Číslo 3/2019

23.5. 2019

Z usnesení 5. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 2.5.2019
1. Zastupitelstvo schvaluje:
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zahrádky za rok 2018 bez výhrad
Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2018 bez výhrad
Účetní závěrku Obce Zahrádky za rok 2018 bez oprav
Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Zahrádky za rok 2018 bez oprav
Převedení zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy
Zahrádky za rok 2018 ve výši 108 998,88 Kč do rezervního fondu
6) Pronájem pozemku p.č.188/1 v k.ú.Zahrádky u České Lípy, část o výměře 200 m2
za cenu 50,- Kč na dobu 3 měsíců
7) Pacht pozemku p.č.720/2 v k.ú.Zahrádky u České Lípy o výměře 15 247 m2
za cenu 3 049,- Kč/rok
8) Stavební záměr na p.p.č.67/8, 69/2 a 70 v k.ú.Zahrádky u České Lípy, součástí stavby je
vrtaná studna, domovní čistírna odpadních vod, akumulační nádrž dešťových vod, kryté parkovací stání
a inženýrské sítě
9) Shromáždit přijaté žádosti o sponzorské dary do 30.6. každého roku, a poté rozhodnout o rozdělení
sponzorských darů, aby mohly být v daném roce využity, a to do jejich celkové výše 50 000,- Kč
10) Zpracování projektu a stavebního povolení na opravu místních komunikací směr Borek – část p.p.č.807
v k.ú.Zahrádky u České Lípy a okolo hřbitova (k zadní bráně) p.p.č.809 v k.ú.Zahrádky u České Lípy
v částce 111 477,- Kč firmou ISONOE.
11) Pracovní skupinu ve složení Ladislav Chvojka, Jakub Drábek, Ing. Vladimír Žižka k posouzení nutnosti
stavebních úprav v čp 117 (Motorest)
12) Rozpočtové opatření č. 2/2019 se změnou na straně příjmů o 33 000,- Kč a výdajů o 48 500,- Kč
13) Navrhovanou změnu způsobu svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu od podzimu 2019,
a to tak, že kontejner bude přistaven v obci pouze 1 den a bude se stěhovat z místa na místo, při sběru
bude přítomen zástupce obce, aby nemohli svozu využívat cizí občané
14) Konání akce RozáraFest dne 22.6.2019 do 24 hod. (zkrácení nočního klidu od 24.00 do 06.00 hod)
15) Konání akce ZahrádkyFest v červenci do 24 hod. (zkrácení nočního klidu od 24.00 do
06.00 hod). Akce bude přesunuta ze zámeckého parku k bytovkám.
16) Uložení volných finančních prostředků 4 miliony Kč do 2 bank :J&T BANKA, a.s. a Československá
obchodní banka, a.s., a to z důvodu pojištění vkladu do částky 100 000 eur
2) Zastupitelstvo neschvaluje
1) Prodej části pozemku p.č.700/9 v k.ú.Zahrádky u České Lípy
2) Návrh shromáždit přijaté žádosti o sponzorské dary a v prosinci téhož roku rozhodnout o jejich rozdělení
s tím, že celkový objem darů navrhuje stanovit do výše 20 000,- Kč
3) Poskytnutí finančního příspěvku na festival Lípa Musica (koncert v kostele sv. Barbory)
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Zjistit na Dopravním inspektorátu a Odboru dopravy v České Lípě možnosti řešení bezpečného
přecházení na silnici III/2601
2) Zajištěním odborného posouzení stavu topolové aleje od Dolského potoka k vodárně v Borku
4. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Zprávu kontrolního výboru ze dne 26.4.2019
2) Zprávu finančního výboru ze dne 22.3.2019
1)
2)
3)
4)
5)
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Nové čekárny na autobusových zastávkách
Jak si již mohli občané všimnout, na autobusových zastávkách u školy a u autobazaru byly umístěny nové
čekárny. Cestující tak mají možnost skrýt se před nepříznivým počasím. Krom toho čekárny vkusně doplňují
prostředí. Mnoho dotazů bylo vzneseno, proč stojí nová čekárna u autobazaru a proč byla uzavřena ta stará.
Je to hlavně z toho důvodu, že do staré čekárny nebylo dobře vidět a krom toho, že se tam scházela mládež, a
bohužel často i z jiných obcí, a sloužila jim ke kouření a jiným „radovánkám“, tak také sloužila často jako
veřejné WC. Proto se obec rozhodla starou čekárnu vyčistit a uzavřít, nyní slouží jako sklad. Přes silnici pak
byla vybudována čekárna nová, do které je vidět a zcela jistě dobře poslouží cestujícím. Na fotografii je
čekárna u školy.
P. Cedrych

