23. ročník

červenec 2017

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. července 2017


Usnesením č. 34/2017 zastupitelé schválili na základě výběrového řízení na akci
„Stavební úpravy MŠ Zahrádky“ dodavatele stavby firmu AQUARES, spol. s r. o.,
kontaktní adresa 378 02 Stráž nad Nežárkou 145, IČ 60069929 a pověřují starostu
uzavřením smlouvy.



Usnesením č. 35/2017 zastupitelé neschválili prodej částí pozemku p. č. 71 a
p. č. 398/3 v k. ú. Zahrádky o výměře 304 m2 z důvodu nízké cenové nabídky
žadatele.



Usnesením č. 36/2017 zastupitelé vzali na vědomí získání dotací z POV Jčk 2017
na „Stavební úpravy objektu č. p. 70 v obci Zahrádky – IV. etapa“ a dotace úroků
z úvěru a pověřují starostu uzavřením smluv o poskytnutí dotací.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Obecní mikrobus nepojede ve čtvrtek 27. 7. a 3. 8. 2017.

Obecní úřad a obecní knihovna budou od 17. 7. 2017 do 28. 7. 2017
uzavřeny.
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Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Praktická lékařka MUDr. Eleonóra Punčochářová nebude ordinovat
z důvodu dovolené 21. 7. – 6. 8. 2017.
Zastupující lékař je MUDr. Vítězslav Novák, Sportovní 445, Kunžak,
tel. 384 399 154.
Ordinační hodiny – Po 7.00 – 12.00 hod., Út 13.00 – 15.30 hod., St. 7.00
– 12.00 hod., Čt 13.00 – 15.30 hod. a Pá 7.00 – 12.00 hod.
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordinovat z důvodu
dovolené
21. 8. - 4. 9. 2017.
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná nebude ordinovat z důvodu
dovolené
31. 7. - 11. 8. 2017.
31. 7. – 4. 8. 2017 je zastupujícím lékařem MUDr. Miroslav Verdán,
Schweigrova 327/II, Jindřichův Hradec, tel. 384 361 871;
7. 8. – 11. 8. 2017 je zastupujícím lékařkem MUDr. Ludmila Plocková,
Trojstředisko Vajgar, Jindřichův Hradec, tel. 384 322 959.

Lékárna ve Strmilově bude mít otevírací dobu od 8.30 do 12.00 hodin
ve dnech
31. 7. – 11. 8. 2017.

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V květnu a v červnu
se přihlášené děti
zúčastnily
předplaveckého výcviku. Jezdili jsme do
bazénu do Jindřichova Hradce, kde se
děti formou her skamarádily s vodou.
Učily se potápět, splývat, skákat do vody
v malém bazénu a plavci chodili už
plavat do velkého bazénu. Na závěr děti
v družstvech soutěžily v plavání. Snaha
dětí byla oceněna diplomem.
V úterý 6. 6. 2017 jsme jeli společně
s dětmi z Mateřské školy z Popelína na
výlet na hrad Roštejn. Po prohlídce
hradu, kde nás provázeli Bílá paní a
Hejkal,
jsme
shlédli
divadelní
představení a zasoutěžili si. Na závěr
výletu jsme na louce před hradem viděli
cvičení policie se psy. Počasí nám
přálo. S novými zážitky jsme se vrátili
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do MŠ kolem 13. hodiny.
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 jsme se s našimi dětmi
zúčastnili dopravní soutěže v Jindřichově
Hradci. Soutěž byla ve 4 disciplínách - jízda

