Číslo 1/2013

6.3. 2013

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 20.2.2013
Zastupitelstvo:
I. Schvaluje:
1)
Kumulovaný nákup el. energie od firmy „X energie“, se sídlem Hybernská 1271/32, Praha 1 na dobou
2)
3)
4)
5)
6)

dvou let
Změnu nájemní smlouvy na p.č. 734 v k.ú. Zahrádky u České Lípy - 1 000m2 manželé Jiří a Lucie
Hudíkovi, Nám. T.G.M. 1, Česká Lípa a 760 m2 pan Roman Háša, Zahrádky 127. Cena 0,50 Kč /m 2/rok
Pronájem parcely č. 603/3 v k.ú. Zahrádky u České Lípy o výměře 4 406 m2 Ing. Tomáši Suchému,
Zahrádky 58 na sečení trávy. Cena 0,10 Kč/m 2/rok.
Pronájem pozemku p. č. 212/1 o výměře 609 m2 a 212/2 o výměře 143 m2 v k.ú. Zahrádky u České
Lípy manželům Václavu a Šárce Fořtíkovým, Zahrádky 18, 0,50 Kč/m 2/rok
Žádost o příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Konopeova 812,
Česká Lípa ve výši 3 000,- Kč
Snížení nájmu sl. V. Holečkové, Stvolínky 56, na 3 000,- Kč měsíčně v obchodě smíšeného zboží v č.p.6
(Sokolovna) od března 2013

II. Bere na vědomí
1) Dopis od V. Mastníka, radního Libereckého kraje, ohledně řešení přecházení silnice 1/9 v Zahrádkách u
Motorestu na Kovárně
2) Informaci o výběru firmy Karel Kruliš – zhotovení stolů na sál Sokolovny v částce 74 379,- Kč.
3) Informaci starosty o plnění uložených úkolů

III. Pověřuje starostu
1)
Vypsáním výběrového řízení malého rozsahu (oslovení 3 firem) na akci „Výměna podlahy v sále
obecní Sokolovny. Výběrová komise byla schválena ve složení: Chvojka Ladislav, Srnka Robert a Vítek
František

IV. Odkládá
1) Žádost o prodej části pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy o výměře do 80 m 2 panu Lubomíru
Tomiškovi, Zahrádky 118
2) Žádost o prodej části pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy o výměře do 120 m 2 manželům Leoně a
Igorovi Kašparovým, Zahrádky 115
3) Žádost o prodej části pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy Václavu a Zuzaně Hrubým, Brázdim 96

