Číslo 5/2019

26.9. 2019

Z usnesení 8. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 12.9.2019
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Vykácení starých topolů u místní komunikace mezi Dolským potokem a vodárnou v Borku a dosázení
náhradní výsadby, a pověřuje starostu jednat s odborníkem o vhodném druhu odrůdové výsadby.
2) Dohodu s nájemcem o zaplacení poloviny dlužné částky nájemného ve výši 40 000,- Kč, v objektu
Motorest č.p.117, za období od ledna 2019 do srpna 2019, v pravidelných měsíčních splátkách
do 31.12.2019 s tím, že nájemné od září 2019 ve výši 17.000,- Kč bude hrazeno v plné výši.
3) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IV-124018061/VB01 s firmou ČEZ Distribuce a.s., a to na parcele č. 814 v k.ú. Zahrádky u České Lípy,
a pověřuje starostu podepsat smlouvu.
4) Smlouvu o dílo „Oprava místní komunikace v obci Zahrádky na p.č.98 v k.ú. Zahrádky u České Lípy“
s firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa a pověřuje starostu podepsat smlouvu.
5) Uzavření Smlouvy s J&T Bankou na uložení finančních prostředků v částce 4.000.000,- Kč na dobu 2 let
dle smlouvy a pověřuje starostu podepsat smlouvu.
6) Členku kontrolního výboru Ladislavu Zejmonovou.
7) Žádost o navýšení rozpočtu na kulturu ve výši 30.000,- Kč.
8) Rozpočtové opatření č. 5/2019 se změnou na straně výdajů o 148.000,- Kč.
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Požádat Policii ČR o vyjádření k umístění dopravního značení nejvyšší povolená rychlost 40 km/hod
v obou směrech úseku silnice na Borek, od sjezdu z hlavní komunikace „u paletárny“ až k poslednímu
domu nové zástavby.

Václavská zábava
Kulturní komise zve všechny občany na Václavskou zábavu, která se uskuteční v sobotu 28.9.2019
od 20 hod. na Sokolovně. K poslechu a tanci bude hrát DO-DO Band, chybět nebude tradiční vystoupení
„Babského komanda“ ani bohatá tombola, vstupné 70,- Kč.

Setkání důchodců
Kulturní komise zve všechny důchodce na tradiční podzimní setkání. Uskuteční se v pátek 18. října 2019
od 15.30 hod. na Sokolovně. Letos místo tradičního vystoupení žáků školy zpestří zábavu hudební vystoupení
Lucie Hadravové, k poslechu a tanci bude hrát p. Drábek.

Zahrádecké slavnosti
Letos proběhl již 17. ročník Zahrádeckých slavností. Cílem pořadatelů bylo návštěvníkům připravit co
nejpestřejší program pro všechny věkové skupiny. Ještě před zahájením proběhlo tradiční fotbalové utkání
mezi týmy Hvězdný prach Praha a starou gardou TJ Sokol Zahrádky. Opět, tentokrát vysoko, zvítězili hosté
z Prahy.
Vlastní program odstartovalo vystoupení šermířů, poté vystoupila místní rodačka Jana Cedrychová. Pak
pokračoval program pro děti – divadélko Hnedle vedle zaujalo nejen je, ale i dospělé. Následoval bohatý sled
hudebních vystoupení – hlavní hvězdou programu byla Leona Machálková. Rockové fandy potěšilo
vystoupení skupiny AC/ CZ – jde o nejlepší tuzemský revival slavné australské skupiny AC/DC. Své fanoušky
si našel i liberecký rapper a básník Lipo. Během celého odpoledne probíhala též ukázka funkčních parních
strojů se zajímavým výkladem, současně byla k vidění i přehlídka šatů z doby viktoriánské. Velmi zajímavá
byla rovněž přehlídka historických kočárků, kterých bylo předvedeno kolem třiceti. Program uváděl známý
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televizní moderátor Aleš Cibulka, který ale musel svou práci z vážných důvodů předčasně ukončit. Jeho úkolu
se výborně zhostil zpěvák Marek Černoch, který měl celý program uzavírat. Největší úspěch však měla módní
přehlídka místních dam, které přítomné diváky zcela ,,odrovnaly“.
Závěrečné vystoupení Marka Černocha se též přítomným líbilo, prostor před podiem se změnil v taneční
parket, vystupující nešetřil přídavky. Večer pak zakončil bohatý ohňostroj.
P. Cedrych

