Číslo 4/2013

27.9.2013

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 18.9.2013
Zastupitelstvo:
I. Schvaluje:
1)
Program a ověřovatele zápisu
2)
Pronájem nebytových prostor bývalého OÚ v čp. 130 pro LAG Podralsko za cenu 500,Kč/měs.
3)

Prodej pozemku p.č. 460/34 v k.ú. Zahrádky u České Lípy (185 m 2) pí Renátě Čížkové, bytem Miletice
99, Velvary - jedná se o pozemek okolo chaty če 07 v osadě Šestidomí za cenu 100 Kč/m2

4)

Odkoupení zpět p.č. 668/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy (1674 m 2), osada Borek, od Jana
Kolomazníka. S přihlédnutím ke zhodnocení pozemku
vyčištěním, terénními úpravami,
částečnou podezdívkou plotu, apod., odkoupí Obec Zahrádky pozemek za cenu 120 000,- Kč.
Minimálně tato cena by byla cenou pro dalšího zájemce
Příspěvek na BabyBox v České Lípě ve výši 2 000,- Kč
Výběr vítězné firmy – zakázka – plánovaná stavba: Zahrádky – oprava místních komunikací zadávací podmínky splnila a nejnižší nabídku ve výši 483 092,38 Kč podala firma Silnice Žáček
s.r.o.
Rozpočtová změna č.2 dle přílohy (příjmy zvýšeny o 452 900,- Kč, výdaje zvýšeny o 197 900,Kč, rozdíl snížen o 255 000,- Kč)
Navýšení nákladů na opravu podlahy v Sokolovně - po odstranění staré podlahy bylo zjištěno
vyhnití asi 1/3 trámů, které musí být vyměněny. Náklady se tím zvýší asi o 50 000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo zvýšení nákladů v prokazatelné výši
Revokaci usnesení z 18.zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2013, bod 2) (uvedena výměra
do 800 m2)
Prodej pozemku p.č. 656/4 o výměře 853 m2 panu Martinovi Dýnkovi a paní Lence Mihalové,
oba bytem Zahrádky 154, za cenu 50 Kč/m2

5)
6)

7)

8)

9)

10)

II. Bere na vědomí:
1) Závěrečný účet vč. zprávy o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj
Zahrádecké slavnosti
Dne 24.8. 2013 se za krásného slunečného počasí uskutečnily 11. Zahrádecké slavnosti. Pořad zahájili
cvičení psíci - agility, pro děti vystoupil žonglér Fíla, který pobavil děti nejen slovem, ale i svým
uměním. Točil 14-ti talíři a předváděl různé triky, dětem se to moc líbilo. Poté vystoupil mistr Evropy i
mistr světa v práskání bičem. Hlavní program měla zahájit Heidy Janků, ale muselo dojít ke změně,
protože uvízla v dopravní koloně. Začala tedy kapela Michal David revival, nikdo z přítomných
nepoznal, že došlo k improvizaci. Další vystupující byla rockerka Marcela Březinová. Program
pokračoval módní přehlídkou Reas Agency – moderoval p. Petr Svoboda. Vyvrcholením programu bylo
vystoupení Vladimíra Hrona, ten přítomné doslova zvedal z lavic, chodil mezi návštěvníky,
improvizoval a všichni se dobře bavili.
Slavnosti doplňoval stánkový prodej, prohlídka sklepení zámku i prohlídka hrobky Kouniců na místním
hřbitově. Pro děti byly připraveny kolotoče, střelnice, houpačky, jízda na koních i kočárem, motorové
čtyřkolky. Dospělí se zase mohli potěšit pohledem na automobilové veterány a motocykly. Fotbalové
utkání Hvězdný prach Praha se Starou gardou Zahrádek obohatili svou přítomností kuchař Jiří Babica,
bývalý hráč Slávie Praha a reprezentant Dušan Herda a další známé osobnosti, např. ak. malíř František
Flašar. Návštěvníci měli k dispozici stánkový prodej i bohaté občerstvení. Závěrem se dá říci, že se
slavnosti vydařily, ohlasy jsou vesměs pozitivní.
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L. Chvojka