na vozovce, jízda přesnosti, znalost
dopravních značek a zdravověda. Dětem se
plnění úkolů dařilo a nakonec obsadily
4. místo z 8 zúčastněných družstev, přivezly
si nové dojmy a drobné dárky.
V pondělí 26. 6. 2017 jsme
v naší školce besedovali
s příslušníkem
Městské
policie
Strmilov
panem
Rudolfem Séčem. S dětmi si
povídal o pravidlech chování
při jízdě na kole, čím má být
kolo vybaveno, aby mohlo na
silnici, a jak se mají
pohybovat chodci. Ukázal
dětem také předměty, které
používají příslušníci policie
při zadržování zločinců.
Beseda s panem Séčem byla pro děti zajímavá a poučná.
V pátek 30. 6. 2017 jsme
šli s předškoláky, kteří
půjdou do první třídy, na
Obec
Zahrádky
na
slavnostní
ukončení
předškolní docházky. Pan
starosta Ing. Josef Kohout
popřál
Adámkovi
Kovářovi, Péťovi Šubovi,
Tomáškovi
Vlkovi,
Nelince
Adamcové
a
Žanetce Kolmanové krásné
prázdniny a hodně úspěchů
ve škole.
Potom
jsme
s dětmi pobesedovali o
tom, co se jim ve školce
líbilo, na co se těší do
školy a čím by chtěly
jednou být. Všichni jsme si
pochutnali
na výborném
pohoštění,
za
které
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děkujeme pekaři Ivanu Kolmanovi. Na závěr dostaly děti od pana starosty plno dárečků a
společně jsme se vyfotili.
Pro předškolní děti si paní Daňhelová připravila kurz Pletení košíčků z pediku. Děti byly
šikovné, svůj košíček nebo misku si pletly dvě dopoledne a moc se
jim povedly.
Z důvodu čerpání dovolené nebudeme vařit pro ostatní strávníky
v termínu 17. 7. – 1. 8. 2017. Vařit začneme opět 2. 8. 2017.
Jana Harudová
ředitelka MŠ

 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé období
jsme uspořádali 5
kurzů.
Začátkem června to
byl kurz s lektorkou
Hanou Kulíkovou, šili
jsme panenky Tildy.
Dalším kurzem byl
kurz Patchwork – Bargello, který vedla

lektorka Miroslava Fáberová. Bargello patří k velice efektním technikám.
V červnu jsem byla požádána Mateřskou
školou Dačice a Mateřskou školou Dolní
Němčice, abych pro jejich předškoláky
uspořádala kurz Tisk na trička. Používali
jsme papírové šablonky ve tvaru mandal.
Trička se moc povedla.
S předškoláky z naší místní školky jsem
pletla košíčky z pediku.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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SDH ZAHRÁDKY
V sobotu 13. května 2017 jsme uspořádali oslavu ke 120. výročí založení
sboru. Toto výročí jsme oslavili požárním útokem, kterého se zúčastnily dva
okolní sbory - z Horní Olešné a Popelína. Dále se ho zúčastnila družstva
složená ze starších a mladších hasičů a mysliveckého sdružení ze Zahrádek.

Překvapením bylo družstvo, které tvořil pouze rod Bartáků. Po skončení požárních útoků
hrála v kulturním domě k poslechu a tanci kapela Staníci.
Lukáš Čáp

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme novomanželům
Evě (roz. Švecové) a Tomášovi Kohoutovým, Zahrádky č.p. 56,
ke sňatku uzavřenému dne 20. 5. 2017
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KALENDÁŘ OBCE OD 17. ČERVENCE 2017 DO 13. SRPNA 2017

DATUM
pondělí 17. 7.
čtvrtek

HOD.

20. 7.

8.30

sobota 22. 7.
pondělí 24. 7.

9.00
9.00

úterý
čtvrtek
pondělí

25. 7.
27. 7.
31. 7.

čtvrtek

3. 8.

pondělí
čtvrtek

7. 8.
10. 8.

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

9.00

výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
výtvarná dílna

16 – 19
16 – 19

obecní úřad
obecní knihovna

20.00
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

POZN.
ZAVŘENO
ZAVŘENO
mikrobus Strmilov
popelnice

Patchwork – rychlé postupy
Keramika
veřejný internet, knihy a časopisy
Keramika

obec

ZAVŘENO
ZAVŘENO
popelnice
úřední doba

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 14. 8. 2017 – 17. 9. 2017 je v pondělí 7. srpna 2017.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

RAK

21. 6. – 22. 7.



LEV

23. 7. - 22. 8.



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
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předplatné 60 Kč, cena jednoho výtisku 5 Kč. Redakční uzávěrka dne 10. 7. 2017,
náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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