Ze školy
10 let spojení ZŠ a MŠ
V lednu 2013 jsme si připomněli 10 let od spojení naší základní a mateřské školy. Připomeňme si něco
z historie obou budov.
Mateřská škola – nyní obecní úřad (č.p.108) – zde byla původně německá škola a po válce zde byla
škola mateřská.V letech 1958-67 zde byly také třídy osmileté střední školy a místní národní výbor.
V letech 1985-88 proběhla velká rekonstrukce budovy. V této době byly děti MŠ umístěny v budově č.p.
4 (vedle zámku). Po rekonstrukci byla v přízemí kuchyně, jídelna, třída, umývárna a šatna. V 1. patře pak
byla 2. třída, lehárna, umývárna, kabinet a ředitelna.
Po rekonstrukci budovy zde je od r. 2006 obecní úřad s knihovnou a zůstala tu i kuchyně školy. Obědy se
odváží do jídelny v ZŠ a od září 2002 do srpna 2012 se vařily obědy také pro ZŠ a MŠ Holany.
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Základní škola byla otevřena 4.10.1925 jako Česká státní národní škola v Zahrádkách. V roce 1936 byla
v této budově otevřena i pobočka Státní hudební školy v České Lípě pro 13 žáků. V letech 1945-58 byla
škola většinou trojtřídní. V období 1958-67 se z trojtřídky stala Osmiletá střední škola, kterou
navštěvovalo 246 žáků. Poté přibyl i ročník devátý. Bylo to z důvodu, že na zámku byl zřízen internát
pro děti rodičů pracujících v zahraničí. Učilo se také v původní mateřské škole a učebny byly i na
zámku. Od roku 1970, po zrušení internátu, byla škola dvojtřídní. V roce 1982 až 1983 proběhla
rekonstrukce školy a žáci byli umístěni v budově č.p. 4.
1.1. 2003 se obě školy spojily v jeden právní subjekt a jedno ředitelství. Žáci ZŠ docházeli do jídelny
v budově č.p. 108 na obědy a po spojení škol tu byla i školní družina.V budově ZŠ byla zřízena z jedné
třídy místnost na cvičení. Dnes je základní škola opět dvojtřídní, kde se vyučuje v 1. – 5. ročníku.
V září 2005 se školka přestěhovala do budovy ZŠ v č.p. 19. Třídu měla v 1. patře, kde také děti spaly.
V září 2007 se po rekonstrukci služebního bytu v přístavbě školy otevřely nové prostory pro MŠ. Tady je
nyní třída malých dětí a v 1. patře ZŠ třída předškoláků.
Údaje byly čerpány z kronik škol a Almanachu vydaného k 80. výročí postavení České státní národní
školy v Zahrádkách.
Výlet do solné jeskyně
Jako v solném království jsme si připadali při návštěvě solné jeskyně v České Lípě. Někdo zde již byl,
pro jiné to byl zcela nový zážitek V místnosti obložené solnými kameny, s tekoucím vodopádkem a
příjemným tlumeným světlem, děti relaxovaly na polohovacích křeslech a poslouchaly pohádku. Poté si
již hrály v soli a klouzaly se na klouzačce. Ovzduší v solné jeskyni pomáhá ke správné funkci horních a
dolních cest dýchacích. Výletu se zúčastnili žáci 1. a 2. třídy i děti z mateřinky.
Plavání
Také v letošním roce jsme začali jezdit plavat do bazénu na Severu v České Lípě. Plavat jezdí všechny
děti ZŠ a 15 dětí MŠ. Na děti a žáky dozírají zkušení plavčíci, kteří se snaží všechny naučit, aby vodu
měli rádi, ale také aby ji respektovali. Děti MŠ se hravou formou seznamují s vodou a základy plavání
za pomoci podpůrných pomůcek, které je udržují nad hladinou. Starší žáci jsou již zkušenými plavci,
kteří pilují styl, cvičí skoky do vody a vytrvalostní plavání.
D. Frýdková, J. Hoffmannová
Volba prezidenta ČR – 1. kolo 11. a 12. 1. 2013
Ve volebním okrsku Zahrádky se volby z 563 oprávněných voličů zúčastnilo 327, tj. 58,26 %.
Výsledky:
pořadí
jméno
počet hlasů
procenta
1.
Dienstbier Jiří
67
20,49
2.-3.
Schwartzenberg Karel
66
20,18
2.-3.
Zeman Miloš
66
20,18
4.
Fischer Jan
53
16,21
5.
Franz Vladimír
30
9,17
6.
Fischerová Taťána
18
5,51
7.
Roithová Zuzana
10
3,06
8.
Sobotka Přemysl
9
2,75
9.
Bobošíková Jana
8
2,45
Ve 2. kole 25. a 26. 1. 2013 se volby zúčastnilo 298 voličů, (52,9%), Miloš Zeman dostal 170 hlasů
(57%), Karel Schvartzenberg 128 hlasů (43%)
Tabulka výdajů za odpady 2003-2012
Poplatek za odvoz komunálního odpadu i pro rok 2013 zůstává 420,- Kč za osobu zde trvale bydlící,
nebo za jednu chatu či chalupu. Z důvodu přehledu celkových nákladů uvádíme přehled let 2003- 2012.
Celkem v Kč
poplatky od občanů
rozdíl(doplácí obec)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

331 321
241 925
89 396

340 358
224 450
112 908

345 294
233 375
111 919

352 286
237 812
114 474

367 192
221 354
145 838

401 257
248 458
152 799

578 288
289 707
288 581

637 102
320 528
316 574

649 461
316 601
332 860

715 980
318 371
397 609

3
doplatek obce v %
popl. za osobu(chatu)

