Číslo 2/2022

1.6.2022

Z usnesení 29. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 14.4.2022
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Poskytnutí příspěvku na pomoc Ukrajině pro partnerskou oblast Vinnyce/Ukrajina ve výši 2 000,- EUR.
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Jednáním s firmou Zahradník Stanislav s.r.o., 471 01 Zahrádky 153, IČO 061 73 381 o mimosoudním řešení
vyklizení nemovitosti čp.117, a to do 30. 4. 2022.
2) Jednáním s firmou Jan Kolomazník, 471 01 Zahrádky 65, IČO 096 42 765, o způsobu dokončení
rekonstrukce kuchyně v čp. 117.
Z usnesení 30. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 12.5.2022
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Smlouvu o zřízení služebnosti 11010-078299,RVDSL1919 _C_L_ZAHR7 ZAHR1HR_NDN pro stavbu
komunikačního vedení a zřízení na p. p. č. 256 v k. ú. Zahrádky u Č. Lípy, ve prospěch fi. CETIN a.s.
2) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4019995/VB/2 na stavbu zařízení distribuční
soustavy na p. p. č. 375/1 v k. ú. Zahrádky u Č. Lípy, a to ve prospěch fi. ČEZ Distribuce a.s.
3) Obecně závaznou vyhlášku č. 1//2022 o nočním klidu.
4) Jedenáctičlenné zastupitelstvo obce pro volební období 2022 – 2026.
5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zahrádky za rok 2021 bez výhrad.
6) Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2021 bez výhrad.
7) Účetní závěrku Obce Zahrádky za rok 2021 bez oprav.
8) Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Zahrádky za rok 2021 bez oprav.
9) Rozpočtové opatření č. 3/2022 se změnou na straně příjmů 736 220,68 Kč a na str. výdajů 541 550,- Kč.
10) Pořízení Elektronické spisové služby od firmy Alis s. r. o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa,
IČO 00672416, nabízená cena 18 560,- Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Uzavřením Smlouvy o dílo na stavební práce Motorestu Na Kovárně čp. 117 s Janem Kolomazníkem,471
01 Zahrádky 65, IČO 096 42 765 v ceně díla 530 000,- Kč.
2) Jednáním s Univerzitou Karlovou o způsobu úhrady pojistné události.
3) Uzavřením Dodatku k pojistné smlouvě na krytí škod majetku třetích osob bez zavinění obce.
3. Zastupitelstvo souhlasí:
1) S vyúčtováním stavebních prací Motorest Na Kovárně čp. 117 ve výši 530 000,- Kč včetně DPH.
2) S úhradou škody Univerzitě Karlově za spadlý strom na oplocení zámeckého parku dle znaleckého posudku
v případě, že nebude uhrazena pojišťovnou.
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Novinky ve zdravotnictví
1) Očkování proti klíšťovému zánětu mozkových blan. Od 1.1. 2022
začaly zdravotní pojišťovny hradit očkování proti klíšťové
encefalitidě lidem, kteří dosáhli věku 50 let. Na bezplatné očkování se
mohou zájemci hlásit u svých registrujících praktických lékařů. U lidí,
kteří očkovaní doposud nebyli, je nutná aplikace tří dávek.
Přeočkování pak probíhá po třech až pěti letech, u dospělých starších
59 let se doporučuje přeočkování po třech letech.
2) Po dlouhé době byla zrušena povinnost nosit respirátory ve
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Pokud má
někdo příznaky onemocnění dýchacích cest (teploty, rýma, kašel,
blesti hlavy a kloubů), měl by volit konzultaci distanční formou (mail,
telefon). V případě osobní návštěvy zdravotnického zařízení by měl
mít i nadále nasazený respirátor.
3) Zdravotnická zařízení již pracují v normálním režimu, je doporučováno objednávat se telefonicky na určitý
den a hodinu, ohlášeným pacientům by až na výjimky nemělo hrozit delší čekání.
Chodník od Sokolovny
Nový chodník před zámkem u silnice 2601, který
staví firma Žáček, s.r.o., je těsně před dokončením.
Chodník bude stát přes 3 mil. Kč. Dojde ke zvýšení
bezpečnosti chodců, a to i při přecházení silnice
od zámku k obecnímu úřadu, kde je situován
přechod pro chodce s navazujícím chodníkem
na obecní úřad. Chodník je ukončen v zatáčce
u p. Kopeckého, proti hostinci U Dlabače. Dál
nelze stavět, protože v kopci stojí dům téměř
u silnice, dál bývalý mlýn a mostek přes odbočku
Robečského potoka. Takže chodník až
do „Šestidomí“ nevypadá reálně.