Ze školy
Školní rok se rozeběhl na plné obrátky. V pondělí 2. září jsme za přítomnosti pana starosty přivítali 10
nových prvňáčků. Začínáme tedy s 24 dětmi v jedné třídě mateřské školy a s 41 žáky ve škole základní. Od
října začne pracovat v odpoledních hodinách i 7 kroužků. Máme za sebou již jednu velkou povedenou akci.
Ve středu 18. září se do naší školy sjeli žáci 12 málotřídních škol na tradiční turnaj ve vybíjené. Jako
spoluorganizátoři se účastníme i 26. ročníku Běhu Lipovou alejí. Kromě mnoha drobnějších akcí, které ve
škole proběhnou, bychom chtěli všechny spoluobčany pozvat na již 3. ročník Vánočního jarmarku, který
chystáme na čtvrtek 28. listopadu.
J. Hoffmannová
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Rozloučení s prázdninami
Poslední prázdninový víkend se na fotbalovém hřišti konalo první rozloučení s prázdninami. Počasí nám
přálo, až moc, ale my se nenechali zaskočit. Děti se mohly zchladit pod sprchou a vyřádit na vodních
skluzavkách. Jako hlavní program byla připravena stopovaná pro starší a hledání pokladu pro menší děti.
Následovaly další různé soutěže, jako oblíbené přetahovaní lanem, kelímkovaná, bingo nebo pojídání koláče,
kterého se zúčastnili i rodiče.
Odpoledne jsme zakončili opékáním buřtů. Myslím, že se nám rozloučení vydařilo. Na závěr bychom chtěli
moc a moc poděkovat všem sponzorům, kteří nám věcně či finančně přispěli.
Miriam Svobodová

Svoz objemného a nebezpečného odpadu
V organizaci tohoto svozu dochází k výrazné změně. Protože ve značné míře využívají svozových
míst k odkládání odpadů občané jiných obcí, což nás stojí nemalé peníze, rozhodlo zastupitelstvo, že letošní
podzimní svoz bude jen jeden den, a to v sobotu 12. října.
Svozové auto bude přistavováno dle níže uvedeného harmonogramu na již tradiční svozová místa. Občané
tedy nebudou odkládat odpad na zem, ale přímo jej s pracovníkem obce dají do kontejneru. Pracovník obce
bude dohlížet, aby do kontejneru nebyly dávány nepatřičné materiály (např. stavební suť, plasty,
polystyren apod.). Občané by si tedy měli dobře přečíst, co do kontejneru patří, aby si část svého odpadu
nemuseli odvézt zpět. Svoz odpadu je určen pouze pro občany a chataře Zahrádek, v případě pochybností
může být občan požádán o prokázání příslušnosti k Zahrádkám předložením občanského průkazu.
Nikde tedy nebude kontejner bez pracovníka obce.
Občané si budou moci podle harmonogramu vybrat kterékoliv svozové místo podle svých časových
možností.
V 8.00 bude přistaven kontejner do Borku, odkud bude v 10.00 odvezen.
V 8.30 bude přistaven kontejner do Karas, odkud bude v 10.30 odvezen.
V 9.00 bude přistaven kontejner k autobazaru, odkud bude po 15.00 odvezen.
V 9.30 bude přistaven kontejner na náměstíčko, odkud bude po 15.00 odvezen.
V 10.00 bude přistaven kontejner k bytovkám, odkud bude po 15.00 odvezen.
V 10.30 bude přistaven kontejner za vodu, odkud bude po 15.00 odvezen.
PO ODVEZENÍ KONTEJNERŮ Z JEDNOTLIVÝCH MÍST UŽ NA TATO MÍSTA NESMÍ BÝT
ODPAD ODKLÁDÁN !!!
Objemný komunální odpad je domovním odpadem (respektive odpadem z domácností), který vzhledem ke
svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob.
Do objemného odpadu zpravidla PATŘÍ upotřebený starý nábytek, matrace, koberce, sanitární keramika,
objemné lepenkové obaly, skleněné, plastové a kovové obaly apod.
Do objemného odpadu rozhodně NEPATŘÍ stavební odpady, nebezpečné odpady, pneumatiky,
elektrozařízení, polystyren…)
Zvlášť upozorňujeme, že nebude možné odkládat do kontejneru ojeté pneumatiky ani díly automobilů.

