Číslo 3/2022

19.9.2022

Z usnesení 31. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 4.8.2022
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Prodej pozemku p. č. 814 v k. ú. Zahrádky u České Lípy část o výměře 42 m2 za cenu, kterou na náklady
žadatele o koupi určí soudní znalec a za podmínky, že náklady spojené s převodem vlastnického práva uhradí
žadatel, a pověřuje starostu následně k uzavření kupní smlouvy.
2) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby na pozemcích p. č. 187,
188/1, 191 a 192 v k. ú. Zahrádky u České Lípy pro stavbu zařízení distribuční soustavy, kabelové vedení
NN a pilíř SR422, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., IČ 247 29 035, a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy.
3) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby na pozemcích č. IP-124014259/VB01 na pozemcích p. č. 818/3 a 309/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy pro stavbu zařízení
distribuční soustavy, kabelového vedení NN a nového OM, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., IČ 247
29 035, a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 33793/IV 12-4021326/CL-Zahrádky, p. č. 355/2-kNN,
SS100 na pozemku p. č. 336 v k. ú. Zahrádky u České Lípy pro stavbu zařízení distribuční soustavy, kabelové
vedení NN a skříň SR, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., IČ 247 29 035, a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy.
5) Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na provoz sociální služby pro žadatele Denní a pobytové sociální
služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČ 482 82 961.
6) Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč v rámci systému financování hospice (5,- Kč na jednoho obyvatele)
pro žadatele Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec, IČ 287 00 210
7) Finanční příspěvek ve výši 2 500,- Kč na provoz dětské krizové linky pro žadatele Linka bezpečí, z. s.,
Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 613 83 198.
8) Finanční příspěvek ve výši 2 500,- Kč na podporu činnosti pro žadatele Zdravotní klaun, o. p. s. Paříkova
355/7, 190 00 Praha 9, IČ 265 47 953.¨
9) Finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na podporu na organizaci koncertu v kostele sv. Barbory pro žadatele
Římskokatolická farnost Holany, Sad 5. května 127, Cvikov I, 471 54 Cvikov, IČ 63778106.
10) Rozpočtové opatření č. 4/2022 se změnou na straně příjmů o 32 550,70 Kč a výdajů o 1 551 000,- Kč.
11) Cenovou nabídku na posečení travnatých ploch v alejích v obci Zahrádky o výměře 7 450 m2 za cenu
29 800,- Kč bez DPH pro rok 2022 firmy Lesoprakt, s. r. o. Kvítkov 61, 470 01 Česká Lípa, IČ 254 87 761.
2. Zastupitelstvo souhlasí:
1) S udělením výjimky z počtu dětí v Základní škole Zahrádky na školní rok 2022/2023.
2) S navýšením rozpočtu Základní škole a Mateřské škole Zahrádky pro rok 2022 ve výši 100 000,- Kč.
3. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Podepsáním Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování s firmou Zásilkovna, s. r. o.,
Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 284 08 306.
2) Jednáním s Filipem Kubešem o doplnění dřevěných soch v obci, a to do výše 100 000,- Kč vč. DPH za tři
vyhotovené sochy.
3) Jednáním s odbornými firmami o změně způsobu vytápění budov ve vlastnictví obce.
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Vážení občané,
Dovolte mi pár slov na závěr svého dlouhodobého působení ve funkci starosty obce Zahrádky.
Ve funkci starosty jsem byl, s dvěma přestávkami, více jak 30 let. Za tuto dobu se vystřídalo
v zastupitelstvech mnoho našich občanů. Zastupitelstva fungovala a společně jsme se snažili pracovat ve
prospěch našich občanů i obce. Podařilo se nám vybudovat vodovod i kanalizaci pro většinu našich občanů.
Zakoupili jsme Sokolovnu č.p.6, tuto přestavěli (většinou s pomocí našich občanů) na kulturní a společenské
centrum. Byla zmodernizována základní a mateřská škola a nově postavena venkovní učebna u ZŠ. Byla
zřízena dvě dětská hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, opraven byl Motorest Kovárna. Opravili
jsme průběžně většinu místních komunikací, postavili jsme nové chodníky, nasvícený přechod s chodníky u
kruhového objezdu i nové autobusové zastávky u hlavních silnic.
Nemalou pozornost jsme věnovali revitalizaci parku za č.p.4, který jsme zakoupili od VESTY Děčín,
správkyně konkurzní podstaty. Následně jsme opravili velkou část ohradní zdi a z parku udělali příjemné
místo pro děti i dospělé. Byly vysázeny aleje ovocných stromů od Zahrádek ke hřbitovu, okrasné stromy od
křížku k bytovkám, revitalizována habrová alej za č.p.4 a vysazeno dubové stromořadí u silnice I/15 (proti
p. Nepivodovi). Postupně vyměňujeme lampy veř. osvětlení za úspornější LED svítidla. V r. 2016 částečně
vyhořel Motorest Kovárna, který byl následně opraven z pojistky. Všechny sochy a křížky v obci, včetně
dvou kapliček v Karasech a Borku jsou restaurovány. Podařilo se nám získat bezúplatně do našeho vlastnictví
místní hřbitov, kostel a zvonice jsou i nadále církve.
Obec organizuje a spolupodílí se na mnoha kulturních a společenských akcích, např. Zahrádecké slavnosti,
vaření kotlíkových zvěřinových gulášů, Noc s hvězdami, Běh Lipovou alejí a řadě akcí pro děti. Dále
pořádáme setkání s důchodci i vítání občánků. Také byla, ve spolupráci s TV Prima ZOOM, vybudována
naučná stezka v parku za č.p. 4. Obec získala mnohá ocenění v soutěži Vesnice roku Lib. kraje, v r. 2009
jsme zvítězili. Toto není úplný výčet našich akcí, za které bych touto cestou chtěl všem zastupitelům a
občanům, kteří se na zvelebování obce a pořádání akcí podíleli.
L. Chvojka

