Číslo 4/2018

1.10.2018

Z usnesení 30. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 13.9.2018
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Dodatek č.3 smlouvy o pronájmu nebytových prostor 32016, souhlas s provedením stavebních úprav
č.p. 117 (Motorest Kovárna).
2) Smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce č. 18/045/0304 mezi
Českou republikou a Obcí Zahrádky (pozemek 682 m2).
3) Rozpočtové opatření 4/2018 se změnou na straně příjmů o 1 303 699,24 Kč a výdajů
o 397 994,20 Kč.
2. Zastupitelstvo souhlasí:
1) S umístěním stavby ovčína (dřevostavba pro 15 ovcí, 12x7 m) na pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Zahrádky
u České Lípy.
2) S umístěním stavby rodinného domu, domovní čistírny odpadních vod a studny na pozemku
p.č. 504/3 v k.ú. Zahrádky u České Lípy.
Vážení občané,
končí volební období současného zastupitelstva zvoleného před 4-mi lety. Dovolte, abych poděkoval všem
členům zastupitelstva obce, ředitelce, učitelkám a provozním pracovníkům ZŠ a MŠ, členkám kulturní
komise i těm občanům, kteří jim pomáhali, Babskému komandu, i těm několika odvážným mužům, kteří
s nimi vystupují. Děkuji všem, co nám pomáhali s údržbou majetku, úklidem obce, s odstraňováním
následků po mimořádných událostech (popadané stromy a zprůjezdňování silnic po vichřici apod.).
Udržování veřejné zeleně, komunikací, hřbitova, odstraňování drobných závad atd. zajišťovali pracovníci
veř. prospěšných prací i zaměstnanci obce, za což jim také děkuji. Poděkování patří také našemu dvornímu
fotografovi za dokumentování akcí a dění v obci.
Ve dnech 5. a 6. 10 budeme vybírat z 6-ti volebních stran naše nové zástupce do vedení obce. Máme na
malých obcích jednu velkou výhodu proti městům. Známe se, víme jak kdo vystupuje, jak se chová i co od
něho můžeme očekávat. Prosím, pečlivě zvažujte, komu své hlasy dáte. Je jenom na nás, koho si vybereme.
Námi zvolení zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolí starostu, místostarostu a předsedy výborů
(kontrolního a finančního).
Přeji vám všem hodně štěstí, pevné zdraví a děkuji za spolupráci v uplynulém volebním období.
L. Chvojka
Ze školy.
Z nového školního roku je jeden celý měsíc již minulostí. Začali jsme v pondělí 3. září s 36 žáky v základní
škole a s 24 dětmi ve škole mateřské. 9 prvňáčků se ve školní třídě "zabydlelo" bez sebemenších problémů,
ve školce u těch nejmenších ukápla nějaká slzička. Ale všichni mají během prvního měsíce mnoho nových
zážitků. Mateřinka byla na celodenním výletě v oboře Vřísek, kde byl pro děti připraven zábavný a poučný
program. Malé děti vyrazily i na celodenní výlet na kozí farmu na Novém Dvoře. Starší školní žáci vyjeli do
školy v Oknech, kde se zúčastnili poutavé besedy s Martinem Mejstříkem - účastníkem listopadových
událostí v roce 1989. Poctivě se připravovali na 7. ročník turnaje ve vybíjené. 200 žáků z 11 málotřídních
škol bojovalo na zahrádeckém multifunkčním hřišti o krásné poháry a medaile. Bohužel nám v Zahrádkách
žádný z pohárů nezůstal - snad příští rok. Všechny děti si také vyzkoušely rychlou evakuaci školní budovy.
Za 2 minuty a 15 sekund byly ze tříd až na fotbalovém hřišti. V sobotu 22. září se asi 15 dětí a žáků
