Číslo 4/2014

6.10.2014

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 22.9.2014
I. Zastupitelstvo schválilo :
1) Program a ověřovatele zápisu.
2) Nové znění smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů se společností EKO-KOM a.s.,
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.
3) Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno: CL Zahrádky, Borek p.č. 647/2 upr. kNN, číslo smlouvy
IV-12-4013064 s ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly.
4) Záměr prodat stavební parcely „Lokalita 8 RD za úřadem“ - p.č.720/2 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy.
5) Žádost p. Petry Kašparové, bytem Zahrádky 161, o souhlas se změnou umístění stavby RD na p.č. 788
v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy.
6) Žádost oddílu Kotlářka, Praha 6, o souhlas s pořádáním závodů v orientačním běhu 3.4.2015 a využitím
pozemků obce k parkování
7) Rozpočtové opatření č.3
Příjmy: zvýšení o 502 733,50 Kč, výdaje: zvýšení o 12 800,00 Kč, Celkem: snížení financování o částku
489 933,50 Kč
8) Odhlučnění Sokolovny - vzduchotechnika na sále, dodatek ke smlouvě z 26.6.2014, navýšení o částku
46 827,- Kč (práce neuvedené v projektu).

II. Zastupitelstvo neschválilo :
1) Nabídku Lesů ČR, Lesní správa Česká Lípa, na odkup pozemků v k.ú. Šváby p.č. 102/1, 134/1, 144/5,
236/2 a 363/5 za částku 396 850,- Kč.

III. Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
1) Kontrolu usnesení minulého zasedání - proběhlo jednání s ŘSD ohledně dopravní situace na silnici I/9 u
čp.111, ŘSD nainstaluje svodidla.
2) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Máchův kraj za rok 2013.
3) Informaci o jednání zástupců obce Ladislava Chvojky a Roberta Srnky dne 22.9.2014 v sídle
liberecké pobočky ŘSD, ohledně stavebních úprav křižovatky silnic I/9 a I/15 v Zahrádkách. Jednání
bylo vyvoláno na základě požadavků obce Zahrádky k vyřešení bezpečnosti pohybu chodců v dané
lokalitě. Výsledkem jednání je výstavba kruhového objezdu včetně přechodů pro chodce, navazujících
chodníků a autobusových zastávek. V současné době se dokončuje projektová dokumentace a dle
investora stavby ŘSD by mělo být stavební povolení uděleno, a celá stavba dokončena, v průběhu roku
2015.

IV. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Jednáním k zajištění směny pozemků mezi Obcí Zahrádky a p. Vítem Kašparem, bytem Zahrádky
161, ohledně zajištění přístupu k nemovitostem v osadě Karasy.
Návrh směny:
a) Vít Kašpar převede na Obec Zahrádky:
- p.č.505/1 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy, část cca 1850 m2
- p.č.492/1 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy, dvě části, cca 150 m2 a 1230 m2
(celkem cca 3230 m2, skutečná velikost až po zaměření, hranice rozdělení zakresleny v příloze)
b) Obec Zahrádky převede na Víta Kašpara:
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- p.č.514 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy, část sousedící s p.č. 492/1 cca 600 m2 a část sousedící se zbytkem
p.č.505 po oddělení cca 151m2
- p.č.513/1 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy, celá parcela 627 m2
- p.č.5/3 v k.ú. Šváby, celá parcela 1001m2
- p.č.26 v k.ú. Šváby, celá parcela 21m2
(celkem cca 2400 m2, skutečná velikost až po zaměření, hranice rozdělení zakresleny v příloze)
2) Jednáním o možnosti nákupu opouštěné nemovitosti na p.č. 359 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy. Policie
ČR ukončuje provoz činnosti psovodů v Zahrádkách. Nemovitost byla dříve ve vlastnictví obce.