Podzimní svoz objemného a nebezpečného odpadu
Letošní podzimní svoz bude v sobotu 15. října.
Svozové auto bude přistavováno dle níže uvedeného harmonogramu na již tradiční svozová místa. Občané
tedy nebudou odkládat odpad na zem, ale přímo ho s pracovníkem obce dají do kontejneru. Pracovník obce
bude dohlížet, aby do kontejneru nebyly dávány nepatřičné materiály (např. stavební suť, plasty,
stavební 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 na náměstíčko, odkud bude po 13.00 odvezen.
V 9.00 bude přistaven kontejner k autobazaru odkud bude po 13.00 odvezen.
V 10.00 bude přistaven kontejner k bytovkám, odkud bude po 13.00 odvezen.
V 10.30 bude přistaven kontejner za vodu, odkud bude po 13.00 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, plastové a kovové obaly, také polystyren obalový (obaly výrobků), který má jiné
chem. složení než polystyren izolační.
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Do objemného odpadu rozhodně NEPATŘÍ stavební odpady, nebezpečné odpady, pneumatiky,
elektrozařízení, stavební polystyren izolační jakýkoliv.
Zvlášť upozorňujeme, že nebude možné odkládat do kontejneru ojeté pneumatiky ani díly automobilů.
Při koupi nových pneumatik je prodejce povinen bezplatně přijmout stejný počet ojetých zpět.
Ojeté pneumatiky mohou občané odvézt zdarma do autobazaru FILEK ZAHRÁDKY.
Nebezpečný odpad vytříděný lze odkládat na svozová místa též v sobotu do 13 hod., poté bude dodávkou
s vlekem z jednotlivých stanovišť odvezen.
Seznam nebezpečného odpadu: barvy a laky nebo jiné nebezpečné látky, motorové, převodové a mazací
oleje a jejich obaly, 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.
Zahrádecké slavnosti
V sobotu 20.8.2022 se konal jubilejní 20. ročník
Zahrádeckých slavností. Jako obvykle byl připraven
bohatý program pro děti i dospělé. Co však bylo
neobvyklé, všechny zradilo počasí. Poprvé za 20 let
pršelo jako z konve. Proto muselo být zahájení
posunuto více jak o hodinu. Během odpoledne se
naštěstí počasí trochu umoudřilo a tak nakonec
program proběhl v plném rozsahu. Po úvodním slovu
starosty se moderování ujal známý imitátor Petr
Jablonský. Jako první uvedl dětské divadélko, které
malé návštěvníky potěšilo. Potom mělo následovat
vystoupení kouzelníka s modelováním zvířátek
z balónků. Bohužel z představení sešlo, protože
kouzelník udělal chybu v plánování a vyrazil na
vystoupení, které si nasmlouval jinde. Pořadatelé mu však dokázali, že je smluvně zavázán na vystoupení
v Zahrádkách. Začal si sypat popel na hlavu a předem je domluveno, že v rámci satisfakce příští rok vystoupí
zdarma, pokud o to noví pořadatelé budou stát. A v tento okamžik se ukázalo velké srdce Petra Jablonského,
který narychlo uspořádal imitátorské vystoupení pro děti. Předvedl hlavně postavičky z večerníčků, dále
předvedl postavičky Jů a Hele, pak Spejbla a Hurvínka a některé další.
Pak již následovala převážně hudební produkce. Jako první vystoupilo populární Duo Jamaha ze Slovenska,
která je zřejmě nejpopulárnějším interpretem
v televizi Šlágr. Otec Alfons se synem Marianem
dokázali zejména seniory zvednout z lavic mnoho jich tančilo přímo pod pódiem. Pak
následovalo vystoupení Deep Purple revivalu
z Brna – muzikanti předvedli rockovým
fanouškům největší hity této britské hardrockové
legendy. Ještě před rockery z Brna stačilo
vystoupit i zahrádecké Babské komando –
k ženám se v závěru vystoupení přidali i Petr
Jablonský a Marian Kotvan z Jamahy. Mezi
hudebními čísly ještě předvedl pan Jablonský dvě
imitátorská vystoupení. Závěr programu pak
obstarala kapela Atmo Music, za kterými se sjelo
velké množství fanoušků.
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Byl také bohatý doprovodný program. V kostele sv.
Barbory proběhl koncert vážné hudby, mezi
zámeckým parkem a Oborou Vřísek jezdil vláček –
v oboře probíhal již také tradiční Den Lesů České
republiky. Návštěvníci též využívali bohatě
lunaparku, který nabízel houpačky, kolotoč, střelnice
a také autodrom. V prostorách zámecké zahrady pak
byl stánkový prodej a několik stánků s občerstvením.
Nakonec se dá konstatovat, že i přes nepřízeň počasí
dorazilo poměrně dosti návštěvníků a pořadatelé
doufají, že ze Zahrádek odcházeli a odjížděli spokojeni.

