Číslo 3/2013

4.7.2013

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 26.6.2013
Zastupitelstvo:
I. Schvaluje:
1)
Zahájení, ověřovatele zápisu
2)
Prodej pozemku – část p.č. 656/2 o výměře do 800 m2, v k.ú. Zahrádky u České Lípy, p.
Martinu Dýnkovi a pí Lence Mihalové, Zahrádky 154 za cenu 50,- Kč/m2
3)
Prodej pozemku – p.č. 230/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy o výměře 622 m 2 - p. Stanislavu
Vinopalovi, bytem Zahrádky 141 za cenu 50,- Kč/m2
4)
Prodej pozemku – p.č. 118/3 v k.ú. Zahrádky u České Lípy o výměře 1084 m 2 – manželům Ing.
Františku Bolehovskému a Mgr. Dagmar Bolehovské, bytem Zahrádky čp.116 za cenu 50,Kč/m2
5)
Nájem pozemku – p.č. 28 v k.ú. Zahrádky u České Lípy o výměře 191 m 2 – pí Evě Králové,
Obránců míru 2227, Ústí n/Lab. za cenu 0,50 Kč/m2/rok
6)
Nájem pozemku – p.č. 730/2 v k.ú. Zahrádky u České Lípy o výměře 1652 m 2 – p Kamilu
Müllerovi, Kunratická 2862, Česká Lípa za cenu 0,50 Kč/m2/rok
7)
Nájem pozemku - p.č. 732/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy o výměře 1595 m 2 p.Josefu
Rehákovi, Zahrádky 167 za cenu 0,50 Kč/m2/rok
8)
Koupi lesního pozemku – p.č. 451/12 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy o výměře 332 m2 od Lesy ČR,
s.p.
9)
Záměr prodeje lesních pozemků v r.2014 st. podniku Lesy ČR o celkové výměře 59 553 m 2.
Jedná se o parcely v oboře Vřísek :
102/1
36109 m2
134/1
4224 m2
144/5
155 m2
236/2
4780 m2
363/5
14285 m2
10)
Smlouvu o zřízení věcného břemene - č.stavby IV-12-4008601/1 elektrizační soustava pro 8
odběrných míst pro lokalitu „Za úřadem“ - pp.č.807, 804, 720/2, 199/1, 201/1, 208, 209/1, 700/8,
700/9, 700/38, 700/39.
11)
Smlouvu o dílo č. 02/2013 – Návrh Územního plánu – Obec Zahrádky – Textová část, Grafická
část. Cena díla 199 650,- Kč – zpracovatel Ing.arch.Vojtěch Mencl, Koliště 49, 60100 Brno
12)
Účetní závěrku Obce Zahrádky za r. 2012
Obec hospodařila s rozpočtovými příjmy 9246667,40 Kč a výdaji 6950667,40 Kč, rozdíl
2296000 Kč.
13) Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Zahrádky za r. 2012
Základní a mateřská škola hospodařila s příjmy 1122367,93 Kč a výdaji 1119082,30 Kč,
rozdíl 3285,63 Kč. Dotace Krajského úřadu byly 3261167,- Kč
14) Ponechání hospodářského výsledku ZŠ a MŠ v rezervním fondu - částka 3285,63 Kč
15) Zprávu z kontroly hospodaření Obce Zahrádky za r. 2012. Kontrola proběhla dne
23.5.2013 s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Celá zpráva je zveřejněna na
www stránkách obce.
16) Závěrečný účet Obce Zahrádky za r. 2012, vč. výroční zprávy kontroly hospodaření za r.2012.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet bez výhrad.
17) Výběr zhotovitele – Veřejná zakázka malého rozsahu, na akci „Zhotovení oken v čp. 19“–
budova základní školy, první patro, včetně montáže a demontáže stávajících prvků. Přihlásili se 2
zájemci, nejnižší nabídku podal Josef Vörös, Velenice 77 s cenou 249 737,- Kč.
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18) Složení výběrové komise pro Veřejnou zakázku malého rozsahu, na akci „Oprava místních
komunikací p.č.309/1, 182, 807 a výspravy v k.ú. Zahrádky u České Lípy“, ve složení Ladislav
Chvojka, Robert Srnka, MUDr. Petr Cedrych.
19) Studii bezpečného přechodu přes silnici I/9 u Motorestu Na kovárně ve variantě 2
20) Rozpočtovou změnu č.1 viz příloha. Nejdůležitější výdaje:
20 000,- úklid sněhu (celkem 60 000,-)
60 000,- v rozpočtu chyběl nákup stolů Sokolovna (75 000,-)
54 900,- oprava truhlárny po posledním nájemníkovi
28 900,- vodné v sokolovně
50 000,- rezerva (nově povinnost na havárie)
50 000,- cílená pomoc povodní postižené obci
21) Podání žádosti o dotaci na pořízení keramické pece, malířských stojanů a ozvučovacího zařízení
pro ZŠ v částce 120 000,- Kč s podílem obce 20%, t.j. 24 000,- Kč
II. Pověřuje starostu
1) Vypsáním výběrového řízení pro Veřejnou zakázku malého rozsahu, na akci „Oprava místních
komunikací p.č.309/1, 182, 807 a výspravy v k.ú. Zahrádky u České Lípy“, oslovení 3 firem