Vážení občané,
Je čas se trochu ohlédnout, a proto si dovolím vás seznámit s tím, co se v uplynulém volebním období
2010 - 14 podařilo i co je zastupitelstvem připravováno.
Dokončena byla výstavba chodníku od bytovek, místní komunikace v lokalitě U školy, asfaltování
komunikace od bývalého pivovaru k lávce i stání a komunikace za obecním úřadem k Jagerským,
komunikace u Zifčáků, byly položeny nové části asfaltového koberce komunikace v Karasech,
vyspravena cesty ve Švábech asfaltovým odvalem, byla osazena nová plastová okna v Sokolovně,
výměněna všechna osvětlovací tělesa (ne sloupy) v Karasech, vybudován chodník k nádraží ČD, dětské
hřiště s herními prvky na školní zahradě, zhotoveno víceúčelové hřiště s umělým povrchem na malou
kopanou, tenis, volejbal, nohejbal a košíkovou se skladem na nářadí, dětské hřiště v parku za čtyřkou
jako součást budoucího obecního parku, upraveno bylo náměstíčko u Vaskivů, vyměněna svítidla veř.
osvětlení v Borku, výměněny parkety na sále Sokolovny, osazena nová dřevěná okna v 1. patře ZŠ,
instalováno vzduchotechnické zařízení v Sokolovně, vysazena alej ke kostelu a k bytovkám.
Kromě těchto větších akcí pokračujeme v údržbě parku za čtyřkou vlastními silami i odbornou
firmou, začínáme s celkovou výraznou revitalizací Lipové aleje. Nemalou péči také věnujeme údržbě
zeleně, veřejných prostranství i památek, základní a mateřské škole, sportu a kultuře, průběžné úpravě a
údržbě komunikací. Opravili jsme části spadlé zdi v zám. parku, zřídili el. odběrné místo pro obecní akce
před čtyřkou, odborně prořezali neudržovanou habrovou alej v parku za čtyřkou, vybudovali nový plot
kolem dětského hřiště u školy a školní zahrady, osadili zrcadla při vjezdu do Karby a u Hostince U
Dlabače, instalovali keramickou pec v suterénu školy, instalovali nové vchodové dveře se zárubní do
Sokolovny, kam jsme i nákoupili stoly na sál, máme stavební povolení pro výstavbu inž. sítí pro 8 RD za
úřadem s potřebnou infrastrukturou, připravujeme výstavbu chodníku od pošty k Sokolovně
Na úseku kultury chceme pokračovat v zavedených kulturně společenských a sportovních akcích, jako
jsou Zahrádecké slavnosti, Babský bál, Václavská zábava, Běh Lipovou alejí, setkání důchodců i v řadě
pravidelných akcí pro děti.
S mimořádným uspokojením mohu přivítat námi dlouhodobě iniciovanou výstavbu přechodů na
hlavní křižovatce, kdy se díky vstřícností ŘSD uskuteční komplexní přestavba celého prostoru.
Závěrem bych chtěl poděkovat za práci pro Zahrádky jak členům zastupitelstva, tak pracovníkům ob.
úřadu i pracovníkům pro obecní úřad, stejně jako všem občanům, kteří se o to, že se obec zdá být
příjemným místem pro život, alespoň trochu zasloužili.
L. Chvojka
Finanční hospodaření obce
Mezinárodní finančně hodnotitelská organizace iRating, zajišťující hodnocení finančních operací, zaslala
starostovi certifikát o hospodaření obce v následujícím znění:
Obec Zahrádky, jejímž jste představitelem, získala v našem hodnocení za rok 2013 druhý nejvyšší možný
stupeň „B+“, slovně „téměř bez rizika“. Z celkového počtu 57 obcí okresu Česká Lípa jich toto prestižní
ocenění získalo pouze 5, v rámci celé České republiky pak patří Obec Zahrádky do skupiny pouhých 6%
obcí s oceněním „B+“.
V. Vach

Činnost zastupitelů ve volebním období 2010 – 2014.
Končí volební období obecního zastupitelstva a tak je čas na krátké zhodnocení jeho činnosti. Celkem
se uskutečnilo 25 zasedání. Práce zastupitelů probíhala tak, že vždy hodinu před začátkem veřejného
zasedání bylo zasedání pracovní. Zde zastupitelé prodiskutovali stěžejní i ostatní body programu, které
jim byly zaslány elektronicky asi 7 – 10 dní před datem konání zasedání. V této době mohl každý
zastupitel navštívit obecní úřad, kde se mohl zeptat na vše potřebné ohledně jednotlivých bodů
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programu, popřípadě si doplňující informace mohl vyžádat e-mailem a tyto mu byly elektronicky
dodány. Takto bylo zajištěno, že každý zastupitel mohl o problémech s dostatečným předstihem
uvažovat a připravit si podněty k projednání na zasedání. Během volebního období se řešilo mnoho
záležitostí důležitých pro chod obce, i záležitostí zcela běžných.
Na závěr přehled účasti jednotlivých zastupitelů na celkem 25-ti zasedáních ve volebním období 2010 – 14.
Jméno
Brožová Michaela, Ing.
Brožová Milena, Ing.
Cedrych Petr, MUDr.
Dlabač Lubomír
Chvojka Ladislav
Jindřich Petr