Petr Cedrych
Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů
Soutěž se uskutečnila v sobotu 3.9.2022 opět
v areálu našeho zámku za příznivého počasí.
Soutěže se zúčastnilo 11 družstev, z toho 2 ze
Zahrádek. Akci doprovázel bohatý doplňkový
program zaměřený na myslivost – ukázky vábení
zvěře, představení loveckých plemen psů, ukázky
výcviku loveckých dravců. K poslechu celý den
hrála dechová myslivecká kapela ATLAS.
V pětičlenné porotě, která hodnotila uvařené guláše,
byli např. herci Igor Bareš, Barbora Mottlová,
Zuzana Vejvodová
a Miroslava Součková. Pořadem provázeli herečka a moderátorka Klára Jandová

5
a znalec myslivosti Petr Slaba. Vítězem se stalo družstvo z OMS Děčín, které dostalo jako cenu laň, druzí
dostali danělu a třetí divočáka.
Součástí akce byl již 2. ročník soutěže o nejlepší domácí štrůdl, které se zúčastnilo 15 soutěžících. Nejlepší
štrůdl (podle chuti) upekla p. Hettová, nejlepší (podle vzhledu) p. Hetto, oba z Kvítkova. Na akci se přišlo
podívat více jak tisíc návštěvníků. Poděkování patří trubačům ze střední lesnické školy ze Šluknova a panu
Janu Drábkovi za ozvučení akce.

