24. ročník

srpen 2018

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2018


Usnesením č. 53/2018 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018.



Usnesením č. 54/2018 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2018.



Usnesením č. 55/2018 zastupitelé pověřili místostarostu, předsedu kontrolního výboru
a předsedu finančního výboru oceněním a následným prodejem nepotřebného majetku
obce Zahrádky a Mateřské školy Zahrádky obálkovou metodou nejvyšší nabídce.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Voda
Bez vody, jak všichni víme, by nebylo života. Člověk od svého počátku pil vodu
povrchovou, tedy ze studánek, potoků a řek. Až mnohem později, v našem prostoru
zhruba posledních 700 let, používáme vodu ze studní. To je voda mladá a povrchová.
Voda, která je získaná pomocí vrtu hlubokého 30-50 metrů, je voda hodně stará, dá se
říct stovky let. To, jaké má vlastnosti a jsme-li na ni vůbec připraveni, nechme nyní
stranou. Moje otázka zní, máme právo tuto vodu čerpat a využívat, nejsme-li schopni,
podle mého názoru, řádně hospodařit s tím co máme nyní? Děláme vše proto, aby když
zaprší nebo napadne sníh, se voda mohla vsakovat a tím přirozeně doplňovat spodní
vody? Jímáme a následně využíváme déšť, který nám spadne na střechy, anebo jej
necháme odtéct? Co budou mít ti, co tu budou po nás, když vše vytěžíme?
Nějaký čas sledujeme průměrnou spotřebu vody a hladinu spodní vody ve studních.
Když hladina spodní vody klesne, tak zde ve zpravodaji napíšeme: Vážení spoluobčané,
vzhledem k teplému a suchému počasí vás žádáme o rozumné hospodaření s pitnou
vodou. Děkujeme.
Za rozumné hospodaření s pitnou vodou opravdu nepovažujeme mytí aut, zalévání a
napouštění bazénů. Možná tomu nebudete někteří věřit, ale někdo si napouští bazén a
ten, co bydlí výše, se nemůže ani napít. Smutné, ale je to tak.
To, jestli voda poteče, má tak trochu v rukou každý z nás.
Marek Rod
Hladina spodní vody je opravdu velmi nízko. Prosím, šetřete s vodou. Děkujeme.
1

Prodej nepotřebného majetku obce Zahrádky
Dne 1. 9. 2018 od 9.00 do 10.00 bude probíhat v hospodářském dvoře u č. p. 70 v Zahrádkách
prohlídka a následný prodej nepotřebného majetku obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
Zakoupené věci je nutné na místě zaplatit a následně odvézt. Při shodě nabídnuté ceny
rozhoduje čas nabídky - dřívější nabídka = kupující. Vše je bez záruky, prodávané jako
nefunkční.
Soupis prodávaných věcí:
Název
r. výroby/zařazení
1) Dvoukolový výsuvný žebřík
1985
2) Míchačka SMA 125 modrá
1992
3) Míchačka červená
1968/1985
4) Kuchyňský robot Alba RE 22 včetně příslušenství
1979/1980
5) Myčka podpultová + podstavec
2007
6) Dřez mycí dvojdílný
1980
7.1) Plynová tlaková láhev 10 kg
7.2) Plynová tlaková láhev 10 kg
8) Elektr. ohřívací stolička
1980
9) Elektr. sporák nerez
1980
10.1) Pracovní stůl
1980
10.2) Pracovní stůl
1980
10.3) Pracovní stůl
1980
10.4) Pracovní stůl
1980
11) Psací stůl
1980
12.1) Stolní váha
1980
12.2) Stolní váha
1980
13) Kuchyňské skříňky 4 ks
1980
14) PC – Ac officePro 2100 N
2002
15) Monitor LCD ACER AL 1715
2005
16) PC mobil – vozík
2002
17) Bílá stolní lampa ADEPT
2002
18) Elektr. kráječ
1997
19) Elektr. kráječ AFK AS
2003
20) Špalek na maso
1980
21) Stůl pod dřez atyp + dvoudřez
2005
22) Sklápěcí police
2005
23) Dřez s odkapávačem
2005
Zájemci jsou srdečně zváni.