Účast
18
15
24
22
25
1

Jméno
Pop Josef
Srnka Robert
Vach Václav
Vácha Petr
Waxmandski Anton
Źižka Vladimír,Ing.

Účast
17
25
25
23
22
22

Ing. Michaela Brožová odstoupila na 23. zasedání z důvodu nemožnosti výkonu funkce zastupitele vzhledem
k pracovnímu poměru na obecním úřadě, její náhradník Petr Jindřich se poprvé zúčastnil 23. Zasedání, p. Pop byl
dlouhodobě nemocen

P. Cedrych
Přechody u Motorestu Na Kovárně a u bytovek budou realizovány
S mimořádně příznivou zprávou se 22.9.2014 vrátili z Liberce starosta L. Chvojka a zastupitel R.
Srnka, kteří se tam zúčastnili jednání na Ředitelství silnic a dálnic ohledně přechodů pro chodce na
silnicích I/9 a I/15 v Zahrádkách (u Motorestu Na Kovárně a u bytovek). Byli přítomni jednání o
uskutečnění komplexní přestavby křižovatky výše uvedených silnic, včetně vybudování tolik potřebných
přechodů pro chodce. Celá záležitost bude řešena vybudováním kruhového objezdu namísto současné,
velmi nebezpečné křižovatky. Zároveň budou vybudovány sjezdy k Motorestu Na Kovárně a Hostinci
Na Staré poště. Pro obec je ještě vynikající ta skutečnost, že v rámci řešení kruhovým objezdem budou
vybudovány chodníky a autobusové zastávky za peníze ŘSD. Na obci zůstane, dle dohody, dobudovat
veřejné osvětlení a část chodníku, jakož i přechod pro chodce silnice I/15 u bytovek, s napojením na
stávající chodník. Tím bude uskutečněna přestavba celého prostoru křižovatky, výrazně zvýšena
bezpečnost dopravy v obci a zároveň zakončena mnoholetá usilovná práce vedení obce, zejména starosty
L. Chvojky a R. Srnky.
P. Cedrych
Školní rok začal.
Prázdniny jsou nenávratně pryč a děti školního věku opět sedí ve školních lavicích. V naší škole jsme
1. září přivítali 40 žáků v 1.–5. ročníku. Jsou rozděleni do 3 tříd. Samostatně se vyučují žáci prvního
ročníku, společně se ve druhé třídě vyučuje 2. a 4. ročník, také společně potom ve třetí třídě žáci třetího a
pátého ročníku. Třicet z nich odpoledne dochází do školní družiny. Dětem jsou také v odpoledních
hodinách nabízeny zájmové kroužky – angličtina pro prvňáčky a druháky, výtvarný kroužek a zumba pro
školu i školku, hra na flétnu, kroužek háčkování. Všechny kroužky jsou hojně využívány. V měsíci říjnu
by měl začít pracovat i keramický kroužek a keramika pro veřejnost. Informace ze školy se k rodičům i
veřejnosti dostávají prostřednictvím webových stránek školy www.skolazahradky.cz.
Do mateřské školy nastoupilo v září 40 dětí ve věku 2,5 roku až 6 let, které jsou rozděleny do dvou
tříd. Přejeme si, aby školní rok proběhl v klidu, aby se děti ve škole i školce hodně naučily a chodily
sem rády. Zaměstnancům přejeme, aby se jim dobře pracovalo.
3. ročník turnaje ve vybíjené.
Ve čtvrtek 18. září uspořádala naše škola již třetí ročník turnaje ve vybíjené pro málotřídní školy
okresu Č. Lípa. Za krásného slunečného počasí se sjelo do Zahrádek asi 150 dětí ze 7 málotřídních škol,
aby poměřily své síly. K vzájemným utkáním bylo využito víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Když
družstva zrovna nebojovala, vyzkoušely si děti přilehlé hřiště s průlezkami. Hrálo se o sportovní poháry,
diplomy i pěkné ceny. Zlatý, stříbrný a bronzový pohár si letos odvezly školy z Oken, Sloupu a
Polevska. V Zahrádkách nezůstal žádný. Ale nevadí, už se těšíme na další ročník.
Jaroslava Hoffmannová
Zahrádecké slavnosti
Letošní Zahrádecké slavnosti se uskutečnily v sobotu 23.8.2014. Po ránu nejisté počasí se nakonec
umoudřilo, bylo jasno a poměrně teplo. Pro návštěvníky byl připraven tradiční program: dopoledne
agility, muzikálová zpěvačka Klára Kozlovská a pro děti klaun, odpoledne spíše pro starší návštěvníky
zahrála a zazpívala kapela Kapka / známá z TV Šlágr /, následovala tradiční módní přehlídka za účasti

