Číslo 2/2015

24.4.2015

Z usnesení 5. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 16.4.2015
1. Zastupitelstvo schválilo:
1) Program
2) Ověřovatele zápisu Jakuba Drábka a Aleše Drugdu.
3) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4010775/VB/001 CL- Zahrádky
rozšíření kNN ppč.228,229 (přípojka el. en. pro p. Vinopala)
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4009247/VB/001 CL- Zahrádky 124
posílení kNN 2xOM – (posílení el. vedení u truhlárny)
5) Pronájem pozemku 668/11 o výměře 426 m2, v k.ú. Zahrádky u České Lípy p. Zdeňku Odnohovi
za 213,- Kč/rok na dobu 5 let.
6) Prodej pozemků p.č.212/1 o výměře 609 m2 a p.č.212/2 o výměře 143 m2 v k.ú. Zahrádky u
České Lípy p. Jiřímu Jirotkovi za cenu 37 600,- Kč (u bývalého domu manž. Kořínkových)
7) Pronájem pozemků p.č.77/3 o výměře 3072 m2, p.č.77/7 o výměře 2870 m2, p.č.82/1 o výměře
3877 m2, p.č.458/2 o výměře 2030 m2, p.č.458/3 o výměře 5939 m2 a p.č.473 o výměře 9005 m2 v k.ú.
Zahrádky u České Lípy p. Petru Váchovi k využití pro sečení trávy za cenu 0,10 Kč/m 2/rok na dobu
5 let.
8) Prodej pozemku p.č. 41/2 o výměře 546 m2 v k.ú. Zahrádky u České Lípy, vzniklý oddělením dle
geometrického plánu č. 725-275/2015, manž. Ladislavu a Heleně Chvojkovým za cenu 50,- Kč/m2 +
8600,- Kč za stromy.
9) Firmu SaM silnice a mosty a.s. jako zhotovitele akce „Chodník podél III/2601-Zahrádky“,
veřejná zakázka malého rozsahu, dle zákona č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách.
10) Prodej pozemku p.č. 668/1 o výměře 1674 m2 v k.ú. Zahrádky u České Lípy (v Borku) p.
Romanu Stupkovi za cenu 140 001,- Kč, s podmínkou stavby objektu pro bydlení.
11) Rozpočtové opatření č.1/2015.
12) Převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 33 785,88,- Kč v rezervním fondu
Základní školy a mateřské školy Zahrádky.
2. Zastupitelstvo neschválilo:
1) Finanční příspěvek na sociální službu Snílkova Domu na půl cesty.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Novelu Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., bez návrhu na změnu výše odměn členům zastupitelstva
obce.
Ze školy
Školní rok se ke svému závěru blíží mílovými kroky. Kromě každodenní výuky nás čeká i mnoho
doprovodných akcí. Na zahradě školy proběhne oslava Dne Země, připravujeme vystoupení ke Dni
matek, vystoupíme na přehlídce málotřídek ve Sloupu, pojedeme na výlety, ve školce budou mít děti
besedu o zvířátkách, na týden vyrazíme do školy v přírodě....Je toho ještě mnoho, co musíme do konce
školního roku stihnout. Důležitá událost nás čeká v druhé polovině května - proběhne přijímací řízení
do mateřské školy. Termín a podrobné podmínky pro přijetí budou dva týdny před zápisem vyvěšené
ve škole a informace bude umístěna i na našich webových stránkách.
J. Hoffmannová

