Číslo 6/2019

28.11.2019

Z usnesení 9. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 26.9.2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1)

2)
3)
4)

Uzavření Smlouvy o dílo „Obnova místních komunikací Obec Zahrádky“ s firmou EUROVIA CS, a.s.,
IČ : 452 74 924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 Nové Město, cena díla 2.239.831,- Kč včetně DPH a
pověřuje starostu smlouvu podepsat. V případě nepodepsání s firmou EUROVIA CS a.s. bude
podepsána smlouva s firmou s druhou nejnižší cenovou nabídkou Silnice Topolany, IČ : 057 58 734,
Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň (cena 2.560.277,48 Kč včetně DPH).
Umístění stavby rodinného domu na pozemek p.č.303/2 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy.
Uzavření Smlouvy na pokácení přestárlých topolů u místní komunikace mezi Dolským potokem
a vodárnou v Borku včetně náhradní výsadby a pověřuje starostu smlouvu podepsat.
Rozpočtové opatření č. 6/2019 se změnou na straně výdajů o 300.000,- Kč.

Z usnesení 10. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 14.11.2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

Inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2019 ve složení: předseda – Ladislava
Hemrlová, členové: Ing. Dana Reháková, Ivana Cedrychová, Miroslav Čech, Romana Čemeryšová,
Jitka Skalická, Petr Šena.
Prodej pozemků v areálu Úpravny vody v Zahrádkách Severočeské vodárenské společnosti a.s.
za kupní cenu 1.210.450,- Kč, tedy 328,- Kč/m2.
Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti č. OLP/3157/2019 na období od roku 2020 do roku 2023,
a pověřuje starostu smlouvu podepsat.
Nabídku na zhotovení 6 ks oken do kuchyňky v Sokolovně čp.6 za cenu 46.222,- Kč zadat
firměMiloslav Moudrý, Truhlářství M+M, Sluneční 111, 472 01 Doksy, IČ : 631 70 272.
Rozpočtové opatření č. 7/2019 se změnou na straně příjmů + 163.863,- Kč a výdajů – 391.300,- Kč.
Záměr stavby IV-12-4018379 CL-Zahrádky, p.p.č. 578/5-kNN, AYKY 4x70, SS100.
Nákup a výsadbu nových stromů (10 lip) u místní komunikace mezi Dolským potokem a vodárnou
v Borku a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo.
Schvaluje nákup 12 ks nových sloupovitých dubů k chodníku podél silnice I/15 a pověřuje starostu
obce uzavřením kupní smlouvy. Výsadbu provede obec s realizací výsadby do 15.12.2019.
Ruší zadání zadávacího řízení „Venkovní učebna Zahrádky“ schválené usnesením č.7b/7 z 1.8.2019
a schvaluje vypsání nového výběrového řízení „Venkovní učebna Zahrádky“, zakázka malého rozsahu,
výzva více zájemcům a oslovení 3 firem. Administraci zajistí Mgr. Jakub Derynk.
Udělení výjimky z počtu žáků v základní škole ve školním roce 2019/2020.
Poskytnutí finanční částky na vymalování Základní a Mateřské školy Zahrádky ve výši 145.282,70 Kč,
vč. DPH fi. Marek Mihala, Malířské a lakýr. práce, Jáchymovská 2909, 470 01 Č. Lípa, IČ 050 46 874.
Zaštítění akce ZahrádkyFest formou zajištění nájmu zápůjčky zámecké zahrady a bezplatné zápůjčky
vybavení obce.
Dotaci na činnost TJ Sokol Zahrádky na rok 2020 ve výši 60.000,- Kč.
Trvá na usnesení z 8/8 z 12.9.2019 a schvaluje uložení finančních prostředků do J&T banky v částce
4.000.000,- Kč na dobu 2 let dle smlouvy a pověřuje starostu smlouvu podepsat.
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1)

Zastupitelstvo pověřuje starostu:
Aby předložil doplněnou smlouvu o odvozu tuků ze Zahrádek do provozovny Marius Pedersen a.s.