Soutěž Vesnice roku 2022
Naše obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku 2022 Severočeského kraje. Z Českolipska se přihlásily
pouze Zahrádky a Stráž p. Ralskem. Hodnotící komise navštíví naši obec 2.6. 2022 v 9.00 hod. Máme dvě
hodiny na prezentaci obce – kulturně společenskou činnost, spolupráci se subjekty (lesy, zemědělci, atd),
školní aktivity, zájmovou činnost, úspěchy obce i volnočasové aktivity.
Oprava místní komunikace do osady Karba
Obecní zastupitelstvo na žádost občanů osady Karba rozhodlo o opravě cesty k nim. Opravena a nově
vyasfaltována je komunikace v kopci od horní zatáčky až k odbočce k Barešům za viaduktem.
Plánované opravy krajských silnic
Rada Libereckého kraje dne 17. 5. 2022 schválila podobu a objemy a provozně výrobního plánu běžné
údržby silnic II. a III. tříd Libereckého kraje.
Co se týče Zahrádek, jsou plánovány následující opravy teplou ACO směsí:
Silnice 2701 Borek - Šváby - Popelov
14 tun směsi 22., 23. týden
Silnice 2601 Zahrádky - Holany
24 tun směsi 27. týden
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Odemykání Pekla
V sobotu 23. 4. se za mimořádně povedeného počasí opět symbolicky odemklo Peklo. Akci města Česká
Lípa a obcí Zahrádky, Sosnová a Kvítkov organizačně zajistilo Regionální turistické informační centrum.
Všichni představitelé obcí tak mohli za krásného jarního dopoledne na tzv. čtyřzemí, jak Peklo nazval pan
starosta Chvojka ze Zahrádek, zahájit za doprovodu žesťové fanfáry českolipské ZUŠ turistickou sezónu
v nejbližším okolí města. Pro všechny příchozí turisty byla připravena značená 5,5 kilometrová trasa, která
vedla údolím Pekla, osadou Karba, přes Kozí farmu Nový Dvůr ke skalním bytům na kraji Robečského
potoka a zpět na prostranství u zámku v Zahrádkách. Trasa to nebyla ledajaká, cestou museli děti i rodiče
plnit úkoly a odpovídat na zvědavé otázky všelijakým bytostem. Za nasazení a zábavu na trase děkujeme
všem dobrovolníkům z DDM Libertin, zejména Danovi Schiffnerovi a dále také paní Hemrlové, duši kulturní
komise obce Zahrádky, a jejím kolegyním. Stanoviště 8 již tradičně patřilo Kozí farmě Nový Dvůr, děkujeme
tak manželům Krejzovým za spolupráci a den otevřených dveří u nich na farmě.
V cíli každý výletník za vyplněný účastnický list dostal energii do kapsy v podobě horalky, děti navíc
dostaly drobné dárečky - propagační předměty města Česká Lípa a rodiče mapu nebo informační brožuru.
Správnou pohodu v cíli nám pomohlo navodit hudební vystoupení rockových kapel ACD-CL z českolipské
ZUŠ, Alloys ze Školy rocku a ČP 1398 a také občerstvení. Veškerý výtěžek z prodeje sladkých palačinek
putuje na podporu provozu sociálního automobilu, kterým se sváží handicapované děti do škol, u stánku
Svačinek jako od maminky jste si pochutnali na slaném občerstvení a u stánku Českolipské pivotéky již
tradičně na zajímavém řemeslném pivě.
Za informační centrum bychom rádi poděkovali městu Česká Lípa a paní starostce Jitce Volfové za
podporu, panu starostovi Chvojkovi ze Zahrádek, paní starostce Halasníkové ze Sosnové a paní starostce
Zelenkové z Kvítkova za organizační spolupráci. Všem příchozím turistům zblízka i zdaleka pak za vytvoření
krásné atmosféry, na které se stejnou měrou podílela bezvadná hudební složka. Za toto velké díky patří Škole
rocku, Tomáši Hoskovcovi, za postavení pódia a ozvučení celého dne pak J. Fotrovi.