Nebezpečný odpad mohou občané odkládat na svozová místa též v sobotu do 14 hod., poté
bude zvláštním autem odvezen. Jarní svoz předpokládáme podle stejného systému.
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Povinné čipování psů
Z nařízení Evropské unie platí od 1. ledna 2020 pro všechny majitele psů povinnost mít svého psa
očipovaného. Čip je vlastně podkožní identifikační známka. Obecní úřad po dohodě s MVDr. Rusem zajistí
hromadné čipování přímo v obci na obvyklých místech, kde se provádí očkování proti vzteklině. Cena
čipování je 400,- Kč. Evidence do registru od veterináře stojí 150,- Kč. Čipování a evidenci svého psa si ale
může každý zajistit sám. Občané, kteří mají o tuto nabídku ob. úřadu zájem, ať kontaktují ob. úřad, nejpozději
do pondělí 30.9.2019, na tel. 487 877 454. Po domluvě s MVDr. Rusem bude zájemcům termín čipování
oznámen. Pes, který nebude čipován, nebude ani oočkován proti vzteklině. Očkování proti vzteklině je ze
zákona povinné.
Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno
číselným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Jeho životnost je udávána minimálně 25 let. Čip je
pouze pasivním nosičem informace a je možné ho aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Čip se aplikuje na levou stranu krku speciálním jednorázovým aplikátorem, dodávaným ke každému čipu.
Pes může mít místo čipu tetování. Pokud je váš pes tetovaný, není nutné jej i čipovat. Tetování však musí být
čitelné a souhlasit s údaji, uvedenými v průkazu původu. Tetování se provádí výhradně na žádost chovatele
pouze štěňatům do šesti týdnů věku, slouží posléze k vystavení průkazu původu.

Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů
Dne 7.9.2019 se uskutečnil již 8. ročník „Soutěže ve vaření zvěřinových
kotlíkových gulášů“. Přihlásilo se celkem 14 soutěžních týmů, vařilo se ze
srnčího, dančího,
jeleního masa a z divočáka. Soutěž byla zahájena
mysliveckými fanfárami, celým programem provázeli herečka Klárka Jandová a
šéfredaktor časopisu Myslivost Jiří Kasina. Od 11 do 13 hodin vyhrávala slovácká
dechová hudba SADOVANKA, od 13 hodin byla ukázka psů loveckých plemen.
Program doplňoval lidový vypravěč Sl. Urban. Po uvaření gulášů od 14 hodin
zasedala hodnotící porota v čele s moderátorkou a herečkou Bárou Mottlovou.
Všechny guláše se soutěžícím povedly, až na jeden, který byl hodně připálený.
Porota to neměla lehké, jako vítězný vybrala guláš myslivců z Lenešic, kteří
zvítězili i loni. Na pátém místě se umístil zahrádecký tým MUDr. P. Cedrycha a
J. Zejmona, s logistickou podporou J. Reháka. Přes mírně nepříznivé počasí se
akce vydařila a přišlo i hodně návštěvníků, kteří se dobře bavili.
L. Chvojka
Narodili se: Kapounová Veronika, 15.5.2019 Jiřině Háblové a Pavlu Kapounovi
Opustili nás: Kryndlerová Helena, 10.8.2019 ve věku 59 let
Fotbal TJ Sokol – Okresní přebor, podzim 2019, domácí zápasy vždy v sobotu
Zahrádky - Noviny
5.10., 12.30h
Zahrádky - Okna
Zahrádky – Velká Bukovina
19.10., 12.30h
Zahrádky – Loko B
Zahrádky – Doksy C
26.10., 11.30h
Vývoz popelnic září – prosinec 2019
Směsný odpad
středa
25.9.2019
středa
9.10.2019
středa
23.10.2019
středa
6.11.2019
středa
20.11.2019

Kontejner Šváby
středa
9.10.2019
středa
6.112019
středa
4.12.2019

9.11., 11.00h
23.11., 13.30h

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

24.9.2019
8.10.2019
22.10.2019
5.11.2019
19.11.2019
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