Ze školy
Od začátku školního roku uběhly téměř 3 měsíce. Žákovské knížky se plní známkami, proběhla třídní
schůzka, kde se rodiče dozvěděli, kromě mnoha informací, první náznak úspěšnosti svých dětí při výuce.
Odpoledne po vyučování se pravidelně schází 7 kroužků, děti se zúčastňují mnoha drobnějších i větších
akcí a výletů, jezdí k nám divadélka.
V pondělí 11. 11. uspořádala naše škola již tradiční lampionový průvod pro děti i nejširší veřejnost.
Letošní počasí bez větru a deště přilákalo hojný počet účastníků, kteří se sešli před školou. Společně
s rodiči prošli s rozsvícenými lampiony část obce, písničkou se snažili přivolat sv. Martina. Po návratu
ke škole mohli žáci přenocovat ve škole a užít si společného večera. Samozřejmě nesměla chybět ani
stezka odvahy, při které za každým rohem číhalo nějaké to "strašidlo".
JEŠTĚ POZVÁNKA:
Srdečně zveme na již 3. ročník Vánočního jarmarku, který pořádáme ve čtvrtek 28. listopadu na školní
zahradě. Zahájíme v 16.00 hodin krátkým vystoupením dětí a žáků. Připraveny budou stánky
s občerstvením (trdelníky, polévka, klobásky, gulášek, smažené brambůrky, .....) a teplými nápoji, ale také
stánky s adventními věnci, jmelím, drobnými dárky, háčkovanými ozdobami, výrobky dětí a mnoho
dalšího. Celá předvánoční atmosféra bude umocněna rozsvícením vánočního stromečku a všechny potěší
barevný ohňostroj. SRDEČNĚ ZVEME!!
J. Hoffmannová

11. zasedání obecního zastupitelstva se bude výjimečně konat v budově ZŠ a MŠ Zahrádky!
Uskuteční se ve čtvrtek 12. prosince od 18 hod. Tímto způsobem vás zveme proto, že po zasedání bude
možnost prohlédnout si celou školu. Bývalí žáci si mohou připomenout školní léta a zavzpomínat.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V sobotu 12.10.2019 proběhl svoz odpadů poprvé jinak. Z třídenní akce se stala pouze jednodenní, místa
svozů zůstala stejná. Začali jsme v 8.30 v Borku a Karasech, kde byly přistaveny první kontejnery, poté byly
další kontejnery zavezeny na náměstíčko a k autobazaru. Po dvou hodinách byl kontejner z Borku převezen
k bytovkám a z Karas za vodu. Jak jsme uváděli v Zahrádeckých listech, že u každého kontejneru bude
přítomen zástupce obce, tak se i stalo. Cílem bylo, aby nám odpad nevozili občané jiných obcí. Několik pokusů
sice bylo, ale nikdo cizí zde odpad nezanechal. Proti jiným sběrům byla odvezena asi jedna třetina množství.
Došlo tedy i k velké úspoře finančních prostředků za odvoz a třídění odpadů.
Touto cestou chci poděkovat našim občanům, kteří věnovali svůj volný čas dozoru u sběru, a to podle
abecedy: MUDr. Petr Cedrych, JUDr. Petr Doležal, Ladislava Hemrlová, Jan Jagerský, Petr Šena, Ing. David
Šmat, Anton Waxmandski, Ing. Vladimír Žižka ml.
L. Chvojka
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Poškozování obecního majetku
Obec Zahrádky dlouhodobě vydává na zvelebování veřejného prostranství nemalé finanční prostředky.
V poslední době se bohužel množí případy úmyslného poškozování obecního majetku. Nově umístěná dřevěná
socha volavek byla vytržena z podstavce, u laviček na naučné stezce jsou ponechávány pytlíky od chipsů
či plastové láhve, z nové autobusové zastávky u autobazaru bylo vyraženo plexisklo a ulámány nýty.
Na víceúčelovém hřišti se ztrácejí úchyty na sítích. Na všech našich hřištích neustále mizí provozní řády,
bez kterých hřiště nesmí být provozováno. Přestože na každém hřišti je umístěn odpadkový koš, jsou odpadky
odhazovány na zem a znečišťují tak hřiště i jeho okolí. Toto je krátký výčet případů z poslední doby. Bohužel
vše ukazuje na zhruba sedmi až devítičlennou skupinku místní mládeže. Vyzýváme občany, dívejme se kolem
sebe a nenechme si poškozovat a ničit naše okolí!
L. Chvojka
Drakiáda
Ve svátečním pondělí 28.10. od 14 hodin proběhlo pouštění draků na fotbalovém hřišti. Ač nám vítr moc
nepřál, podařilo se dětem a rodičům dostat svých pěkných 25 draků, kupovaných i doma vyrobených,
do vzduchu. Každé dítko získalo balíček sladkostí, rodiče si pochutnali na dobrém svařáku. Krásné odpoledne
jsme zakončili opékáním buřtů. Budeme se těšit na příští podzim a přát si pořádný vítr.
A.Waxmandski