Těšíme se na příští rok.
Květa Menclová, Regionální turistické informační centrum Č. Lípa

Kulturní komise obce Zahrádky
Den matek
V sobotu 14.5. se po 2 letech opět uskutečnil Den matek. Děti z MŠ a ZŠ Zahrádky si připravily pro
maminky a babičky nádherné vystoupení, maminkám vyrobily dárečky, všechny pak dostaly od obecního
úřadu květiny. Děkujeme paním učitelkám, které měly na přípravu vystoupení jen 1 měsíc.
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Dětský den
Připravujeme také Dětský den na sobotu 4. června. Uskuteční se v zámeckém parku od 13 hod. Děti i rodiče
budou plnit většinou zábavné úkoly, zadané pohádkovými bytostmi, za jejich splnění obdrží děti drobné
odměny a u pohádkové babičky nakonec dárek větší.

Koncert Jarka Šimka
V zámeckém parku se také uskuteční v sobotu 9. července
koncert Jarka Šimka a Lucie Třešňákové. Vstupenky lze v
předprodeji za 250,- Kč koupit na našem obecním úřadě, na místě
pak je cena 350,- Kč.

Za kulturní komisi L. Hemrlová
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Pálení čarodějnic
TJ Sokol Zahrádky dne 30.4.2022 od 16 hodin uspořádal tradiční „pálení čarodějnic“. Na děti čekaly různé
soutěže se sladkými odměnami. Bylo zajištěno občerstvení, děti dostaly buřtíky a limonádu zdarma. K večeru
byly zapáleny malá a velká hranice, zábavné odpoledne zakončil večerní úchvatný ohňostroj.

Noc kostelů
Letos se Noc kostelů uskuteční v pátek 10.6. v kostele sv. Barbory v Zahrádkách. Od 18 hodin bude
přednášet Mgr. Kolka z Národního památkového ústavu v Liberci o osídlení a historii Zahrádek.
Zahrádecké slavnosti 2022
Na letošní rok připadají jubilejní 20. Zahrádecké slavnosti. Pořadatelé se proto snažili připravit bohatý
program pro návštěvníky všech věkových skupin. Mezi vystupujícími se tak objeví velmi populární
slovenské Duo Jamaha, pro děti je připraveno divadelní představení a kouzelník. Rockové fanoušky jistě
zaujme vystoupení skupiny Deep Purple revival. Pro mladší diváky je připraven koncert kapely ATMO
music (původně nasmlouvaný Pavel Callta kvůli souběhu vystoupení koncert nečekaně zrušil). Překvapení
opět chystají místní dámy, celý program bude uvádět známý moderátor Petr Jablonský, který též bude mít
imitátorské vystoupení. Bude i bohatý doprovodný program – pouťové atrakce, jízdy vláčkem k oboře
Vřísek, které opakujeme pro loňský velký úspěch.
Velkou atrakcí by měla být ukázka horkovzdušných balónů, v případě příznivých podmínek pak budou
mít návštěvníci možnost vystoupat do výšky a pokochat se pohledem na Zahrádky. Jako tradičně akci zakončí
ohňostroj. Doufejme, že vše vyjde tak, jak je naplánováno, a návštěvníci prožijí příjemný den.
Program 20. Zahrádeckých slavností konaných 20.8.2022
12:00
13:20
14:00
15:15
16:00
17:45
19:20
20:45

