23. ročník

květen 2017

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. května 2017


Usnesením č. 23/2017 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017.



Usnesením č. 24/2017 zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku PO MŠ
Zahrádky ke dni 31. 12. 2016 a rozhodli ponechat zisk v rozpočtu PO MŠ Zahrádky.
Zisk z hospodářské činnosti Mateřské školy Zahrádky za rok 2016 ve výši
23 362,81 Kč bude použit na úhradu spotřebovaných energií.



Usnesením č. 25/2017 zastupitelé schválili smlouvu č. SDO/OEZI/1087/17
o poskytnutí investiční dotace z Dotačního programu Jihočeského kraje „Investiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ a pověřili
starostu jejím podpisem.
Tato dotace pokryje dvě šestiny způsobilých výdajů na výstavbu nové hasičské
zbrojnice.



Usnesením č. 26/2017 zastupitelé nepřijali záměr prodeje pozemku p. č. 71 a č. 398/3
v k. ú. Zahrádky o výměře cca 304 m2.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Omlouváme se občanům za netekoucí vodu z důvodu nutné
údržby a opravy na vodovodním řadu.
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Očkování psů se letos uskuteční ve středu 17. 5. 2017. Tuto
službu můžete využít v Zahrádkách před Obecním domem
od 16.00 hod. do 16.30 hod. a v Horních Dvorcích na návsi
od 16.35 hod. do 16.45 hod. Cena za očkování je - vzteklina
100 Kč, trojkombinace 300 Kč. Očkovací průkazy vezměte
s sebou!!! Nový očkovací průkaz je možno koupit za 50 Kč,
skládací kartička je za 10 Kč. Lze zakoupit také tablety
na odčervení – 1 ks za 30 Kč, ampulky na blechy a klíšťata
pro psa dle jeho váhy: 2 – 10 kg 1 ks za 30 Kč, 10 – 20 kg 1 ks
za 40 Kč, 20 – 55 kg 1 ks za 50 Kč; pro kočky – 1 ks za 150 Kč.
Upozorňujeme, že do hospodářského dvora se v průběhu roku
neodkládají jiné věci než kompletní elektrospotřebiče a
tříděný odpad, tj. papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy
a vybité baterie (monočlánky). S ostatními věcmi vyčkejte
na oznámení
v Zahrádeckém
zpravodaji
o
svozu
velkoobjemového odpadu, který se koná dvakrát ročně, na jaře a
na podzim. Papírové krabice i pet lahve je třeba sešlapávat, aby
se zbytečně nezaplňovaly kontejnery. Důrazně žádáme občany
a návštěvníky naší obce o dodržování tohoto upozornění!!!
Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná dne 19. 5. a 29. 5. 2017 nebude
ordinovat. Zastupující lékařkou je MUDr. Ludmila Leitgebová DS Dačice
telefon 384 423 053 a DS Studená telefon 384 490 515.

DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Před velikonočními svátky
se pro děti konal kurz
Veselé
postavičky
s lektorkou
Hanou
Kulíkovou. Postavičky se
šily z ponožek. Určitě to
všichni znáte, že máte
doma ponožky a jedna
chybí do páru. Jsou to
takzvané ponožky samotářky. Tímto se takové ponožky
užitečně spotřebují a ještě můžou krásně sloužit dětem
na hraní.
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Minulý víkend jsme se sešli s dětmi a s lektorkou Karlou Hátleovou u pletení košíčků
z pediku. Sešlo se nás opravdu požehnaně a všem se dařilo. Nikdo neodcházel bez košíčku.
Marcela Daňhelová
provozní VD



MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pátek 28. 4. 2017 jsme s dětmi oslavili v naší Mateřské škole Zahrádky

Čarodějnický
den.
Děti
si donesly
z domova
kostýmy
čarodějnic
a
čarodějů,
zazpívaly
si
písně a básně o
čarodějnicích,
zatančily
si
při diskotéce a
pochutnaly si na dobrých zákuscích od pekaře pana Kolmana. Na závěr jsme se v kostýmech
prošli po vsi. Prožité dopoledne se nám moc líbilo.
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Ve středu 3. 5. 2017 jsme byli na exkurzi v Pekařství u Kolmanů. Děti si prohlédly zařízení
dílny a pak pozorovaly proces pečení chleba, rohlíků a zákusků od zadělání těsta až po hotové
výrobky. Na závěr si všichni pochutnali na dobrých zákuscích. Moc děkujeme za prohlídku
pekárny a za dobroty.
Jana Harudová
ředitelka MŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k narozeninám
Bartáková Božena, Zahrádky č.p. 28,
oslavila dne 4. května 76 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky č.p. 96,
oslavila dne 6. května 72 let
Hrnčířová Marta, Zahrádky č.p. 104,
oslavila dne 11. května 70 let
Šteflová Anna, Zahrádky č.p. 1,
oslaví dne 16. května 87 let
Bartáková Marie, Zahrádky č.p. 3,
oslaví dne 26. května 71 let
Urbánková Eliška, Zahrádky č.p. 16,
oslaví dne 26. května 74 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 15. KVĚTNA 2017 DO 11. ČERVNA 2017
MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
Zahrádky
Horní Dvorce
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
Očkování psů
Očkování psů
dle přihlášení

obec

čtvrtek

HOD.
16 – 19
16 – 19
17. 5. 16 – 16.30
16.35 – 16.45
18. 5.
8.30

pondělí

22. 5.

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

9.00

výtvarná dílna

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

DATUM
pondělí 15. 5.
středa

čtvrtek
sobota

25. 5.
27. 5.

před ob. úřadem
na návsi
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Dutinkové šperky
Nákupní košík
Dutinkové šperky1

pondělí

29. 5.

čtvrtek

1. 6.

14.00
16 – 19
16 – 19
8.30

sobota

3. 6.

20.00
9.00

Obecní dům, sál
výtvarná dílna

pondělí

5. 6.

čtvrtek

8. 6.

14.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

sobota

10. 6.

9.00

výtvarná dílna

Panenky Tildy

1

obec

POZN.
úřední doba

úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

Jednání zastupitelstva
Batika
Šití na overlocku - tričko
Batika1

obec

mikrobus Strmilov
popelnice

úřední doba
obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 12. 6. 2017 – 16. 7. 2017 je v pondělí 5. června 2017.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

BÝK

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 9. 5. 2017, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.

6