Čekárna u ZŠ a MŠ

Odemykání Pekla
Letos poprvé se uskutečnila tato akce, konaná MěÚ Č. Lípa ve spolupráci s obcemi Zahrádky a Sosnová.
Jednalo se o 5 km výlet přírodou z Karby přes Lisovu samotu a Kozí farmu Nový Dvůr do cíle u zámku
Zahrádky. Cestou bylo rozmístěno 10 pohádkových zastavení, v cíli buřty, limonáda a pivo.
Pro zhodnocení akce vybíráme z článku Mgr. Květy Menclové, vedoucí regionálního turistického centra v Č.
Lípě, hlavní pořadatelky:
Chtěla bych poděkovat ještě jednou všem našim partnerům, obcím Zahrádky a Sosnová, panu starostovi
Chvojkovi a paní starostce Halasnikové, za možnost navázání spolupráce a začátek hezké tradice společné
akce pro veřejnost i turisty. Děkuji také Vám, paní starostko Volfová, že jste si našla čas a Peklo s nimi
symbolicky odemkla.
Chtěla bych poděkovat DDM Libertin, paní ředitelce Netolické a paní Tůmové za profesionální vedení
stanovišť s úkoly doplněné o krásné kostýmy a také děkuji ZUŠ Česká Lípa za hudební doprovod.
Děkuji Krejzovým z Kozí farmy Nový dvůr za aktivní přístup a celodenní otevřené dveře pro příchozí.
Děkuji pivovaru Cvikov za celodenní přítomnost v samém závěru trasy, ačkoli nebylo úplně vhodné počasí,
které by lákalo k pití piva, děkuji Kristýně Kňákal-Brožové za perfektní komunikaci na městském facebooku
a webu města Č. Lípa.
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Právě počasí nám lehce zamávalo s návštěvností akce, která se pohybuje kolem 800-1000 lidí. Trasu určitě
prošlo asi 200 rodin. Potěšilo nás, že se řada lidí dopravila do Pekla opravdu jako turisté a využili vlakového
spojení, které jsme jim na sociálních sítích nabídli. V příštím roce vlakové spojení na Zahrádky z České Lípy
posílíme přidáním vagónu. Mezi návštěvníky nebyli pouze lidé z České Lípy a okolí, ale také lidé z Ústí nad
Labem, Jablonce nad Nisou, Litoměřic, Lovosic a Chomutova. Řada z nich se do Pekla vydala po odvysílání
reportáže v České televizi v pořadu Tamtam na Déčku, kam jsme redaktorce poslali jako podklad k reportáži
nově pořízené fotografie a plakát s pamětním listem. V příštím roce ještě posílíme propagaci o rádiové
vysílání.
Ještě v předstihu během příprav jsme se snažili komunikovat s veřejností prostřednictvím Facebooku i
našich webových stránek, opakovaně jsme zodpovídali dotazy k závalu Pekla (spadlá skála), že je opravdu
mimo naši trasu. Zaznamenala jsem samé pozitivní reakce na trasu samotnou. Lidem se líbilo, jak byla
vedena, že vedle Pekla poznali i cestu na kozí farmu a zpáteční vrchní cestu do Karby. Pro spoustu lidí byl i
samotný výlet do Pekla prvním seznámením s tímto, pro většinu z nás notoricky známým, okolím. Cíleně
jsem se ptala téměř všech cca prvních sta příchozích do cíle, všichni vypadali spokojeně a ač byla zima,
chválili délku trasy jako příjemnou procházku. Fáborky je přesně dovedly až k zámku, nikdo se cestou
neztratil, nikdo nesešel z cesty.
Co nás překvapilo také mile, že lidé chválili i občerstvení, špekáčky z řeznictví Landa, grilované na
podélné půlky a čerstvý chleba z Jizerských pekáren. Děkuji panu starostovi Chvojkovi, jeho synovi a jeho
týmu za tuto péči. Viděla jsem, že chutnalo malým i velkým.
Lidé sami se ptali, zda bude Odemykání Pekla zase za rok druhou sobotu v dubnu, takže bychom tuto
započatou tradici společné akce České Lípy, Zahrádek a Sosnové měli udržet i do budoucna.
Úplně na závěr bych ráda poděkovala svým kolegyním Denise Lebedové, Jiřině Stárkové a Dáše Bejrové za
jejich nasazení, podporu, dobrou náladu a chuť udělat nějakou novou akci pro veřejnost. Děkuji také další
kolegyni z úřadu, která nám celý den pomáhala jako dobrovolnice, Vendule Fedorčákové.
Děkuji sponzorům akce – firmě Bombardier Transportation za zapojení se již do prvního ročníku a za
důvěru, děkuji firmám Bohemia Crystal a Rekov za zhotovení klíčů k odemykání Pekla, děkuji firmě Odtahy
Halasnik za nakoupení bonbónů na všechna stanoviště. Všechny reklamní předměty, které jsme dostali jako
dárek do cíle se rozebraly.
Jen to počasí bohužel neobjednáme a jediné nenaplánujeme, v sobotu zima řadu lidí určitě odradila, nicméně
i tak spousta lidí přišla a procházkou se zahřála.
K. Menclová