Zahájení – moderuje Petr Jablonský
Kouzelník s modelováním zvířátek z balónků
Pohádky pana Pohádky
Kouzelník s modelováním zvířátek z balónků
Duo Jamaha
Babské komando
Deep Purple revival Brno
ATMO music

Doprovodný program – vyhlídkové lety balónem, výlet vláčkem do obory Vřísek, koncert v kostele sv.
Barbory, pouťové atrakce, stánkový prodej, prodej občerstvení.
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Na závěr přikládáme fotografie kvetoucích alejí ovocných stromů v Zahrádkách.

Nové informace ke změně systému svozu odpadů
Dne 26. 5. 2022 proběhla schůzka se zástupci svozové firmy, na které byla upřesněna realizace čipování
nádob na směsný komunální odpad (SKO) a výdej nových nádob na tříděný odpad (plasty, nápojové kartony
a kovy).
Čipování nádob na SKO započne příštím svozem, tedy ve středu 8. 6. 2022. Tento den je nutné přistavit
všechny nádoby, přitom očipován bude počet nádob určený dle počtu osob v domácnosti, v souladu
s informací, kterou jsme uvedli v minulém čísle Zahrádeckých listů. Každý občan bydlící sám nebo dva
občané v jedné domácnosti budou mít 1 popelnici na SKO, 3 a 4 občané 2x SKO, 5 a 6 občanů 3x SKO.
Ostatní nádoby budou odvezeny. U bytových domů budou odvezeny všechny nádoby a ke každému vchodu
bude přistaven větší kontejner o objemu 1100l. V případě, že nádoby nebudou odevzdány, sváženy již
nebudou. Svoz bude probíhat pouze u nádob označených čipem a známkou. Známka má informativní
charakter, při svozu se načítají přímo údaje z čipu.
Čipování nebude možné provést při jednom svozu z důvodu velkého počtu nádob, tedy nádoby
neočipované v prvním termínu budou očipovány při následujících svozech.
Nádoby na tříděný odpad jsou vydávány na obecním úřadě zájemcům, kteří se nahlásili. Každá nádoba je
již nyní vedena pod stejným čipem jako budou mít nádoby na SKO, aby bylo zřejmé, že patří ke stejnému
obydlí. Tyto nádoby budou sváženy 1x za 3 týdny počínaje středou 22. 6. 2022. Musí být přistaveny hned
ráno, neboť svoz může probíhat v průběhu celého dne.
Opustili nás: Bilina Jaroslav, březen 2022, ve věku 70 let
Vývoz popelnic: červen – září 2022
Směsný odpad
středa
8.6.2022
středa
22.6.2022
středa
6.7.2022
středa
20.7.2022
středa
3.8.2022
středa
17.8.2022
středa
31.8.2022
středa
14.9.2022

Kontejner Šváby
středa
8.6.2022
středa
22.6.2022
středa
6.7.2022
středa
20.7.2022
středa
3.8.2022
středa
17.8.2022
středa
14.9.2022

Plasty
středa
středa
středa
středa
středa

22.6.2022
13.7.2022
3.8.2022
24.8.2022
14.9.2022

Zahrádecké listy, občasník, neprodejné, registrováno na MK ČR, E 16481, 300 výtisků, vydavatel Obec
Zahrádky, Zahrádky 108, tel. 487 877 454 nebo 739 064 986, email: starosta@zahradkycl.cz,
www.zahradkycl.cz, IČO 261 092, číslo účtu: 5422421/0100.
Toto číslo připravili: Chvojka Ladislav, Cedrych Petr, Vach Václav, Šmat David