4
známých modelek. Velmi podařené bylo vystoupení revivalu Jiřího Schelingera, kdy jsme mohli slyšet
nejznámější hity před lety velmi populárního zpěváka. Závěr programu patřil lamači dívčích srdcí z let
minulých Martinu Maxovi. Celý program uváděl imitátor a bavič Petr Martinák. Návštěvníci mohli
shlédnout výstavu automobilových a motocyklových veteránů, navštívit výstavu ve sklepení zámku,
navštívit hrobku Kouniců pod kostelem, prohlédnout si Vřísek, kde jich bylo téměř 200, jakož i využít
pouťových atrakcí. V tradičním fotbalovém utkání mezi Hvězdným prachem Praha a místní starou
gardou letos zaslouženě zvítězili hosté z Prahy.
Už nyní, krátce po slavnostech je čas zahájit přípravy na další ročník. Obec by ráda vyslyšela
připomínky hlavně místních občanů k zatraktivnění programu – třeba o ohňostroj, nebo o známého
baviče či zpěváka, který v Zahrádkách zatím nevystupoval a podobně.
P. Cedrych
Vaření zvěřinových gulášů
Český myslivecký svaz, ve spolupráci s obcí Zahrádky, uspořádal v areálu zámku již 3. ročník soutěže
s názvem ,,Kotlíkový zvěřinový guláš“. Celou akci moderovali Petr Slaba s herečkou Klárou Jandovou.
Trubači přivítali jak návštěvníky, tak i všech 19 soutěžících týmů, které se do soutěže přihlásily.
Soutěžní týmy měly na uvaření guláše z minimálně pěti kilogramů libovolné zvěřiny tříhodinový časový
limit a kotlík na trojnožce nad otevřeným ohněm. Zvěřinu a ostatní ingredience si museli kuchaři
připravovat až po odstartování soutěže. Po třech hodinách museli ukončit vaření, odebrat a dát stranou
porce pro porotu, a zbytek svých gulášů nabídnout k ochutnávce návštěvníkům akce. V době vaření
mohli diváci průběžně shlédnout lovecké dravce ze sokolnické stanice Rozárka, poslechnout si zkušené
vábiče zvěře i hodinový koncert skupiny Adamis. Dále byla představena různá plemena loveckých psů,
navíc i maskotka soutěže ochočená liška Markétka. Letošní předsedkyní hodnotící poroty byla populární
zpěvačka Eva Pilarová, která mimo ochutnávání gulášů měla za povinnost vyhodnotit nejhezčí esteticky
sladěný tým, kterým se stali kuchaři ze Štětí. Dále v porotě byli známí herci Uršula Kluková, Zdeněk
Srstka a Igor Bareš, populární moderátor Aleš Cibulka a jeho přítel dabér Michal Jagelka.
No a pak už zasedla porota k ochutnávání výtvorů. Ochutnat 19 gulášů chvíli trvá a tak se i vyhlášení
výsledků poněkud protáhlo. A jak vše nakonec dopadlo? Vítězem se stal tým vedený Vladimírou
Týmovou s dančím gulášem, na druhém místě byl Josef Větrovský s mysliveckým sdružením Diana a
třetí bylo družstvo kuchaře Josefa Hejtyka. Celá akce se opravdu moc povedla, takže se můžeme těšit na
příští ročník, opět první sobotu v září.
L. Chvojka
Občanské sdružení Fortuna in natura.
Dne 24. května 2014 proběhla v Zahrádkách u Hostince Na Staré poště akce s názvem „Ukliďme
svět!“(Clean up the World). Jedná se o mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizuji skupiny
dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břeh řek a potoků, chráněných území,