zúčastnilo běžeckých závodů v rámci Běhu lipovou alejí. Za první měsíc jsme toho ve škole stihli mnoho.
Učení je na prvním místě, ale ani zábava nesmí chybět.
J. Hoffmannová
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Volby do zastupitelstva obce 2018
Uskuteční se dne 5. a 6. října 2018 v zasedací místnosti na ob. úřadu.
Volit můžete v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod. Zájemci o přenosnou vol. urnu volejte
včas na tel č. 739 064 986.
Přesný návod volby bude v hlasovací obálce. Aby byl hlasovací lístek platný, musí být kdekoliv na něm
nejvíc 11 křížků. Tedy označena jedna volební strana a až 10 jmen kdekoliv, nebo žádná volební strana a 11
jmen kdekoliv. Při 12 a více křížcích je celý lístek neplatný, zrovna jako prázdný lístek.
Ohlédnutí za létem
I letošní léto bylo bohaté na kulturní akce. Na své si přišli zejména fanoušci hudby nejrůznějších žánrů.
V červenci se konal již IV. ročník ZahrádkyFestu. Soudě podle zaparkovaných aut v okolí zámku byla
návštěvnost velmi slušná.
Další významnou akcí byl jubilejní 20. ročník charitativního festivalu Noc s hvězdami. Jako tradičně
vystoupila plejáda populárních zpěváků – např. Marcela Laiferová, David Deyl, Petr Vondráček, Ilona
Csáková, Martin France a asi největší hvězda večera Josef Laufer. Výtěžek koncertu ve výši 58 352,- Kč byl
pořadateli předán starostovi a bude použit na opravu historických památek v naší obci.
Asi největší akcí léta byl 16. ročník Zahrádeckých slavností. Byl připraven bohatý program, vyšlo i počasí,
leč návštěvníků přišlo méně než v minulých ročnících. Na vině byly zřejmě akce pořádané v okolí -např.
jarmark v Úštěku, ale důvodem nižší návštěvnosti mohl být i program, který se příliš nelišil od minulých
ročníků. A zřejmě chyběla i nějaká větší hvězda, která by přilákala více lidí. Přesto ale bylo na co se dívat.
Celý program velice vtipně uváděl známý moderátor a imitátor Petr Martinák, největšími hvězdami pak byly
místní modelky, jejichž zlatým hřebem byla promenáda v dobovém spodním prádle. Jak prohlásil moderátor
- „Viděl jsem už toho mnoho, ale tohle ještě ne. Tyto modelky vám může celý svět závidět!“ Velkou škodou
je, že v důsledku velkého sucha a nebezpečí vzniku požáru musel být zrušen závěrečný ohňostroj.
Počátkem září pak proběhl další ročník soutěže ve vaření kotlíkových zvěřinových gulášů. V sobotu 22.
září se uskutečnil již 25. ročník tradičního závodu Běh lipovou alejí. Velký dík patří obětavým pořadatelům
a též sportovcům, kterým za dosažené výsledky gratulujeme.
P. Cedrych
Kotlíkové zvěřinové guláše
Dne 1. září se konal již 7. ročník Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů. Soutěže se zúčastnilo 10
soutěžních týmů.
Vaření ze srnčího, divočáka nebo daňka probíhalo v zámecké zahradě na otevřených ohništích, návštěvníci
se mohli dívat kuchařům přímo do kotlíků. V doprovodném programu vystoupili trubači, kynologové,
k vidění byli dravci, k poslechu hrála country skupina PROČ - NE z Ústí n/L. V porotě zasedli také herec
Igor Bareš nebo herečka a moderátorka Barbora Mottlová. Pořadem provázela Klára Jandová a znalec
myslivosti Petr Slaba. Vítězství si odnesli myslivci od Loun. I přes nepříznivé počasí byla účast diváků
hojná, již nyní se připravuje 8. ročník.
L. Chvojka

