Číslo 4/2022

07.11.2022

Volby do zastupitelstva Obce Zahrádky 23.-24.9.2022
Volební účast dosáhla takřka 50%. Z 549 zapsaných oprávněných voličů jich svůj hlas odevzdalo 274.
Celkem u nás v obci kandidovalo 56 občanů zapsaných na 6 kandidátních listinách.
Po sečtení a vyhodnocení všech platných hlasů byli zvoleni tito kandidáti:
Jméno
Srnka Robert
Šmat David Ing.
Kašpar Lukáš Ing.
Doležal Petr JUDr.
Žižka Pavel Mgr.
Navrátil Jan MUDr.
Drábek Jakub
Masopust Ladislav DiS.
Macho Martin
Jelínek Martin
Waxmandská Hana

Název
Nezávislí 2022
Nezávislí 2022
Pro Zahrádky
Zahrádky sobě
Nezávislí 2022
Zahrádky sobě
Pro Zahrádky
ZAHRÁDEČTÍ 2022
Pro Zahrádky
ZAHRÁDEČTÍ 2022
ZAHRÁDECKÉ ŽENY

Počet hlasů
100
98
79
77
71
65
65
61
58
54
48

Původně zvolený Anton Waxmandski s 68 hlasy se svého mandátu vzdal, na jeho místo postoupil Martin
Jelínek.
Z usnesení 1. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 20.10.2022

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1. Zastupitelstvo volí:
Do funkce starosty Martina Macha.
Do funkce místostarosty Ing. Davida Šmata.
Do funkce předsedy finančního výboru Roberta Srnku.
Členy finančního výboru Dagmar Hanžlovou a Mgr. Pavla Žižku.
Do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Lukáše Kašpara.
Členy kontrolního výboru Ing. Aleše Černína Ph.D., Martina Jelínka, Filipa Kubeše a Oldřicha Schulze.
Do funkce předsedkyně kulturní komise Hanu Waxmandskou.

2. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva, a to pro funkci starosty.
3. Zastupitelstvo stanovuje:
1) Tříčlenný finanční výbor
2) Pětičlenný kontrolní výbor
3) Svým neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny ve výši 80% za měsíc podle Zákona
č. 128/2000 Sb. a nařízení vlády č. 318/2017 pro obce s počtem obyvatel 601-1000.
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Vážení a milí spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěl poděkovat za vaši účast ve volbách. Svými hlasy jste zvolili nové členy
zastupitelstva a také byl zvolen nový starosta, místostarosta a předsedové výborů. Já moc děkuji za vaši
důvěru a budu se snažit, abych byl důstojným nástupcem pana Ladislava Chvojky. Dovolte mi poděkovat
mu za všechny úspěchy a zvelebení obce, které ve své funkci učinil. Za dobu působení v této funkci udělal
opravdu mnoho pro obec, a hlavně pro nás občany. Já i členové zastupitelstva budeme pokračovat ve
zvelebování naší obce. Určitě zachováme všechny oblíbené kulturní akce, které se v Zahrádkách konají. Také
věřím, že vytvoříme spousty dalších akcí, jak kulturních, tak i pro zlepšení života v naší obci.
M. Macho
Ze škol...
Z letošního školního roku jsou již dva měsíce za námi. 1. září nastoupilo do základní školy 11 nových
prvňáčků, celkem je ve škole 38 žáků. V mateřské škole je od září jedno oddělení s 21 dětmi ve věku od 2
do 6 let. Výuka se již rozeběhla na plné obrátky, ale zbývá čas i na jiné aktivity.
Máme za sebou první třídní schůzky s rodiči. Děti z mateřinky chodí a jezdí na různé výlety. Byly v
Holanech na farmě, v České Lípě na Dni zvířat, na Vřísku v oboře, na divadle v Holanech atd. Školáci zažili
turnaj ve vybíjené. Na multifunkčním hřišti u naší školy jsme mezi devíti málotřídními školami získali
stříbrný pohár. Páťáci vyjeli reprezentovat naši školu do Volfartic na vlastivědnou soutěž, školní družina
vycestovala do České Lípy na Jablíčkový den u příležitosti Dne stromů. Všichni žáci školy spolu s 6 dětmi
z mateřinky jezdí každý pátek na velmi oblíbený výcvik bruslení do České Lípy.
Naše škola, za finanční podpory Obecního úřadu v Zahrádkách, uspořádala další ročník Běhu lipovou alejí.
Za velice vydařený sportovní den, kdy běželo přibližně 135 závodníků, patří veliké poděkování všem
spoluorganizátorům. Všem zaměstnancům školy, Sokolu Zahrádky za poskytnutí zázemí na fotbalovém
hřišti, pánům A. Drugdovi a J. Kryndlerovi za bezvadně vytyčenou a označenou trať, p. V. Dogaru
za bezchybné měření časů, manželům Ulmanovým za sponzorský dar a mnoha dalším pomocníkům.
Další oblíbenou akcí, která nás čeká je lampionový průvod. Ve čtvrtek 10. 11. zveme všechny zahrádecké
děti, ale i přespolní, na lampionový průvod u příležitosti svátku sv. Martina. Od školy budeme odcházet
v 17 hodin.
Velice se těšíme na další ročník Vánočního jarmarku, na který srdečně zveme všechny spoluobčany ve
čtvrtek 24. 11. Začínat budeme v 16 hodin na školní zahradě. Připravujeme výrobky dětí i dospělých,
občerstvení, výrobky sponzorů, ohňostroj a hlavně příjemnou a pohodovou adventní atmosféru. Přijďte se
vánočně naladit.