minimální cena
2 500 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
20 940 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč
500 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
50 Kč
500 Kč
500 Kč
50 Kč
100 Kč
50 Kč
1 Kč
1 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
150 Kč
1 Kč
50 Kč

Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordinovat z důvodu
dovolené
17. 8. a 21. 8. – 21. 9. 2018.
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná nebude ordinovat z důvodu
dovolené:
13. – 17. 8. 2018.
Zastupující lékařka MUDr. Leitgebová, DS Dačice telefon 384 423 053 a
DS Studená telefon 384 490 515.
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DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
V měsíci červenci proběhly 4 kurzy.
Všechny kurzy byly pro dospělé klienty. Kurz Šití na overlocku –
základy, tričko, jednoduché šaty vedla lektorka Eva Šimánková.
Dalším kurzem byl
Městský batůžek
s lektorkou Hanou
Markovou.
Batůžek
jsme
nazvali městský proto, že jednoduše pomocí
karabinek přendáme popruh na rameno
na popruhy na batoh.
Kurzy Barvení látek a Volné quiltování
lektorovala Jana Dohnalová. Látky klientky
barvily francouzskými barvami. Těmito
barvami lze vytvořit 6 odstínů. Přesným
postupem se můžeme kdykoliv k určité barvě
vrátit a dosáhnout stejné barevnosti. Barvy
jsou stálobarevné a jasné. Volné quiltování
využijí ženy, které šijí patchwork. Je to
vlastně volné prošití ušitého dílu a dozdobení
tak celého díla. Je to opravdu už mistrovské
dílo, protože jen lehkým naznačením proševu
vytváříme konkrétní obraz peří, koleček, kostiček a
jiných různých obrazců. Na fotografii vidíte pouze
cvičný vzorník. Samotnému šití předchází spousty

hodin, kdy si vzor cvičíte na papír
tužkou, aby se vzor dostal do ruky a
mohl se pak vytvářet volně šitím na
látku.

Marcela Daňhelová
provozní výtvarné dílny
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SDH Zahrádky
pořádá: 25.

8. 2018

od: 13.00

hod.

VII. ročník hasičské soutěže v požárním útoku
O pohár starosty obce
Soutěž bude probíhat v rámci Jindřichohradecké hasičské ligy
Po ukončení bude pokračovat taneční zábava, kterou vás bude
provázet hudební skupina Staníci.
Občerstvení zajištěno.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám
Kovářová Milada, Zahrádky,
oslavila dne 2. srpna 96 let
Müllerová Marie, Zahrádky,
oslavila dne 3. srpna 90 let
Říhová Ludmila, Horní Dvorce,
oslavila dne 9. srpna 77 let
Barták Zdeněk, Zahrádky,
oslaví dne 13. srpna 76 let
Kohout Karel, Zahrádky,
oslaví dne 29. srpna 88 let


Opustily nás
Růžena Svobodová, Zahrádky, zemřela dne 20. července 2018
Marta Hrnčířová, Zahrádky, zemřela dne 5. srpna 2018
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KALENDÁŘ OBCE OD 13. SRPNA DO 16. ZÁŘÍ 2018
DATUM
pondělí 13. 8.

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

čtvrtek

16. 8.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

sobota

18. 8.

9.00

výtvarná dílna

pondělí

20. 8.

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

9.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

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
obec

čtvrtek

23. 8.

sobota 25. 8.
pondělí 27. 8.
čtvrtek

30. 8.

pondělí

3. 9.

čtvrtek

6. 9.

čtvrtek

13. 9.

20.00
9.00
14.00
16 – 19
16 – 19
8.30

sobota

15. 9.

9.00

sobota

8. 9.

pondělí

10. 9.

výtvarná dílna

14.00
1

mikrobus Strmilov
popelnice

Keramický šperk
Šitá panenka Tilda
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Keramický šperk
úřední doba

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

POZN.
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Jednání zastupitelstva
Kabelka
Suchá vazba1
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Malování na vodní hladinu – EBRU
květiny
Meditační malování
Malování na vodní hladinu – EBRU1
Krabička na poklady1

vyhrazeno pro děti z regionu

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 17. 9. 2018 – 14. 10. 2018 je v pondělí 10. září 2018.
SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

LEV 23. 7. - 22. 8.



PANNA 23. 8. – 22. 9.



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 6. 8. 2018, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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