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2018
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.
Nebezpečný odpad ale musí být oddělen, proto se nesmí dávat do velkých kontejnerů. Dopravte ho
v sobotu 27.10. 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.
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 26. října,
kdy budou kontejnery přistaveny, do neděle 28. října,
v pondělí 29.10. budou kontejnery odvezeny.
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Běh Lipovou alejí
Letošního již 25. ročníku tohoto běhu se zúčastnilo celkem 128 závodníků, z toho 25 zahrádeckých. Jako
tradičně nám přálo počasí a celý závod proběhl vlastně bez problémů. Jak je vidět z výsledkové listiny, má
běh více než okresní formát. Opravdu není jednoduché zajistit pro hladký průběh náležité pořadatelské
zajištění, vyžaduje to mnoho času přípravy i vlastního závodu. Proto všem, kteří se na úspěšném průběhu
závodu podíleli, patří uznání a poděkování.
Na str. 4 uvádíme vítěze jednotlivých kategorií a výsledky všech zahrádeckých závodníků.
V. Vach

Informace
Setkání důchodců
Kulturní komise pořádá v pátek 19. října 2018 na sále Sokolovny tradiční podzimní setkání důchodců.
K tanci i poslechu bude hrát p. Drábek, hudební vystoupení si připraví žáci naší školy.
Oznámení zdravotního střediska
Upozorňujeme občany, že v době mezi 4.10.- 24.10. dojde ke zrušení pevných telefonních linek ve
střediscích v Zahrádkách a Kravařích. Personál bude k zastižení na mobilním telefonním čísle 773 973 365.
Zároveň oznamujeme, že ve dnech 11.10. až 15.10. nebude praktický lékař ordinovat. Zástup pro akutní
případy je domluven u dr. Klementa v Dubé, Nové město 277, telefon 487 870 386.
Narodili se: Kristián Pomajba, 9.5.2018 Ludmile Surmajové a Robinu Pomajbovi
Laura Boušková, 18.5.2018 Květuši Kyselové a Danielu Bouškovi
Vývoz popelnic: září – prosinec 2018
Směsný odpad
středa
26. 9.2018
středa
10.10.2018
středa
24.10.2018
středa
7.11.2018
středa
21.11.2018