Ze školy
Nový školní rok
V době letních prázdnin, kdy si děti užívaly nádherného slunečného počasí, koupání a táborů,
se ve škole připravovaly pro začátek nového školního roku velké změny. Po mnoha letech dochází
k tomu, že je v základní škole otevřena třetí třída. Celkem 38 žáků 1.-5. roč., kteří 2. září nastoupili do
školy, bylo rozděleno tak, že 11 prvňáčků tvoří samostatnou první třídu. Ve druhé třídě se vyučuje 15
žáků 2. a 3. ročníku a ve třetí třídě se vyučuje 12 žáků 4. a 5. ročníku. Protože se škola stala trojtřídní,
musela být přijata i další kvalifikovaná paní učitelka. Pro prvňáčky byly nakoupeny výškově stavitelné
školní lavice a židličky, do jedné z učeben byla nainstalována interaktivní tabule s příslušenstvím. Do
konce roku 2013 budou do této učebny ještě umístěny nové počítače pro žáky (nahradí stávající, již
starší). Velikou stavební úpravou byla výměna oken v prvním patře školy. Dřevěná eurookna byla
doplněna žaluziemi a novými parapety. Třídy a chodby byly po stavebních úpravách barevně
vymalovány.
K zásadní změně došlo i v mateřské škole. Bývalá místnost na cvičení (v přízemí školy) byla
přebudována na hernu pro 20 starších dětí z MŠ. Herna je světlá, moderní, praktická a veselá.
V odpoledních hodinách je využívána jako školní družina. Celkem je do naší mateřské školy zapsáno 40
dětí. V hodinách tělesné výchovy je využíváno přilehlé hřiště s umělým povrchem, v zimních měsících
bude využíván ke cvičení prostorný sál Sokolovny. Od začátku měsíce února absolvují žáci školy
v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik, který potrvá až do dubna. Plaveckým výcvikem projde i 13
nejstarších dětí z MŠ.
Zásluhu na tom, aby mohl být školní rok po všech úpravách včas zahájen, mají nejen všichni
zaměstnanci školy, ale také pracovníci VPP obecního úřadu, kteří jsou pro nás nepostradatelnými
pomocníky. Všem patří velké poděkování!
Turnaj ve vybíjené
Ve středu 18. září uspořádala naše škola již 2. ročník Turnaje ve vybíjené málotřídních škol. Tohoto
sportovního klání se zúčastnilo 180 hráčů i přihlížejících ze škol z Polevska, Oken, Starých Splavů,
Sloupu v Čechách, Prysku, Horní Libchavy, Nového Oldřichova a Zahrádek. Po celý den se
z multifunkčního hřiště za školou ozýval pokřik povzbuzujících a píšťalka rozhodčích. Nic na náladě
neubralo nepříznivé počasí. Odměnou všem zúčastněným bylo předání vítězných pohárů, diplomů a
hodnotných cen.
Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů
V sobotu 7. září proběhl II. ročník soutěže ve vaření kotlíkových zvěřinových gulášů. Tentokrát akce
probíhala v areálu zámecké zahrady. Pořadatelem byla Českomoravská myslivecká jednota a obec
Zahrádky. Úkolem soutěžících bylo připravit co nejlepší zvěřinový guláš. O hodnocení se postaraly dvě
dílčí a jedna hlavní porota. První fáze měla vskutku nelehký úkol – z 22 gulášů měla vybrat 10
nejlepších, které pak hodnotila hlavní porota. V té zasedly také populární osobnosti – např. vynikající
zpěvačka a též kuchařka paní Eva Pilarová a také známý televizní kuchař Jiří Babica. Nakonec zvítězili