Nové smlouvy o nájmu hrobových míst
Vážení občané, v letošním roce dochází k ukončení platnosti většiny nájemních smluv na hrobová místa
na hřbitově v Zahrádkách. Na zasedání obecního zastupitelstva dne 12.12.2019 bude projednáváno
aktualizované znění smlouvy o nájmu hrobových míst, vč. poplatku za služby spojené s nájmem hrobového
místa. Od 2.1.2020 budou uzavírány nové smlouvy, a to opět s platností 15 let. Do smluv je třeba uvést kromě
nájemce i další osobu, která bude oprávněna jednat za nájemce v případě jeho nedostupnosti, vč. kontaktu
na ni. K podpisu nové smlouvy a úhradě poplatku se musí občané dostavit na obecní úřad v úředních hodinách,
tj. v pondělí a středu od 8 do 17 hodin.
Za obecní úřad D. Reháková
Kulturní komise
Štrůdlobraní
Kulturní komise uspořádala 1. ročník Štrůdlobraní. Konalo se v sobotu 9. listopadu na Sokolovně. Soutěže
se zúčastnilo 15 soutěžících v kategorii dospělých (přinesli hotové štrůdly z domova) a 2 chlapci soutěžící
v dětské kategorii (pekli štrůdly na místě). Hodnotící pětičlenná porota byla ze Zahrádek a Holan. Hodnocení
bylo maximálně objektivní, porotci hodnotili číslované vzorky, neměli tušení, komu patří. Celkem asi 30
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přítomných si také mohlo udělat adventní ozdoby nebo také svíčky ze včelích mezistěn. Nejenom porotci, ale
i všichni přítomní si spolu s dobrou kávou na všech výrobcích pochutnali.