Cíl cesty u zámku
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Babský bál
Uskutečnil se 20.4. na Sokolovně. Tentokrát byla účast
našich občanů veliká, hrála skupina DUO GALAXIE.
Babské komando nás opět, jako vždy, potěšilo svým
krásným a veselým tanečkem. Těšíme se na příští zábavu.
Za kulturní komisi L. Hemrlová

Pálení čarodějnic
V úterý 30.4. od 18 hod. uspořádal místní fotbalový oddíl na svém hřišti pálení čarodějnic. Všichni
netrpělivě sledovali průběh počasí, které se naštěstí nakonec umoudřilo, a vše proběhlo bez problémů.
Dětskou show a diskotéku pod dohledem čarodějnic si užilo asi padesát dětí, většina z nich v maskách.
Každé dítko dostalo párek na opékání, limonádu a domů si odneslo pamětní diplom.
V osm hodin jsme zapálili velkou hranici, kterou sledovalo na dvě stovky přítomných. K tanci a poslechu
hrál DJ Vápno, krásný podvečer pro děti a večer pro dospělé se vydařil.
Zveme vás na kácení máje, které bude v pátek 31.5. od 17 hodin. Pro děti budou připraveny soutěže,
občerstvení zajištěno.
Za TJ Sokol A.Waxmandski
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Den matek
Se uskutečnil v sobotu 11. května od 14 hod. na Sokolovně. Oslavu zpříjemnilo vystoupení dětí naší školy,
které pro své maminky, babičky i ostatní ženy připravily krásný program
.

Zahrádecké aleje jsou známé i v zahraničí
26.4.2019 naši obec, a zejména její aleje, navštívili účastníci mezinárodní konference Aleje 2019 – jejich
systémová ochrana a obnova. Tuto akci pořádala organizace Arnika (to je česká nezisková organizace, která
spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí). Po odborném programu pak účastníci navštívili známé aleje
v Libereckém kraji. Největší zájem v naší obci měli o Valdštejskou lipovou alej. Byli však nesmírně nadšeni,
když zjistili, že v Zahrádkách je mnoho dalších alejí. Byli překvapeni, že v tak malé obci je 5 alejí - lipová,
ke kostelu, jabloňová k bytovkám, habrová za „čtyřkou“ a kaštanová za zámeckou branou do Karby. Velmi
cenili způsob, jakým jsou zde staré aleje ošetřovány a jakým způsobem jsou zakládány nové. Pochvala je o
to cennější, že přišla od zahraničních hostů – např. z Paříže a švédského Stockholmu.
P. Cedrych