2
Připomínáme:

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 24. dubna, kdy budou kontejnery
do neděle 26. dubna, v pondělí 27.4.2015 budou kontejnery odvezeny.
Letošní jarní svoz bude

přistaveny,

Upozornění – v sobotu odpoledne a v neděli už nebezpečný odpad nevozte
Sdružení Fortuna in natura
Dne 28. března 2015 proběhl již třetí ročník úklidu okolí břehu Novozámeckého rybníka v rámci
celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. Děkujeme dětem i mládeži nejen ze Zahrádek, ale i z Holan, za
účinnou pomoc.
Dále se zúčastníme charitativního běhu „Štafeta pro Růženku“ který se uskuteční 1. května 2015
v České Lípě na městském stadionu. Výtěžek ze startovného půjde na konto pro sedmiletou Růženku,
která potřebuje speciální zdravotní postel.
Větší akcí, pořádanou ve spolupráci s Hostincem Na Staré poště, bude dne 6. června 2015 Zábavné
odpoledne nejen pro děti s doprovodným programem, kde vystoupí taneční a hudební soubory,
proběhne výstava dřevěných loutek a jiné atrakce.
D. Hlubuček

Kulturní komise
Den matek
Oslava Dne matek se uskuteční v sobotu 16.5.2015 od 14. 00 hod. na sále Sokolovny. Po ukončení
pásma žáků naší ZŠ a MŠ bude k poslechu hrát p. Drábek.
Den dětí 30.5.
Uskuteční se v sobotu 30.5.2015 od 13 hod. v prostorách zámeckého parku. Pokud bude pršet, posouvá
se dětský den o týden, tedy na 6.5.
Sportovně-zábavný cyklistický rodinný den
Kulturní komise naší obce, ve spolupráci se společností Versailles a slečnou Michaelou Novákovou,
uspořádají v sobotu 20.6.2015 sportovně cyklistický rodinný den. Uskuteční se v parku před
zámkem, kde bude start i cíl. Starty budou individuální od 10.00 do 13.30 hod., podle toho jak si
závodníci vyberou, startovat mohou i rodinné kolektivy nebo doprovod. Kratší okruh bude podél
Robečského potoka do Karby a místní komunikací zpět (cca 3km) zdatnější závodníci si přidají cestu
lesní silnicí do Kvítkova a zpět (cca 8.5km). Kromě kol lze použít i koloběžky, odstrkovala, tříkolky
apod. Trasy jsou vedeny po cyklotrasách. Pro závodníky během cesty budou připraveny na
stanovištích úkoly, v cíli pak dostanou odměny. Před zámkem v prostoru startu a cíle bude za
hudebního doprovodu připravena jízda zručnosti, občerstvení, jakož i ukázky závodních cyklistických
kol s možností vlastního vyzkoušení. Věříme, že cyklistický den bude stejně úspěšný jako „Myší
večerní rej“ na ukončení prázdnin s lampiónky štěstí. Pojede se za každého počasí.
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Úklidový pochod Karbou a jejím okolím
S přáteli jsme naplánovali na 9. května od 10.00 hod. dopolední úklidový pochod. Nejedná se o žádnou
oficiální akci ani propagaci, chceme jen strávit pohodové dopoledne v přírodě a cestou jí trochu
vyčistit. Začátek bude před zámkem. Uděláme si krátkou trasu po Karbě a dál, pokud budeme mít dost
sil. Sběrové pytle a jejich následný odvoz jsou zajištěny. Odpoledne zakončíme na „Zdař Bůh“, kam si
každý může donést občerstvení a chvilku tu s námi posedět. Případné dotazy napište na email
kasper.lukas @ email.cz, nebo navštivte facebookové stránky „PRO ZAHRÁDKY“.
L. Kašpar
Zahrádky fest 2015
Letos poprvé, v sobotu 18.7.2015, se uskuteční v zámeckém parku mnohožánrový hudební festival
„ZAHRÁDKY FEST 2015“. Uslyšíte zde jak pop-rock, rock tak i třeba rock-n-roll. Kapely jsou
vybírány tak, aby zaujaly a aby si je posluchači užili. Informace o festivalu najdete na facebookové
události Zahrádky fest 2015.
za organizátory Lukáš Kašpar