Adventní koncert
Kulturní komise vás zve na adventní koncert při svíčkách, který se uskuteční v neděli 15. prosince
od 17 hodin v kostele sv. Barbory v Zahrádkách. Na programu bude především vánoční hudba. Zpěvem nás
potěší, za doprovodu varhan a violoncella, sólista opery Severočeského divadla v Ústí nad Labem a zdejší
rodák, Jaroslav Kovacs. Vstupenky za 200,-Kč lze již nyní zakoupit na obecním úřadě, na místě za 250,- Kč.
L. Hemrlová
Setkání důchodců
Setkání dříve narozených se uskutečnilo 18.10. na Sokolovně. Sešlo se nás asi padesát, k poslechu a tanci
nám hrál p. Drábek. Velice dobře se o nás staraly členky kulturní komise. Jako překvapení tentokrát bylo
vystoupení Lucie Hadravové, která zazpívala jak české, tak i zahraniční písně. Byla to vzpomínka na naše
mládí. Děkujeme a těšíme se na příští setkání.
Přítomní důchodci
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Hostinec Na Staré poště mění svou podobu
Mnozí obyvatelé si jistě všimli, že se dokončují restaurátorské práce budovy Hostince Na Staré poště.
Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněnou budovu, musel majitel splnit přísná doporučení
památkářů, což jistě nebylo jednoduché. Výsledek však bude stát za to, již dnes je vidět, že opravená budova
bude jednou z nejhezčích památek naší obce. Budova i okolí Novozámeckého rybníka se zcela jistě stane
turistickým cílem návštěvníků naší obce. Vše probíhá za provozu, strávníci nejsou omezeni.
Petr Cedrych
Běh lipovou alejí
V sobotu 21. září se uskutečnil již 26. ročník Běhu lipovou alejí. Závodů se za příznivého počasí zúčastnilo
99 závodníků. Za přípravu a uskutečnění závodu děkujeme všem, kteří se na jeho zdárném průběhu podíleli.
Celkové výsledky jsou uvedeny na webových stránkách obce a úřední desce.
Zde uvádíme výsledky zahrádeckých závodníků.
jméno
Kašparová Karolína
Chvojková Tereza
Skladaná Nela
Vyoralová Karolína
Butašová Natálie
Chvojková Anna
Kapounová Eliška
Vyoralová Nela
Skladaný Jakub
Kirschner Adam
Kašpar Ondřej
Rehák Jakub
Lohr Karlos
Kirschnerová Klára
Šmat David

kategorie
předškoláci
předškoláci
elévové 1
elévové 1
elévové 1
elévové 2
elévové 2
elévové 2
elévové 2
elévové 2
elévové 2
elévové 2
elévové 2
juniorky
mílaři

trať(m)
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
3000
6000

umístění
3.
4.
2.
4.
6.
2.
3.
4.
3.
6.
7.
8.
11.
3.
3.

čas
20,7 sec.
22,3
46,4
47,7
58,7
39,5
42,5
61,0
37,3
39,9
41,1
42,5
45,3
14:34 min.
27:15

Otevírací doba Smíšenky Sokolovna o vánočních svátcích
24. 12.
25. 12., 26. 12.
27. 12.
28. 12.

6.30 – 14.00
ZAVŘENO
6.30 – 17.00
8.00 – 17.00

30. 12.
31. 12.
1. 1.

6.30 – 17.00
6.30 – 14.00
ZAVŘENO

Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří po celý rok obětavě pomáhali obecnímu úřadu při kulturních, společenských
a jiných akcích v naší obci. Zvláštní poděkování patří pracovnicím a žákům naší školy za zajištění kulturních
vystoupení nebo celých společenských akcí.
Přejeme Vám všem do r. 2020 hodně zdraví a spokojenosti.
L. Chvojka a za kulturní komisi L. Hemrlová
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Obecní úřad o Vánocích
Obecní úřad bude z důvodu čerpání dovolené od pondělí 23.12. uzavřen, otevřen bude od 2.1.2020.
Půlnoční mše
Bude jako tradičně v našem kostele sv. Barbory 24.12. od 21 hodin.
Tříkrálová sbírka
Koledníci s doprovodem budou koledovat v sobotu 11.1.2020 odpoledne.

Vývoz popelnic listopad 2019 – únor 2020
Směsný odpad
středa
20.11.2019
středa
4.12.2019
středa
18.12.2019
středa
1.1.2020
středa
15.1.2020

Kontejner Šváby
středa
4.12.2019
středa
1.1.2020
středa
12.2.2020

úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

Plasty
19.11.2019
3.12.2019
17.12.2019
31.12.2019
14.1.2020

Zahrádecké listy, občasník, neprodejné, registrováno na MK ČR, E 16481, 300 výtisků, vydavatel Obec
Zahrádky, Zahrádky 108, tel. 487 877 454, 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.