26,98
350,-

33,17
350,-

32,41
350,-

32,49
350,-

39,72
350,-

38,08
350,-

49,90
420,-

49,64
420,-

51,25
420,-

55,53
420,-

Kulturní komise
Dětský karneval - První naší letošní akcí byl dětský karneval, který se konal v sobotu 16.2. na sále
Sokolovny. Sešlo se mnoho hezkých masek - princezny, víly, fotbalisti, vojáci, kočky, piráti... Pro děti
byly připraveny soutěže a pěkné písničky, i rodiče si mohli zasoutěžit. Řekli bychom, že se všichni
dobře bavili.
Pozvánka - Zveme všechny občany na BABSKÝ BÁL - v sobotu 16.3. od 20:00 hod na sále
Sokolovny. Bohatá tombola, tradičně „babské komando“, hraje skupina VOSTY BAND.
H.Waxmandská
Blahopřání k životním výročím.
Při předávání blahopřání k životním výročím, spolu s dárkovou poukázkou, se může stát, že jubilanti
nejsou zastiženi v ten správný čas doma. V žádném případě to není záměr, blahopřání i s poukázkou jsou
včas připraveny, pouze se ti správní lidé na stejném místě včas nesejdou. Příjemné to není ani nám a
doufáme, že, někdy třeba i po malém připomenutí, vše vyřešíme k oboustranné spokojenosti.
Nabídka spotřebitelům
Občanské sdružení spotřebitelů TEST kromě vydávání časopisu „dTest“, ve kterém důkladně a objektivně testuje
mnohé z potravin, domácích spotřebičů, elektroniky, výrobků pro děti a dalších, také radí spotřebitelům v jejich
sporech s výrobci či prodejci, a tím usiluje o zlepšení postavení spotřebitelů. Nabízí všem spotřebitelům zdarma
- poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes tel. 299 149 009 (prac. dny 9-17 hod, běžný tel. tarif), či
přes internet na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna
- databázi více než 5 000 nebezpečných výrobků na www.nebezpecnevyrobky.cz
- vybrané vzory právních listin a podání
- mnoho různých informací a publikací pro spotřebitele – předváděcí a podomní prodej, nákupy přes
internet, cestování, potraviny a další
- samolepku „Nevhazujte reklamu“ na pošt. schránky

Informace
Nabídka služeb

Truhlářství VÍTEK – od letošního března je opět v provozu zdejší truhlářství (u ZŠ), truhlář p.
František Vítek, tel. 733 191 306 spolu se svým společníkem nabízejí veškeré práce truhlářské –
nábytek, okna, stoly, dveře (vchodové i interiérové), schody apod.
Adriána Lohr - vedoucí agentury Mimoň, zastupující Generali Poj.a.s. již od roku 2000, nabízí služby v oblasti
pojištění osob (životní, úrazové, nemocenské, penzijni), majetku (rodinné domy, domácnosti, podnikatelská
rizika), aut (povinné ručení, havarijní pojištění) atd., také sprostředkování hypotečních úvěrů,
adriana_lohr@generali.cz, tel: 777 239 729