J. Hoffmannová
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Z kulturní komise
Dne 9.10. proběhlo vítání občánků. Přivítali jsme dvě děvčátka a tři
chlapce. Děti ze ZŠ připravily vystoupení. Naposledy ve své funkci
starosty přivítal děti pan Chvojka. Kolébku, do které pokládají rodiče své
děti, vyrobil a daroval v roce 1971 obci pan Petr Drugda. Od té doby nám
úspěšně slouží a dělá radost.
Dne 21.10. se uskutečnilo setkání dříve narozených občanů, které se
zúčastnilo 41 lidiček. Při reprodukované hudbě dle vlastního výběru
zavzpomínali na dřívější časy a mládí. Přivítal je nově zvolený starosta
pan Martin Macho.
Kulturní komise touto cestou děkuje našemu bývalému starostovi
Ladislavu Chvojkovi za možnost dělání všech akcí, při kterých nás dle možností podporoval. Zároveň
děkujeme i pracovnicím obecního úřadu, které nám vždy pomohly s plakáty, povoleními apod..
Dne 5.12. proběhne ve škole mikulášská nadílka. Jedná se o poslední akci původní kulturní komise, pak vše
přebírá nová komise, které tímto přejeme hodně úspěchů.
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne 7.1.2023. Děti z naší ZŠ za pomoci dospělých budou navštěvovat
Vaše domovy. Děkujeme, že jim otevřete své dveře a peněženky a nezapomenete na sladké odměny pro malé
koledníky.
L. Hemrlová
Nové složení kulturní komise
Paní Waxmandská se coby předsedkyně kulturní komise rozhodla spolupracovat s těmito lidmi:
Kamila Jantačová, Romana Čemeryšová, Zuzana Kulasová, Ladislav Chvojka, Jan Navrátil, Ladislav
Masopust, Dana Machová a Eva Kubešová.
Dovolte mi touto cestou poděkovat předchozí předsedkyni paní Ladislavě Hemrlové a jejímu týmu,
Václavu Šťastnému, Olině Chladíkové, Jitce Mokré a Haně Waxmadské za obětavou práci v kulturní komisi
nejen v předchozích čtyřech letech.
D. Šmat
Zhasínání veřejného osvětlení
Z důvodu aktuálních vysokých cen za elektrickou energii, v kombinaci se spotovými cenami, za které obec
nakupuje, jsme byli přinuceni přistoupit k dočasnému zhasínání lamp veřejného osvětlení v obci. Počítáme
s tím, že od ledna 2023 bude veřejné osvětlení opět v provozu celou noc, protože silová cena elektřiny bude
zastropována na úrovni 6,05 Kč/kWh, celkově na úrovni cca 8 Kč/kWh. V průběhu roku 2023 pak obec
plánuje uzavřít smlouvu pro rok 2024 za fixované ceny, kde již nehrozí šokové nárůsty ceny za odebranou
kWh. Pro představu, zálohy za odběr elektřiny se obci v průběhu roku zvedly z 40 tis. Kč/měsíc na 240 tis.
Kč/měsíc. Vypínáním pouličního osvětlení šetříme přibližně 60 tis. Kč měsíčně, celkem snížíme nárůst ceny
o skoro 200 tis. Kč. Přesto dojde k dramatickému překročení schváleného rozpočtu na energie za letošní
rok. Po zastropování cen bychom v roce 2023 neměli vydávat za elektřinu v obci více než dvojnásobek
původně plánované ceny pro rok 2022.
Omlouváme se občanům za dočasné potíže, které jim zhasínání pouličního osvětlení může přinášet.
D. Šmat
Nabídka zaměstnání
Obecní úřad v Zahrádkách zvažuje rozšíření počtu pracovníků, kteří pečují o naši obec, tzv. Rychlé roty.
Zájemci se mohou předběžně hlásit na obecním úřadě, kde jim budou sděleny bližší podrobnosti. Rádi
bychom zajistili užitečnou a smysluplnou práci přednostně někomu z naší obce.
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Správce víceúčelového hřiště
Hledáme dobrovolníka, který by od ledna 2023 převzal po panu Žákovi funkci správce víceúčelového
hřiště. Jde o placenou funkci.
Panu Žákovi děkujeme za jeho dosavadní spolupráci a přejeme pevné zdraví.
Běh lipovou alejí
Dne 24.09.2022 se uskutečnil již 28. ročník Běhu lipovou alejí. Děkujeme všem, kdo se podíleli na
organizaci. Celkové výsledky najdete na http://oblcl.cz/zavody/beh-lipovou-aleji/
Zde uvádíme výsledky závodníků, kteří se rozhodli reprezentovat Zahrádky.
jméno
Doležalová Adélka
Čibera Václav
Čibera Antonín
Chvojková Tereza
Křenková Markéta
Čiberová Anežka
Doležalová Nella
Erlebachová Lada
Gendráč Lukáš
Hapiák Antonín
Masopust Ladislav
Kunst Matyáš
Kašparová Karolína
Kulašová Ema
Butašová Natálka
Klapka Oliver
Chvojková Anna
Masopustová Eliška
Gendráčová Nela
Kirschner Adam
Rehák Jakub
Lohr Karlos
Urbanová Veronika
Kalus Martin
Šmat David
Šmatová Ema