Alej u bytovek
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INFORMACE
Kácení máje – Bude v pátek 31.5.2019 na fotbalovém hřišti
Dětský den –Tradiční formou uspořádaný Dětský den se uskuteční v sobotu 1.6.2019 od 13 hod
v zámeckém parku. Děti na pohádkových stanovištích budou, i se svým doprovodem, plnit rozličné úkoly,
nakonec si u pohádkové babičky budou moci vybrat zaslouženou odměnu.
Koncert na zámeckém nádvoří
V neděli 11.8.2019 se uskuteční v zahrádeckém zámku koncert operetních a operních melodií. Vystoupí
zdejší rodák, tenorista Jaroslav Kovacs, spolu s Michaelou Katrákovou (soprán) a Lenkou Jarolímkovou
Schützovou (mezosoprán), za klavírního doprovodu Martina Peschíka. Jaroslav Kovacs je operním sólistou
divadla v Ústí n L. Koncert začne v 17 hod., vstupné v předprodeji na ob. úřadě Zahrádky je 120,- Kč, na
místě 150,- Kč.
Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů dětí s rodiči.
Uskuteční se v sobotu 22.6.2019 od 9 hod. v parku před zámkem (před čtyřkou) Jde o obdobu tradiční
zářijové soutěže ve vaření mysliveckých zvěřinových gulášů. Přihlášky na tel. 739 064 986 (ob. úřad) do 7.6.
se jménem dítěte a jménem rodiče nebo prarodiče
Co je potřeba: kotlík, dřevo, kuchařské náčiní. Maso 2 kg (jakékoliv), cibule a ostatní přísady si lze připravit
předem.
Kuchařem je dítě, rodič pouze dohlíží a stará se o oheň.
Doprovodný program: soutěže a písničky jak pro děti, tak i pro rodiče.
Srdečně vás zve kulturní komise
Volný pohyb zvířat
V souvislosti s množícími se stížnostmi na volně se pohybující dobytek po obci a jejím okolí, si vás
z důvodu urychleného řešení dovolujeme požádat, abyste tyto případy hlásili přímo na linku policie 158,
pouze ona tyto případy řeší. Děkujeme za pochopení.
Noc kostelů v kostele sv. Barbory v Zahrádkách
Bude v pátek 24.5.2019 od 18 hod., s možností meditace, rozhovoru s duchovním, 18 – 22 hod. volná
prohlídka s možností výkladu historie kostela a prohlídka hrobky Kouniců, 18 hod.– zpěv zvonů,
18:15 – Legenda o Svaté Barboře (dětské vystoupení) + omalovánky o sv. Barboře
19:00 – Milan Černý (absolvent st konzervatoře a FF MU v Brně) – koncertní vystoupení – barokní harfa
20:30 – neformální setkání před kostelem s možností opékání vuřtů
Oblastní charita Č. Kamenice
Volby do Evropského parlamentu
Uskuteční se v pátek 24.5. od 14 do 22 hod a v sobotu 25.5.2019 od 8 do 14 hod ve volební místnosti na ob.
úřadě. Volič si může z nabízených volebních stran vybrat pouze jednu stranu, tedy jeden list, v něm může,
ale nemusí, zakroužkovat nejvýše 2 jakékoliv kandidáty a tím jim dát přednost. Jiná úprava by znamenala
neplatnost hlasu.
Dovolená MUDr. Cedrycha
Ordinace MUDr. P. Cedrycha budou od pondělí 10.6. do pátku 21.6.2018 uzavřeny, začínají 24.6. Po celou
dobu bude zastupovat MUDr. Joghee, Dům s pečovatelskou službou Lada, Č. Lípa, tel. 608 139 947.
Narodili se: Bernart Eduard, 4.4.2019 manž. Petře a Jánovi Bernartovým
Opustili nás: Hlavan Vladislav, 19.4.2019 ve věku 70 let
Vývoz popelnic květen – červenec 2019
Směsný odpad
Kontejner Šváby
Plasty
středa
22.5.2019
středa
5.6.2019
úterý
21.5.2019
středa
5.6.2019
středa
19.6.2019
úterý
4.6.2019
středa
19.6.2019
středa
3.7.2019
úterý
18.6.2019
středa
3.7.2019
17.7.2019
úterý
2.7.2019
středa
17.7.2019
31.7.2019
úterý
16.7.2019
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