Informace
Očkování psů a koček
Se uskuteční v neděli 26.4.2015 v níže uvedených časech:
Zahrádky autobazar 10.00 -11.00 hod
Karasy pod Donátovými 11.30 – 12.00 hod
Borek náves 12.00 – 12.45 hod
Očkování proti vzteklině stojí 250,- Kč, kombinace včetně vztekliny 350,- Kč. Na místě lze též
zakoupit odčervovací prostředky a antiparazitální obojky. Očkování provede MVDr. Martin Russ
(tel.: 602 479 894)
Kontejner na biologický odpad
V prostoru u bývalého pivovaru bude trvale umístěn kontejner na biologický odpad.
Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, seno, sláma, ovoce, zelenina včetně natě,
jádřince, pecky, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, hnůj, čajové sáčky,
kávová sedlina a vaječné skořápky.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, cigarety, popel, uhlí, stavební odpad, zemina, kameny, plasty, sklo,
kovy, papír a ostatní biologicky nerozložitelné odpady.
Žádáme občany, aby nepatřičné věci do kontejneru nedávali.
Omezení průjezdu silnice I/9 na Českou Lípu (na hrázi Novozámeckého rybníka)
Z důvodu důkladného zpevnění hráze Novozámeckého rybníka (aby byla zajištěna průjezdnost
i těžkých vozidel) je již nyní omezen provoz na jeden jízdní pruh řízený světelnou signalizací. Ve
dnech 11. -15. května bude silnice úplně uzavřena, průjezd nebude možný.
Zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v Sokolovně
Prostory chodby obchodu v č.p. 6 (Sokolovna) jsou veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory
a proto zde, dle zákona 379/2005 Sb., platí zákaz kouření. Prostor chodby, a ani obchod samotný, není
provozovnou s hostinskou činností, proto zde nelze podávat alkoholické nápoje. Oba tyto zákazy bude
obec vymáhat.
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Telefonní spojení na Obecní úřad Zahrádky
Tel. čísla jsou: 739 064 986, 487 877 454 – obě čísla společně pro kancelář, knihovnu a informační
centrum. Telefon starosty zůstává – 724 179 717, tel. místostarosty – 739 060 226
Informační služba pro občany
Obecní úřad Zahrádky nabízí službu "SMS rozhlas", jako další cestu k předávání informací
občanům prostřednictvím mobilních telefonů. "SMS rozhlas" je určen především těm, kterým se
informace z klasického rozhlasu nedostanou. Příjem SMS zpráv je zdarma. Máte-li o tuto službu
zájem, napište své tel. číslo na e-mail r.srnka@zahradkycl.cz nebo SMS na telefon 739 060 226.
Narodili se: Šimon Mašek, 27.2.2015 Tereze Maškové
Alena Karolína Bistulová, 8.4.2015, manž. Kristýně a Jiřímu Bistulovým
Zemřeli: Chytráčková Anna, 14.2.2015 ve věku 89 let
Kořínek Zdeněk, 6.3.2015 ve věku nedožitých 84 let
Hajna Karel, 6.3.2015 ve věku 57 let
Odvárka Jiří, 1.4.2015 ve věku 46 let

Vývoz popelnic: květen 2015 – červenec 2015
Směsný odpad
Kontejner Šváby
středa
6.5.2015
středa
6.5.2015
středa
20.5.2015
středa
3.6.2015
středa
3. 6.2015
středa
1.7.2015
středa
17. 6.2015
středa
1. 7.2015

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

5.5.2015
19.5.2015
2. 6.2015
16.6.2015
30.6.2015

Zahrádecké listy, občasník, neprodejné, registrováno na MK ČR, E 16481, 300 výtisků, vydavatel Obec
Zahrádky, Zahrádky 108, tel. 487 877 454, 739 064 986, referentka a účetní, infocentrum i knihovna, email:
starosta@zahradkycl.cz, www.zahradkycl.cz, IČO 261 092, bank. spojení KB Č. Lípa,
číslo účtu: 5422-421/0100. Toto číslo připravili: Chvojka Ladislav, Cedrych Petr, Vach Václav

