24. ročník

duben 2018

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. dubna 2018





Usnesením č. 18/2018 zastupitelé schválili tajný způsob volby místostarosty postupem
uvedeným starostou.
Dosavadní místostarosta rezignoval na mandát zastupitele obce Zahrádky, proto bylo
potřeba zvolit nového místostarostu. Byl zvolen Marek Rod.
Usnesením č. 19/2018 zastupitelé zrušili platnost usnesení č. 22/2017 a č. 17/2018 a
rozhodli vyzvat firmu JISTUZA, v.o.d., Studená k uzavření dohod, které by umožnily
vydání souhlasu k právu provést stavbu na pozemcích obce.



Usnesením č. 20/2018 zastupitelé rozhodli vyjádřit nesouhlas s umístěním plotu
na hranici pozemku p. č. 832 v k. ú. Zahrádky.



Usnesením č. 21/2018 zastupitelé rozhodli vyhlásit výběrová řízení na dodavatele
na akci „Stavební úpravy č. p. 70 – V. etapa“, pro která schválili komisi pro otevírání
obálek ve složení: Ing. Josef Kohout, Marek Rod, Ing. Lenka Procházková, a
hodnotící komisi ve složení: Ing. Josef Kohout, Petr Barták, Marek Rod, Petr Vlášek,
Ing. Lenka Procházková.
V páté etapě se bude v Mateřské škole Zahrádky rekonstruovat kuchyně.



Usnesením č. 22/2018 zastupitelé vzali na vědomí získání dotace Ministerstva kultury
na nákup výpočetní techniky pro Obecní knihovnu Zahrádky.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Žádáme majitele psů, aby dodržovali povinnost sbírání exkrementů po svých
čtyřnohých miláčcích na veřejných prostranstvích. Děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Jménem zastupitelstva a zaměstnanců Obce Zahrádky děkuji
odstupujícímu místostarostovi panu Miroslavu Urbánkovi
za obětavou práci pro naši obec, pro naše obyvatele i
návštěvníky, kterou vykonával v minulých volebních obdobích,
a zároveň mu přeji mnoho zdraví, štěstí, lásky a úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Ing. Josef Kohout, starosta

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 20. 3. 2018
jsme si s dětmi
v MŠ vyrobili „Morenu“ a společně
jsme ji vyprovodili za ves a hodili
do potoka s přáním, aby už k nám
konečně zavítalo jaro.
Ve středu 21. 3. 2018 k nám přijelo
divadlo s pohádkou „Jak jel Zdravík
do ZOO.“ Děti byly zapojeny do pohádky.
Pomáhaly Zdravíkovi a strýčkovi Tomovi
sbalit zdravou stravu do baťohu na výlet.
Na výletě Zdravík viděl plno lesních
zvířátek a našel papouška, který do lesa
nepatřil. Tak se vypravil do ZOO mu najít
maminku. Děti se Zdravíkem hledaly
papouškovi maminku a přitom poznávaly i

ostatní
zvířátka
ze ZOO. Pohádka se
dětem moc líbila.
Byla zajímavá a
poučná.
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V úterý 27. 3. 2018 jsme byli s dětmi v MŠ Strmilov, kde jsme shlédli pohádku „Štěstí
za zlatku“. Pohádka vyprávěla o dvou sousedech, kteří mezi sebou soupeřili, a o jejich dětech
Kubíkovi a Aničce, jak se do sebe zakoukali a nakonec se vzali. Loutková pohádka se dětem
moc líbila.
Ve středu 28. 3. 2018 jsme navštívili se třemi předškoláky ZŠ Strmilov. Děti si školu
prohlédly a strávily v ní pěkné dopoledne. Soutěžily ve slalomu, v hodu na cíl, ve válení sudů
a nakonec se všichni vyfotili na lyžích. Chlapcům se škola líbila a do 1. třídy se už těší.

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se v naší školce koná zápis dětí na školní rok 2018 – 2019. Přijďte
se k nám s dětmi podívat, rádi vám naši školu ukážeme.
Jana Harudová
ředitelka MŠ



POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

V neděli 25. března 2018 se konalo Vítání občánků v sále Obecního domu. Letos jsme vítali
šest občánků. Pásmo krásných básniček a písniček si připravily děti z mateřské školy - Tereza
Šubová, Martin Kolman, Antonín Brož, Jakub Kubiska, Robin Vlk, Michal Brož a Denisa
Kovářová za doprovodu paní ředitelky Jany Harudové a paní učitelky Marie Doskočilové.
Děkujeme účinkujícím za příjemné odpoledne.
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Vítajícími byly tradičně:
Obec Zahrádky – Ing. Josef Kohout
Myslivecký spolek Zahrádky - Bukovice – Jaroslav Kovář
Sbor dobrovolných hasičů Zahrádky – Otto Barták
Spolek žen Zahrádky – Jana Bartáková

Patří jim vřelé poděkování za uchování této tradice při vítání našich nejmenších, za krásné
květiny i dárky.
Přivítali jsme mezi nás (zleva):
Václava Brože
narozeného 1. 8. 2017
rodičům Ondřejce a Janovi
Karolínu Čizmadiovou
narozenou 30. 11. 2017
rodičům Veronice a Jiřímu

Alberta a Bartoloměje Bartuškovi
narozené 23. 2. 2017
rodičům Kristýně a Pavlovi
Julii Čermákovou
narozenou 19. 8. 2017
rodičům Elišce a Janovi
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Eduarda Kohouta
narozeného 14. 8. 2017
rodičům Evě a Tomášovi



POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

Taneční skupina BODY TALK se 18. 3.
2018 umístila na 1. místě v regionálním
kole
CZECH
DANCE
TOUR
v Jindřichově Hradci a tím postupuje
do zemského kola v Chrudimi. V této
skupině účinkuje také naše mladá a
talentovaná tanečnice Liduška Brožová
z Horních Dvorců (čtvrtá zleva v pokleku),
které touto cestou blahopřejeme a přejeme
mnoho úspěchů v dalších kulturních
aktivitách.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k narozeninám
Kubíčková Marie, Zahrádky č. p. 25,
oslavila dne 8. dubna 74 let
Lutovský Josef, Zahrádky č. p. 20,
oslavil dne 9. dubna 71 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky č. p. 32,
oslavila dne 10. dubna 87 let
Novotná Eliška, Zahrádky č. p. 64,
oslavila dne 12. dubna 74 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky č. p. 2,
oslaví dne 24. dubna 74 let

Opustil nás
František Kubíček, Zahrádky č. p. 25, zemřel dne 21. března 2018
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KALENDÁŘ OBCE OD 16. DUBNA 2018 DO 13. KVĚTNA 2018

DATUM
pondělí 16. 4.
čtvrtek

19. 4.

pondělí

23. 4.

čtvrtek

26. 4.

pondělí

30. 4.

čtvrtek

pondělí
čtvrtek

3. 5.

7. 5.
10. 5.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
Obec

20.00
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
obecní úřad

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 14. 5. 2018 – 10. 6. 2018 je v pondělí 7. května 2018.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

BERAN 21. 3. - 19. 4. 

BÝK 20. 4. – 20. 5. 

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 9. 4. 2018, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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