Číslo 5/2018

12.11.2018

Volby do zastupitelstva Obce Zahrádky 5. a 6.10.2018
Oprávněných osob zapsaných v seznamu voličů bylo 557, celkový počet zúčastněných voličů byl 276,
tj. 49,55%.
Platných odevzdaných hlasovacích lístků bylo 272, 4 byly neplatné. Podle systému počítání výsledků,
upřednostňujících volební strany, byli do zastupitelstva zvoleni tito kandidáti:
Jméno

Počet hlasů

Chvojka Ladislav
Zejmonová Ladislava
Doležal Petr JUDr.
Hoffmannová Jaroslava Mgr.
Cedrych Petr MUDr.
Drábek Jakub
Žižka Vladimír Ing.
Waxmandski Anton
Hemrlová Ladislava
Kašpar Lukáš Ing.
Dlabač Lubomír

122
104
84
83
82
73
73
65
62
57
56

Z usnesení 1. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 1.11.2018
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva, a to pro funkci starosty.
2) Veřejnou volbu starosty a místostarosty.
2. Zastupitelstvo určuje:
1) Volební komisi ve složení: JUDr. Petr Doležal, Mgr. Jaroslava Hoffmannová, Ing. Vladimír Žižka.
2) Že nebude obsazena funkce místostarosty.
3. Zastupitelstvo volí:
1) Do funkce starosty Ladislava Chvojku.
2) Do funkce předsedy finančního výboru Ing. Lukáše Kašpara.
3) Do funkce předsedy kontrolního výboru Lubomíra Dlabače.
4) Do funkce předsedkyně kulturní komise Ladislavu Hemrlovou.
5) Za členy finančního výboru Ing. Davida Šmata a Oldřicha Schulze.
6) Za členy kontrolního výboru JUDr. Petra Doležala a Igora Kašpara.
4. Zastupitelstvo stanovuje:
1) Tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor.
2) Svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
předseda finančního a kontrolního výboru 1 060,- Kč,
předseda kulturní komise 1 560,- Kč,
člen finančního a kontrolního výboru 750,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 460,- Kč.
3) Členům kontrolního a finančního výboru, jež nejsou členy zastupitelstva obce, odměnu
ve výši 500,- Kč za každé zasedání výboru, kterého se zúčastní.
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Informace
Pozvánka ze školy.
V pondělí 12. listopadu 2018 pořádá ZŠ a MŠ v Zahrádkách již tradiční lampionový průvod u příležitosti
vítání sv. Martina. Od školy odcházíme v 18. 00 hodin. Srdečně zveme všechny děti v doprovodu svých
rodičů.
Další listopadovou akcí, na kterou zveme všechny spoluobčany naší obce, i obcí okolních, je předvánoční
jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromu. Jarmark pořádáme již druhým rokem. Začínáme v 15. 30
hodin ve čtvrtek 29. listopadu. Na zahradě školy budou ve stáncích připraveny k zakoupení zdobené perníky,
adventní věnce, drobné vánoční dárky, háčkované ozdoby, zelené i zlaté jmelí, sladké i slané občerstvení
(včetně polévky, guláše či grilovaných klobás) a teplé nápoje. Vše propojeno vánočním vystoupením dětí z
MŠ a žáků školy, doprovázené hrou na flašinet. Čeká nás i jedno tajné překvapení. Přijďte se v
každodenním shonu zastavit a předvánočně naladit. Těšíme se na Vás.
J. Hoffmannová
Setkání důchodců
Setkání se vydařilo, účast byla velká. Děti z naší školy udělaly starším občanům nádherný program, největší
úspěch mělo jejich tancování. K poslechu a tanci nám hrál p. Drábek, s kterým jsme si i zazpívali. Jen těžko
jsme se loučili, příští rok se opět sejdeme. Těšíme se.
Za kult. komisi L. Hemrlová
Vítání občánků
V neděli 21.10. proběhlo v zasedací místnosti ob. úřadu vítání občánků. Starosta obce přivítal Kristiána
Pomajbu a Lauru Bouškovou a popřál jim i rodičům do dalšího života zdraví a spokojenost.
Hubertská zábava
Hospůdka U zámku pořádá dne 17.11.2018 od 20 hod na Sokolovně Hubertskou zábavu. K poslechu i tanci
hraje skupina DO-DO BAND, bohatá tombola, vstupné 100,- Kč.
Drakiáda na hřišti
V sobotu 27.10. proběhla na fotbalovém hřišti první drakiáda TJ Sokol. Zúčastnilo se 17 draků
nejrůznějších tvarů i velikostí, někteří létali a někteří se o to jen pokoušeli. Všechny děti dostaly odměnu ve
formě občerstvení – sladkosti, pití a párek v rohlíku. Odpoledne se vydařilo, počasí nám přálo, výborně se
bavili dospělí i děti.
A. Waxmandski
Vývoz popelnic: listopad 2018 – únor 2019
Směsný odpad
Kontejner Šváby
středa
21.11.2018
středa
5.12.2018
středa
5.12.2018
středa
3.1.2019
středa
19.12.2018
středa
13.2.2019
středa
2.1.2019
středa
16.1.2019

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

20.11.2018
4.12.2018
18.12.2018
1.1.2019
15.1.2019
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