manželé Kučerovi z Manušic, kterým se v Zahrádkách velmi daří – v loňském roce skončili druzí. Ze
zahrádeckých byl nejlepší Zdeněk Walter na 5. místě.
Po celou dobu soutěže probíhal bohatý doprovodný program. Tato akce se stává velmi populární, o
čemž svědčí velké množství návštěvníků. Odhadem jich klání navštívilo téměř 2 000. Lidé, kteří se
v Zahrádkách byli podívat, hodnotí akci velice dobře – líbila se jim hlavně poklidná atmosféra a též
hezké prostředí. Navíc se velmi vydařilo počasí, po celou dobu příjemně svítilo sluníčko a byla optimální
teplota. Poděkování za vydařenou akci patří všem – pořadatelům, soutěžícím i návštěvníkům a nezbývá
nic jiného, než aby se příští, v pořadí již třetí, ročník této soutěže také vydařil. Zajemci o DVD z celého
průběhu soutěže ho mohou dostat na ob. úřadě za 30,- Kč.
P. Cedrych
Barbořin mostek
Od měsíce července je, z důvodu havarijního stavu, uzavřen trvalými betonovými zábranami Barbořin
mostek přes Bobří potok v Lipové aleji. Mostek je v havarijním stavu, přejezd těžších vozidel by byl
velmi riskantní. Je ale umožněn průjezd motocyklistů a cyklistů, jakož i průchod pěších. Na opravu
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mostku byla asi před 6 lety zpracována studie, podle které by oprava stála asi 6 miliónů Kč. Obec, která
je vlastníkem aleje i mostku, takovou částkou pro opravu nedisponuje.
Poděkování k životnímu výročí.
V uplynulých dnech oslavila svých 70 let paní Anna Zourková. Přestože se před rokem odstěhovali za
dcerou do Ústí nad Labem, asi nejen my na ob. úřadě ji stále máme jako zahrádeckou občanku. Od roku
1965, kdy se z jižních Čech přistěhovala do Zahrádek, se nikdy nevyhýbala práci pro obec. Aktivně a
účinně se podílela na zajišťování veřejně prospěšných, kulturních a společenských akcích v obci. Byla
také dlouholetou členkou zastupitelstva obce, dříve poslankyní místního národního výboru a jeho
tajemnicí i úspěšnou ředitelkou zdejší mateřské školy. Za všechnu její práci pro obec ji děkuji a do
dalších let přeji zdraví a spokojenost.
L. Chvojka
Přednáška o Bhútánu
O své dojmy a poznatky z cesty po Bhútánu se s námi, v budově bývalého obecního úřadu, podělila
Lucie Masopustová, místní rodačka, která po království cestovala. Bhútán je cestovatelsky velice
zajímavé, malé království mezi Indií a Nepálem, pod himálajskými velikány, se svérázným způsobem
života a myšlení tamních obyvatel, izolované od ostatního světa. Dozvěděli jsme se mnohé zajímavosti –
např. že internet v této zemi byl zaveden až v roce 2003, že země velmi omezuje počet turistů – ročně
povolí příjezd asi jen 20 000 lidí, že zdravotnictví a školství je v této zemi bezplatné, že rozlohou Bhútán
dosahuje velikosti Švýcarska, ale žije zde jen necelých 700 000 obyvatel, což je o něco víc než
v polovině Prahy, že obyvatelé velice milují svého krále a naprosto mu důvěřují a že on si jejich důvěru
zasluhuje. Jen je škoda, že se zajímavého vyprávění s fotografiemi i videem nezúčastnilo víc občanů.
P. Cedrych