likvidaci černých skládek apod. Koordinátorem kampaně pro Českou republiku je Český svaz ochránců
přírody. V Zahrádkách zorganizovalo tuto úklidovou akci občanské sdružení Fortuna in natura
(www.fortunainnatura.eu), které má zde své sídlo a vyvíjí svou činnost.
Cílem akce bylo uklidit zejména jižní část břehu Novozámeckého rybníka, kde občanské sdružení ve
spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny buduje naučnou stezku. Smyslem akce však není pouze
uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí. I vzhledem k nepřízni počasí se na akci
podílelo asi 20 dobrovolníků z řad občanského sdružení a obyvatel Zahrádek. Zejména bychom chtěli
vyzdvihnout účast dětí, které se do úklidu pustily s vervou a nadšením jim vlastní. Odměnou jim pak byl
nejen uklizený břeh Novozámeckého rybníka, ale také grilovaný plátek masa a malá sladkost.
Poděkování tedy patří zejména těmto dětem : Lukášovi a Báře Koželuhovým, Kačce a Staníkovi
Zahradníkovým, Charlotě a Kubovi Vereckým, Kubovi Kulasovi, Markovi a Andrejce Frauenbergovým,
Adamovi a Filipovi Waxmanským.
Závěrečnou tečkou bylo utkání v míčových hrách na hřišti u hostince, které občanské sdružení také
obnovuje. Domů potom nejen děti, ale i všichni ostatní odcházeli s dobrým pocitem z příjemně a
užitečně stráveného dne a s odhodláním pustit se do takovéto akce při podzimním úklidu určitě znovu.
Turnaj družstev v curlingu na koberci
Občanské sdružení Fortuna in natura uspořádalo 20. září 2014 na hřišti u Hostince Na Staré poště
turnaj v curlingu na koberci. Jedná se o atraktivní hru pro všechny věkové kategorie. Rádi bychom
poděkovali našemu kolegovi Pavlovi Špikovi za pečlivé vysvětlování pravidel hry a řízení plynulého
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chodu turnaje. Pro děti byl připraven skákací hrad a na závěr pro všechny příchozí výtečný kotlíkový
gulášek.
Děti, i ty z Dětského domova v Č. Lípě, se aktivně zúčastnily nejen turnaje, ale také v tvořivých
dílničkách vyrobily a odnesly si krásné ruční výrobky. Nejen pro ně, ale pro všechny účastníky turnaje
byly připraveny sladké odměny. Při příležitosti turnaje byly také občanským sdružením zpřístupněny
veřejnosti nové cvičební stroje.
Lenka Binderová
Běh Lipovou alejí
V sobotu 20.9.2014 se uskutečnil již 21. ročník Běhu Lipovou alejí. Ve sportovně příznivém počasí se
závodů zúčastnilo celkem 97 závodníků. Mladší účastníci běželi své tratě (do 300 m) na fotbalovém
hřišti, starší (do 1 500 m) již Lipovou alejí, nebo (3 000 m) okruh přes louku ke kostelu, dospělí (6 nebo
12 km) pak alejí až k oboře, pak podél obory a po silnici přes Borek kolem kostela do cíle.
Organizace takového závodu není jednoduchá, poděkování proto patří všem, kteří pomáhali či zajišťovali
zdárný průběh, jakož i sponzorům.
Uvádíme vítěze jednotlivých kategorií a umístění zahrádeckých závodníků:
Dívky předškolačky - ročník 2009 a ml. - 100 m
Mladší žáci - ročník 2001-2002 - 500m
1.