kategorie
předškoláci
předškoláci
předškoláci
elévové I
elévové I
elévové I
elévové I
elévové I
elévové I
elévové I
elévové I
elévové I
elévové II
elévové II
elévové II
elévové II
elévové III
elévové III
elévové III
elévové III
elévové III
elévové III
ženy B
muži A
muži mílaři
lidový běh

trať (m)
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
6000
12000
6000
3000

umístění
5.
2.
3.
1.
8.
9.
10.
12.
2.
3.
5.
8. - 9.
6.
9.
10.
5.
1.
4.
8.
1.
2.
11.
8.
6.
5.
4.

čas
31,2 s
21,9
39,2
42,4
52,1
53,7
54,8
1:01,3 min.
43,3 s
45,9
50,8
55,8
43,6
47,8
51,6
41,6
1:11 min.
1:18
1:24
1:06
1:08
1:22,1
34:38
57:42
25:56
15:45

Vývoz popelnic: listopad – únor 2022
Směsný odpad (menší popelnice)

středa
středa
středa
středa
středa
středa

9.11.2022
23.11.2022
7.12.2022
21.12.2022
4.1.2023
18.1.2023

Kontejner Šváby

středa
Vývoz kontejneru na vyžádání
na OÚ

Plasty, nápojové obaly, plechovky

středa
středa
středa
středa
středa

16.11.2022
07.12.2022
28.12.2022
18.1.2023
8.2.2023
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Toto číslo připravili: Macho Martin, Šmat David, Cedrychová Ivana, Reháková Dana