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
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 19.10. 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. 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 18.
kontejnery přistaveny, do neděle 20. října,
v pondělí 21.10. budou kontejnery odvezeny.

října,

kdy budou

Očkování proti chřipce
I v letošním roce doporučuje lékařská veřejnost občanům nechat se očkovat proti chřipce. Především
ohroženým skupinám obyvatelstva - pacientům s vážným onemocněním srdce a cév, pacientům
s vážným onemocněním dýchacího ústrojí, diabetikům a lidem s onemocněním ledvin/.Všem těmto
pacientům, a také lidem od 65 let, očkování plně hradí zdravotní pojišťovny. Očkování je ale vhodné i
pro ostatní občany. V proočkovanosti proti chřipce kulhá Česká republika za vyspělými evropskými
státy. V našem zdravotním středisku by mělo začít očkování od 1.10.2013 - na tento den slíbil
distributor dodat vakcíny. Zájemci se mohou hlásit přímo na zdrav. středisku, nebo telefonicky
v ordinační době na čísle 487 877 423 nebo 487 868 217.
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Poděkování – děkujeme paní L. Zejmonové za dosavadní práci v kulturní komisi, kterou musela
z rodinných důvodů ukončit. Při té příležitosti patří poděkování i ostatním členům kult. komise, protože
příprava akcí a jejich uskutečnění je časově náročné a všechny akce jsou připravovány velmi pečlivě.
Most v Karbě
V průběhu letních měsíců se uskutečnila generální oprava železničního mostu v Karbě. Byla snesena
stará železná konstrukce přes údolí Robečského potoka (byla v havarijním stavu) a velkým jeřábem
uloženy na pilíře dva nové díly. K tomu musela být pro příjezd jeřábu upravena cesta od Kvítkova i cesta
přímo v Karbě. Zároveň byl opraven i pilíř přiléhající ke skále, který podélně praskal. Druhá část mostu
(přes Pavlínino údolí u Žižků) opravu nutně nepotřebuje, zatím se s ní nepočítá.
Okresní přebor II. třída podzim 2013/2014 (program) – domácí vždy na prvním místě
So 21.9. 16.30
Zahrádky –Dubá
So 19.10. 15.30
Zahrádky - Dubice
Ne 29.9. 16.30
Kam. Šenov - Zahrádky
So 26.10. 14.30
Stružnice - Zahrádky
So 5.10. 16.00
Zahrádky – N. Oldřichov
So 2.11. 14.00
Zahrádky – Skalice B
So 12.10. 16.00
Kravaře - Zahrádky
So 9.11. 14.00
Loko Č. Lípa - Zahrádky

Informace
Second – hand „Bazárek“
Dámské, pánské i dětské značkové oblečení, boty, šály, kabelky a kosmetika bude ke koupi ve středu 2.
října v zasedací síni na ob. úřadě od 16 do 18 hod (dovoz z Anglie, USA, Itálie). Zajišťuje p. Dobrovolná
z Tanečku.
Stavební pozemek
Obci byl vrácen pozemek p.č. 668/1 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy, osada Borek, který byl v r. 2008 prodán
p. J. Kolomazníkovi. Jedná se o pozemek pro výstavbu rod. domu. Pozemek bude znovu nabídnut
k prodeji.
Truhlářství Vítek František (Zahrádky u základní školy)
Nabízí veškeré truhlářské práce stavební i nábytkové – všechny druhy oken a stolů, vchodové, interiérové a
obložkové dveře, schody, pergoly, přístřešky, ploty, zahradní nábytek, kuchyně, vestavěné skříně, repliky
starožitného nábytku a další, tel. 733 191 306

Setkání důchodců
Se uskuteční v sobotu 16. 11. 2013 od 14 hod. To už by měla být dokončena rekonstrukce podlahy sálu
Sokolovny, tedy její úplná výměna.
Cvičení žen – opět probíhá v ZŠ každé pondělí od 19 hod.
Narodili se : Kulasová Ema, 17.6.2013 Zuzaně a Lubošovi Kulasovým
Novotná Nikola, 2.7. 2013 Janě a Davidovi Novotným
Zemřeli : Zifčák Benedikt, 25.6.2013 ve věku 84 let
Doležal František, 28.6.2013 ve věku 82 let
Medřický Vladimír, 31.7.2013 ve věku 69 let
Vývoz popelnic: září 2013 – prosinec 2013
Směsný odpad
Kontejner Šváby
Plasty
středa
25.9.2013
středa
2.10.2013
úterý
24.9.2013
středa
9.10.2013
středa
6.11.2013
úterý
8.10.2013
středa
23.10.2013
středa
4.12.2013
úterý
22.10.2013
středa
6.11.2013
úterý
5.11.2013
středa
…20.11.2013
úterý
…19.11.2013
Zahrádecké listy, občasník, neprodejné, registrováno na MKČR E 16481, 300 výtisků, vydavatel Obec Zahrádky,
Zahrádky 108, tel. 487 877 454, referentka a účetní 487 763 936, infocentrum a knihovna 487 763 937, e-mail:
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starosta@zahradkycl.cz, www.zahradkycl.cz, IČO 261 092, bank. spojení KB Č. Lípa, číslo účtu: 5422-421/0100.
Toto číslo připravili : Cedrych Petr, Vach Václav a dopisovatelé.

