana Kulíková učit děti plést z papírových ruliček. Výsledkem
snažení dětí byly svícínky a domečky na pověšení do okna.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od září do listopadu
budeme
s
našimi dětmi a s dětmi
z Mateřských škol Strmilov a Střížovice jezdit
na bruslení na Zimní stadion do Telče, kde se
děti pod vedením trenérů naučí základům
bruslení. Projekt Děti do bruslí, který vede pan
Zdeněk Ondřej, má záštitu ministerstva

školství.
Výcvik našich dětí vede pan Zdeněk Ondřej a
mistr světa v hokeji pan Peter Puchem.
Děti bruslení baví.

za MŠ Zahrádky
Jana Harudová

 Spolek žen Zahrádky
V sobotu 15. 9. 2018 jsme opět my ženy
ze Zahrádek jako každý rok uspořádaly
Pohádkové odpoledne. Už ne les, protože změna
je život a život ten se musí žít. A tak letos poprvé
vznikla nová trasa pro pohádky a soutěže pro naše
milé děti. Toto pohádkové odpoledne začalo
u evangelického kostela a skončilo na hasičském
hřišti, kde je super zázemí pro posezení

s občerstvením. Každá chvála od
dospělých a zástupy veselých dětí nám
byly jako vždy velkou odměnou
za veškerou snahu a přípravu tohoto
odpoledne. I tentokrát přišlo hodně dětí 102 a s nimi 90 rodičů a příbuzných.
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Odpoledne se vydařilo, párky chutnaly, odměny
byly dobré a lákavé a pivo bylo také super, tak co
jiného dodat.
Díky všem, co se na tomto odpoledni podíleli svou
pomocí jenom proto,
aby naši nejmenší měli
zase na co vzpomínat.
Teď už jenom zbývá vás
letos
pozvat
ještě
na Drakiádu, která bude
20. 10. 2018 také
na hasičském hřišti a
potom ještě v prosinci
možná přijde Mikuláš
s čertem.

Jana Bartáková
předsedkyně Spolku žen Zahrádky
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme novomanželům
Andree (roz. Žahourové) a Ondřejovi Kohoutovým, Zahrádky,
ke sňatku uzavřenému dne 6. 10. 2018

Blahopřejeme k narozeninám
Barták Josef, Zahrádky,
oslavil dne 6. října 83 let
Zemanová Jaroslava, Zahrádky,
oslavila dne 6. října 72 let
Drápal Miloslav, Zahrádky,
oslavil dne 13. října 88 let
Brchaňová Věra, Zahrádky,
oslaví dne 28. října 70 let





Opustila nás
Milada Kovářová, Zahrádky, zemřela dne 4. října 2018
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KALENDÁŘ OBCE OD 15. ŘÍJNA DO 11. LISTOPADU 2018
DATUM
pondělí 15. 10.

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

čtvrtek

18. 10.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

sobota

20. 10.

9.00

výtvarná dílna

14.00
9.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

9.00
14.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna

neděle 21. 10.
pondělí 22. 10.
čtvrtek

25. 10.

pondělí 29. 10.
čtvrtek

1. 11.

sobota

3. 11.

pondělí

5. 11.

čtvrtek

8. 11.

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
mikrobus Strmilov
popelnice

Malování na hedvábí
Patchwork – Bargello na jiný způsob
Malování na hedvábí1
Kabelka
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Skleněné vánoční svícínky a kouličky
Skleněné vánoční svícínky1
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

9.00
výtvarná dílna
14.00
1
vyhrazeno pro děti z regionu

sobota

POZN.
úřední doba

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Letovaný šperk
Zvoneček1

10. 11.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 12. 11. 2018 – 16. 12. 2018 je v pondělí 5. listopadu 2018.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

VÁHY 23. 9. – 22. 10.



ŠTÍR 23. 10. – 21. 11.



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 Marek Rod. 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. 10. 2018, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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