Pozvánka na 28. ročník „Běhu lipovou alejí“
Termín: sobota 24. září 2022
Start: u Základní školy v Zahrádkách
Zápis účastníků od 12,00 hod. v místě startu. Žádáme doprovod závodníků žákovských kategorií
do 300 m, aby přišli do 12,45 hod, aby se včas stihli zapsat.
Dětské kategorie startují od 13,00 hod. na fotbalovém hřišti.
Start hlavního závodu dospělých (kategorie na 6 a 12 km) je v 14.30 hod.
Terén závodu – polní a lesní cesty s pevným podkladem, část asfalt, tratě do 300 m na fotbalovém hřišti
vedle školy.
Závodu se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie, úspěšní závodníci obdrží diplom a medaili,
občerstvení zajištěno.
Číslo

Kategorie

Rok narození

Délka trati

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

předškoláci
předškoláci
elévové 1
elévové 1
elévové 2
elévové 2
elévové 3
elévové 3
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci
dorostenky
dorostenci
juniorky
junioři
ženy 20 - 35
ženy 36 a starší
muži 20 - 39
muži 40 - 49
muži 50 - 59
muži 60 - 69
muži 70 a starší
muži mílaři 20 - 39
muži mílaři 40 a starší
Lidový běh

dívky r. 2017 a mladší
chlapci r. 2017 a mladší
dívky r. 2015 – 2016
chlapci r. 2015 – 2016
dívky r. 2013 – 2014
chlapci r. 2013 – 2014
dívky r. 2011 – 2012
chlapci r. 2011 – 2012
r. 2009 – 2010
r. 2009 – 2010
r. 2007 – 2008
r. 2007 – 2008
r. 2005 – 2006
r. 2005 – 2006
r. 2003 – 2004
r. 2003 – 2004
r. 1987 - 2002
r. 1986 a starší
r. 1983 -2002
r. 1973 – 1982
r. 1963 – 1972
r. 1953 - 1962
r. 1952 a starší
r. 1983 - 2002
r. 1982 a starší
bez rozdílu věku

100 m
100 m
200 m
200 m
200 m
200 m
300 m
300 m
500 m
500 m
1 000 m
1 500 m
1 500 m
3 000 m
3 000 m
6 000 m
6 000 m
6 000 m
12 000 m
12 000 m
12 000 m
12 000 m
12 000 m
6 000 m
6 000 m
3 000 m

Závod pořádá ZŠ a MŠ Zahrádky spolu s Obecním úřadem v Zahrádkách. Startovné dobrovolné.
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Přihlášky k závodu neposílejte předem, zcela postačuje v den závodu před startem.
Informace: Mgr. J. Hoffmannová, tel. 724 549 340.
Komunální volby
Ob. úřad zve naše občany k volbám do obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pátek 23.9. od 14 do
22 hodin a v sobotu 24.9. od 8 do 14 hod. Volby budou na ob. úřadě, připomínáme průkaz totožnosti – pas
nebo občanský průkaz.
Narodili se: Rozálie Martinová, duben 2022, manž. Elišce a Michalu Martinovým
Alex Fojtík, červen 2022, manž. Pavlíně a Lukášovi Fojtíkovým
Jan Jaroši, červen 2022, Petře Stuchlé a Janovi Jarošimu
Jiří Bistula, červenec 2022, manž. Kristýně a Jiřímu Bistulovým
Amy Miluše Machová, srpen 2022, manž. Daně a Martinovi Machovým
Opustili nás: Šimek Ladislav, květen 2022 ve věku 90 let
Čejková Růžena, červenec 2022 ve věku 90 let
Vývoz popelnic: září – prosinec 2022
Směsný odpad (menší popelnice)

středa
středa
středa
středa
středa
středa
středa

28.9.2022
12.10.2022
26.10.2022
9.11.2022
23.11.2022
7.12.2022
21.12.2022

Kontejner Šváby
středa
28.9.2022
28.9. bude poslední pravidelný
vývoz kontejneru, dále pak podle
potřeby na vyžádání ob. úřadu

Plasty, nápojové obaly, plechovky

středa
středa
středa
středa
středa

5.10.2022
26.10.2022
16.11.2022
7.12.2022
28.12.2022
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Toto číslo připravili: Chvojka Ladislav, Cedrych Petr, Vach Václav, Šmat David