Justýna Šmatová
Viktorka Brzobohatá

MŠ Zahrádky
MŠ Zahrádky

25,1 s
26,4

2.
Chlapci předškoláci - ročník 2009 a ml. - 100m
1. Stanislav Zahradník
MŠ Zahrádky
24,6
4.
6.

Kryštof Kulas
Petr Hlůžek

MŠ Zahrádky
MŠ Zahrádky

34,9
40,8

Karolína Bláhová
Sára Bartošová
Agáta Podešvová
Kateřina Povolná
Natálka Reháková

ZŠ Mánesova
ZŠ Zahrádky
ZŠ Zahrádky
ZŠ Zahrádky
ZŠ Zahrádky

47,5
48,1
51,2
54,8
59,8

Elévové - chlapci ročník 2007-2008 - 200m
1.
3.

Vojtěch Novák
Adam Zikmund
Kateřina. Hadravová

Ema Šmatová

42,9
52,7

Ondřej Prchlík
Patrik Martinák
Jakub Kulas

ZŠ Tyršova
ZŠ Zahrádky

39,6
46,6

ASK Lovosice
ZŠ Zahrádky
ZŠ Zahrádky

Klára Nováková

AC Č. Lípa

Matěj Prchlík

ASK Lovosice

1:10,1

3. Filip Povolný

ZŠ Zahrádky
ZŠ Zahrádky

1:24,5

4.

Matěj Kupka

Matyáš Hroch

AC Č.Lípa

Dorostenky - ročník 1997-1998 – 1 500m
1.

Karolína Šafaříková

Gym.Č. Kam.

Monika Fridrichová

AC Č. Lípa

Tomáš Hlubuček

AC Č.Lípa

11:26,2

Juniorky - ročník 1995-1996 – 3 000m
1.

Tereza Hrochová

AC Č.Lípa

12:10,6

Junioři - ročník 1995-1996 – 3 000m
1.
3.

Patrik Stupka
Tomáš Hlubuček

AC Č. Lípa
AC Č. Lípa

1.

Kateř. Loubková

Cyklo Cvikov.

22:22
23:12
22:50

Muži - ročník 1994 - 1975 – 12 000m
Roman Mazůrek

Svárov

45:23

Muži - ročník 1974 - 1965 – 12 000m
1.

Libor Macura

Nový Bor

1.

Zdeněk Bufka

AC Č.Lípa

46:09
46:30

Muži - ročník 1954 - 1945 – 12 000m
1.

Karel Pěnička

Space N. Bor

1.

Tomáš Kolařík

OK N. Bor

1:13:17
20:01,4

Muži mílaři - ročník 1973 a starší – 6 000m
1.

Zdeněk Walter

Zahrádky

22:29

AC Č. Lípa

13:42,5

Lidový běh – 3 000m
1.

Hana Svitáková

1:40,5

V. Vach
Kulturní komise připravuje:
Setkání s důchodci na sobotu 8.11.2014 na Sokolovně
Zahájení adventu v sobotu 29.11. před zámkem
Silvestrovskou zábavu – 31.12. na Sokolovně
„Myší večerní rej“

5:54,0

Dorostenci - ročník 1997-1998 – 3 000m

Mladší žákyně - ročník 2001-2002 - 500m
1.

5:40,9

Muži mílaři - ročník 1993 - 1974 – 6 000m
1:09,8

Elévové 3 - chlapci ročník 2003-2004 - 300m
1.

1:46,3

Muži - ročník 1964 - 1955 – 12 000m
37,5
45,5
52,8

Elévové 3 - dívky ročník 2003-2004 - 300m
1.

1.

1.

Elévové 2 - chlapci ročník 2005-2006 - 200m
1.
6.
7.

BS N. Bor

Ženy - ročník 1994 a starší – 6 000m

AC Česká Lípa
ZŠ Zahrádky

Elévové 2 - dívky ročník 2005-2006 - 200m
1.
5.

Michal Votýpka

Starší žáci - ročník 1999-2000 – 1 500m

1.

Elévové - dívky ročník 2007-2008 - 200m
1.
2.
4.
6.
7.

1.