Kontejner Šváby
středa
10.10.2018
středa
7.11.2018
středa
5.12.2018

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

25. 9.2018
9.10.2018
23.10.2018
6.11.2018
20.11.2018

Zahrádecké listy, občasník, neprodejné, registrováno na MK ČR, E 16481, 300 výtisků, vydavatel Obec
Zahrádky, Zahrádky 108, tel. 739 064 986 - referentka a účetní, email:starosta@zahradkycl.cz,
www.zahradkycl.cz, IČO 261 092, číslo účtu: 5422421/0100.
Toto číslo připravili: Chvojka Ladislav, Cedrych Petr, Vach Václav
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Běh lipovou alejí – 25. ročník - 22. září 2018
Kategorie: dívky předškoláci ročník 2013 a ml.
100m
1.
Vyoralová Karolína
ZŠ a MŠ Zahrádky
20,2 s.
3.
Kulasová Ema
ZŠ a MŠ Zahrádky
21,5
5.
Chvojková Tereza
ZŠ a MŠ Zahrádky
27,6
Kategorie: elévové 1 dívky ročník 11 -12
200m
1.
Doležalová Klára
DDM Smetanka
41,2 s.
3.
Chvojková Anička
ZŠ a MŠ Zahrádky
43,2
6.
Kapounová Eliška
ZŠ a MŠ Zahrádky
47,3
9.
Jahodová Lucie
ZŠ a MŠ Zahrádky
52,8
13.
Jurášová Apolena
ZŠ a MŠ Zahrádky
59,2
Kategorie: elévové 1 chlapci ročník 11 - 12
200m
1.
Brodský Adam
ZŠ Jestřebí
41,4 s.
3.
Kirschner Adam
ZŠ a MŠ Zahrádky
44,2
5.
Rehák Jakub
ZŠ a MŠ Zahrádky
45,9
6.
Kašpar Ondřej
ZŠ a MŠ Zahrádky
47,2
7.
Zahradník Jan
ZŠ a MŠ Zahrádky
50,0
10.
Lohr Karlos
ZŠ a MŠ Zahrádky
52,4
Kategorie: elévové 2 dívky ročník 09 - 10
200 m
1.
Hadravová Adéla
Triclub Haven Team ČL
39,2 s.
5.
Šmatová Justýna
ZŠ a MŠ Zahrádky
42,7
7.
Brzobohatá Viktorie
ZŠ a MŠ Zahrádky
43,4
9.
Zachová Magdaléna
ZŠ a MŠ Zahrádky
45,9
11.
Vyoralová Nela
ZŠ a MŠ Zahrádky
50,5
Kategorie: elévové 2 chlapci ročník 09 - 10
200 m
1.
Olšar Robert
ZŠ Zákupy
38,2
4.
Zahradník Stanislav
ZŠ a MŠ Zahrádky
40,7
10.
Kulas Kryštof
ZŠ a MŠ Zahrádky
57,6
Kategorie: elévové 3 dívky ročník 07 - 08
300 m
1.
Ševčíková Anna
ZŠ Pátova ČL
01:06,2 min.
3.
Podešvová Agáta
ZŠ a MŠ Zahrádky
01:08,1
Kategorie: elévové 3 chlapci ročník 07 - 08
300 m
1.
Novák Vojtěch
AC Česká Lípa
00:57,9 min.
Kategorie: mladší žákyně ročník 05 - 06
500 m
1.
Doležalová Karolína
ASK Praha
01:40,0 min.
Kategorie: mladší žáci ročník 05 - 06
500 m
1.
Knejzlík Tomáš
Triclub Haven Team ČL
01:33,9
Kategorie: starší žákyně ročník 03 - 04
1000 m
1.
Petrová Kateřina
SK Nový Bor
03:44,3 min.
Kategorie: starší žáci ročník 03 - 04
1500 m
1.
Kopřiva Jan
AC Česká Lípa
04:58,8
Kategorie: dorostenky ročník 01 - 02
1500 m
1.
Ryšavá Vendula
AC Česká Lípa
07:30,2 min.
Kategorie: dorostenci ročník 01 - 02
3000 m
1.
Knejzlík Tomáš
Triclub Haven Team ČL
10:33 min.
Kategorie: juniorky ročník 99 - 00
3000 m
1.
Hadravová Kateřina
Triclub Haven Team ČL
11:37 min
Kategorie: junioři ročník 99 - 00
6000 m
1.
Nováček Vít
AC Česká Lípa
21:55 min.
Kategorie: ženy ročník 83 - 98
6000 m
1.
Podoláková Tereza
Cvikov
25:41 min.
Kategorie: ženy ročník 1982 a starší
6000 m
1.
Macháčková Tereza
AO TJ Doksy
23:40
Kategorie: muži - vytrvalci ročník 79 - 98
12000 m
1.
Jordán Daniel
UD Hamr 1972
45:01 min.
5.
Vjater Pavel
ODS Zahrádky
70:03
Kategorie: veteráni - vytrvalci ročník 69 - 78
12000 m
1.
Jíra Jaroslav
Triclub Haven Team ČL
46:22 min.
Kategorie: veteráni – vytrvalci ročník 59 - 68
12000 m
1.
Šrachta Vladimír
KV Klíč
53:09
Kategorie: veteráni – vytrvalci ročník 49 - 58
12000 m
1.
Bufka Zdeněk
AC Česká Lípa
48:03 min.
Kategorie: muži - mílaři ročník 79 - 98
6000 m
1.
Karko Jan
AC Česká Lípa
19:49 min.
Kategorie: veteráni - mílaři ročník 78 a starší
6000 m
1.
Krajčí Milan
Provodín
23:14 min.
3.
Šmat David
Zahrádky
27:46
Lidový běh
3000 m
1.
Hadrava David
Triclub Haven Team ČL
14:36 min.
2.
Šmatová Justýna
ZŠ a MŠ Zahrádky
16:28
3.
Šmat David
ZŠ a MŠ Zahrádky
16:29
4.
Háblová Jiřina
ZŠ a MŠ Zahrádky
17:32
5.
Kapoun Pavel
ZŠ a MŠ Zahrádky
17:33