Změny v autobusové dopravě od 3.3.2013
Na lince 250 Česká Lípa – Doksy – Bělá p.Bezdězem bude odpolední spoj č.32 Doksy – Česká Lípa
(provoz v pracovní dny mimo letní prázdniny) v celé trase posunut o 15 minut později, tj. odjede v 16:05
z Doks, v 16.22 ze Zahrádek
Na lince 251 Česká Lípa - Dubá bude odpolední spoj č.19 Česká Lípa - Dubá (v pracovní dny mimo
letní prázdniny) v celé trase posunut o 10 minut později, tj. v 16:35 z České Lípy a v 16.42 ze Zahrádek
Jízdní řády autobusů a vlaků - Souhrnný přehled jízdních řádů ČSAD a ČD ze zastávek v Zahrádkách
byl ob. úřadem dán volně k dispozici ve zdejších prodejnách smíšeného zboží. Případní další zájemci ho
mohou dostat na ob. úřadě.
Místní poplatky
Připomínáme termín splatnosti místních poplatků (odvoz odpadů, nájmy pozemků) - do 15.3.2013.
V případech nedodržení termínu mohou být poplatky vymáhány úřední cestou. V odůvodněných
případech lze domluvit na ob. úřadě jejich rozložení na dvě pololetní splátky.
Pondělní čtení v knihovně
Pro předškolní a školní děti jsou od letošního února připravovány vždy v pondělí „Odpolední čtené
pohádky“ od 16.15 do asi 17 hod. Děti mohou přijít samostatně, ale i doprovod rodičů je vítán. Čtení
připravují p. Kirschnerová a p. Cedrychová.
Popelnice – stále častěji se na obecní úřad obracejí občané se žádostí o výměnu poškozené popelnice.
Nejčastěji se jedná o popelnice propálené žhavým popelem. Ten by v žádném případě neměl do
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popelnice přijít. Při výměně poškozené popelnice za novou účtuje firma Marius Pedersen obci zaplacení
popelnice náhradní. Upozorňujeme občany, že obec bude tyto náklady na viníkovi poškození vyžadovat.
Tříkrálová sbírka 2013 (Oblastní charity Česká Kamenice)
Rádi bychom poděkovali všem malým koledníkům, kteří i přes deštivé počasí obětavě procházeli 5.1.
zledovatělé i zablácené cesty v Borku a Zahrádkách.
Tříkrálová sbírka tak i jejich prostřednictvím probíhala v těchto obcích s výsledkem:
Zahrádky a Borek: 9 801,- Kč, Česká Kamenice 43 740,- Kunratice 2 434,- Kamenický Šenov 5 590,Prácheň 1 475,- Kytlice a Mlýny 3 953,- Chřibská 3 693,- Janská 2 212,- Jestřebí 5 055,Provodín 1 476,- Holany 2 392,- celkem 81 821,- Kč.
Děkujeme také našim milým vedoucím skupinek p. Stehlíkové, p. Povolné, p. Drugdové,
p. Waxmandské, p. Hemrlové a p. Kirschnerové za pomoc a vlídnou podporu při koledování. Také
usměvavé p. Haštabové za čas strávený pečetěním a následným rozpečeťováním pokladniček a vždy
profesionálnímu p. Skalickému, který na fotografiích dokumentoval připravenost koledníků. Poděkování
patří i paní ředitelce Hoffmannové, která nám poskytla útočiště v ZŠ.
Koledníci se srdíčkem na dlani, kteří zpívali koledu o třech králích a nesli Krista s Jeho požehnáním do
vašich domovů: Anežka Kirschnerová, Adam Waxmandski, Martina Ambrůžková, Matěj Kupka, Filip
Povolný, Jan Žižka, Dominik Horna, Kateřina Zachová, Anna Žižková, Barbora Koželuhová, Lotka
Verecká, Ela Kořenová, Anežka Koutná, Kryštof Bartoš, Karolína Doležalová, Jakub Bouček, Kristýna
Boučková a Matěj Hofman.
Nejsrdečnější poděkování patří všem lidem, kteří tuto tradici podporují a pomáhají ji svými dary
udržovat a dále rozvíjet. Můžeme potvrdit, že je vás každým rokem více a i letos jsme spolu prožili
mnoho dojemných okamžiků.
Š. Kecková, oblastní charita

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Jarní 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 do 11.00 hod. na svozová místa, bude zvláštním autem odvezen.
Svozových míst s kontejnerem bude šest – za vodou, Karasy, Borek, bytovky, náměstíčko a
autobazar. 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.

od pátku 12. dubna, kdy budou kontejnery přistaveny,
do neděle 14. dubna, v pondělí 15.4.2013 budou kontejnery odvezeny.
Letošní jarní svoz bude

Upozornění – v sobotu odpoledne a v neděli už nebezpečný odpad nevozte
Narodili se: Kšírová Žofie, 10.1.2013 manž. Petře (Novotná) a Miroslavu Kšírovým
Nováková Klára, 18.1.2013 Lucii Kaňkové a Ivo Novákovi
Vývoz popelnic: březen2013 – květen 2013
Směsný odpad
Kontejner Šváby
Plasty
středa
13.3.2013
středa
6.3.2013
středa
13.3.2013
středa
27.3.2013
středa
3.4.2013
středa
27.3.2013
středa
10.4.2013
středa
1.5.2013
středa
10.4.2013
středa
24.4.2013
středa
24.4.2013
středa
8.5.2013
středa
8.5.2013
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.