6
Zahrádecké děti, ale i dospělí, se v pátek 29.8.2014 loučili s prázdninami. Na návštěvníky, kterých bylo o dost
víc než dvě stovky, čekaly pohádkové bytosti, netradiční sportovní aktivity, stezka odvahy a v neposlední řadě i
vypouštění lampiónů. Program Myšího večerního reje byl vskutku nabitý a veřejnosti volně přístupný. Před
zahájením školního roku se tak děti mohly vyřádit na mnoha sportovních stanovištích a zasoutěžit si o spoustu
krásných dárků. Dále bylo připraveno tancování s myškami i možnost domácího občerstvení v podobě zákusků a
pekařských laskomin.
Myší večerní rej byl završen lampiónovým průvodem od fotbalového hřiště Lipovou alejí. Na konci aleje
poutníci vypouštěli lampióny štěstí. Při zpáteční cestě, schovány za stromy, čekaly na děti pohádkové bytosti –
Bílá paní, tajemní mniši s lucernami, Hejkal, nemilosrdný kat, na kost vyzáblý kostlivec, bludičky i strašidelná
čarodějnice. Pohádkové bytosti byly velkým překvapením a dospělé mnohdy vyděsily víc než děti.
Celou akci připravila a finančně zajistili členové rodiny Nepivodových, kteří již mají pro příští ročník řadu
nových nápadů. Děkujeme jim za aktivitu a podporu obce a již nyní se těšíme na příští ročník. Také děkujeme
všem, kteří s akcí pomáhali.
Za kulturní komisi Ladislava Hemrlová.
Změna na místě referentky ob. úřadu.
K 30. 9. 2014 ukončila pracovní poměr s Obcí Zahrádky p. Daniela Haštabová. Po 18-ti leté práci znala obec
tak, jako by byla místní občankou. Děkujeme p. Haštabové za její práci a přejeme jí do dalších let zdraví a
spokojenost.
Na toto místo nastoupila od 1.10.2014 po vyhraném konkurzu Ing. Dana Reháková ze Zahrádek.
První vlaštovka po požáru zámku
Univerzita Karlova v Praze zve do nově upravené Novozámecké galerie v zámku v Zahrádkách zájemce o výstavu
obrazů Ing. Dagmar Kolaříkové. Otevřeno je ve středu a sobotu, vždy od 15 do 18 hod., nebo po domluvě na tel.
čísle 604 540 031- p. Vinopal.

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2014
Podzimní svoz bude probíhat podle již osvědčeného systému. V pátek budou na svozová místa
přistaveny velkoobjemové kontejnery, do kterých budou moci občané během pátku, soboty a
neděle svůj odpad nakládat. Tedy ne dávat vedle na hromadu, ale dovnitř do kontejneru.
V pondělí pak budou kontejnery odvezeny. Nebezpečný odpad ale musí být oddělen, proto se
nesmí dávat do velkých kontejnerů. Přineste ho v sobotu 1.11. před 11.00 hod. na svozová místa,
bude zvláštním autem odvezen.
Svozových míst s kontejnerem bude šest – za vodou, Karasy, Borek, bytovky, náměstíčko a
autobazar. Občany ze vzdálenějších míst žádáme, aby svůj odpad dovezli do některého z výše
uvedených 6 kontejnerů a pokud by měli velké problémy s dopravou, aby předem informovali p.
Skalického (tel. 723 021 222), který by jim s dopravou do kontejneru pomohl.
Seznam nebezpečného odpadu, který nepatří do kontejneru a bude zvlášť odvezen : barvy a laky
nebo jiné nebezpečné látky, motorové, převodové a mazací oleje a jejich obaly, pneumatiky,
olejové filtry, chemikálie, kyseliny, pesticidy, zářivky nebo jiný odpad obsahující rtuť, jedlý olej
nebo tuk, baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení (lednice, televize, radia apod.),
umělé hmoty.

Letošní podzimní svoz bude od pátku 31. října, kdy budou
kontejnery přistaveny, do neděle 2. listopadu,
v pondělí 3.11. budou kontejnery odvezeny.
Lipové větve z aleje s dovozem
Důkladným prořezáním a ořezáním stromů v Lipové aleji vznikne velké množství silnějších i slabších
větví. Zájemci o toto dřevo se mohou přihlásit u p. Skalického, jedna kára i s dovozem bude stát 100,Kč.
Vývoz popelnic: říjen 2014 – prosinec 2014
Směsný odpad
středa
8.10.2014
středa
22.10.2014
středa
5.11.2014
středa
19.11.2014
středa
3.12.2014

Kontejner Šváby
středa
8.10.2014
středa
5.11.2014
středa
3.12.2014

úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

Plasty
7.10.2014
21.10.2014
4.11.2014
18.11.2014
2.12.2014
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