Ze školy
Závěr školního roku
Školní rok uběhl jako voda. Než jsme se rozešli na prázdniny, prožili jsme ještě měsíc, ve kterém bylo
kromě posledního zkoušení a psaní prověrek také mnoho zábavy.
V polovině června odjeli všichni žáci školy a 9 předškoláků z MŠ do školy v přírodě. Tentokrát směr
Lužické hory. V okolí Jiřetína pod Jedlovou je nádherná krajina vhodná k výletům. Jídlo bylo jako od
babičky. Chaloupka Růžena měla velké travnaté hřiště, které jsme každý den využívali. Kromě kratších
výletů např. na hrad Tolštejn, do štoly sv. Jana Evangelisty nebo na Křížovou horu byla velikým
zážitkem plavba parníkem po Labi. Jeli jsme z Děčína do Hřenska a potom pěšky údolím říčky
Kamenice na pramičky v Edmundově soutěsce. Celý sedmidenní pobyt byl ještě umocněn neuvěřitelně
krásným počasím.
Po návratu do Zahrádek začaly velké přípravy na rozloučení se školáky i předškoláky na „Zahradní
slavnosti“. Děti vyrobily občerstvení, připravily program a vyzdobily interiér školy, protože počasí se
velmi pohoršilo a slavnost musela být přesunuta do budovy. Nic to ale neubralo na sváteční atmosféře.
Čtyři páťáci i deset předškoláků bylo dekorováno šerpou a obdrželi taštičky s dárky. Tento slavnostní
den pokračoval ještě nočním přespáním ve škole s oblíbenou noční stezkou odvahy. Úplně poslední akcí
tohoto školního roku byla beseda s paní Gilovou, která velice poutavou formou a praktickými ukázkami
seznámila děti s životem u nás žijících dravých ptáků a sov. Potom už jen vysvědčení a hurá na toužebně
očekávané prázdniny.
J. Hoffmannová
Koncert Jaroslava Hutky
V sobotu 22.6. uspořádalo MS ODS Zahrádky, ve spolupráci s obcí, koncert známého písničkáře
Jaroslava Hutky. Akce proběhla na velmi dobře ozvučeném sále Sokolovny. Jaroslav Hutka zazpíval jak
nové, tak i starší písně, v závěru připomněl publiku i své největší hity. Zajímavý byl i jeho slovní
doprovod, kdy objasnil posluchačům, kde a jak jeho písně vznikají, zajímavé byly i jeho vzpomínky na
léta strávená v exilu. Předvedl i jednu známou skladbu v suverénní holandštině. Celý koncert proběhl ve
velmi příjemné atmosféře, ke zpěvákovi se přidávalo i publikum, mnohé písně byly zazpívány společně.
Pořadatelé děkují obci za půjčení a přípravu sálu, dále děkují všem sponzorům za finanční příspěvky.
P. Cedrych
Zahrádecké slavnosti
Jedenáctý ročník se uskuteční v sobotu 24. srpna 2013 v zámeckém parku v Zahrádkách od 10.00 hod.
Organizace slavností bude obdobná jako v předcházejících letech. Hlavními účinkujícími budou
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zpěvačky Heidi Janků a Marcela Březinová, dále imitátor a zpěvák Vladimír Hron. Kromě nich budou
během dne vystupovat pejskaři, žonglér Fíla, dětská zvířecí show, kovbojská show s bičem a lasem,
kapela DOPROVOD, kapela REVIVAL M. DAVID a módní přehlídka. Dále bude mnoho atrakcí jak
pro děti, tak i pro dospělé – houpačky, kolotoče, čtyřkolky, vodní atrakce, a další, jakož i bohatý výběr
občerstvení. Vše i s přesným časovým program bude včas na plakátech.

Kulturní komise
Dětský den
V sobotu 15. 6. se, po dvojnásobném odložení, uskutečnil dětský den „Z pohádky do pohádky“.
Pohádkové bytosti dětem připravily zábavné i vědomostní soutěže, které, občas i za pomoci rodičů,
zvládly. Za odměnu dostávaly na místě sladkosti a nakonec, po splnění požadovaných úkolů a předložení
záznamového lístku, si mohly vybrat hlavní odměnu. Děkujeme všem sponzorům, jakož i návštěvníkům
za dobrovolné vstupné.
L. Hemrlová
Mezinárodní hudební festival Lípa Musica
Protože jeden z koncertů bude i v Zahrádkách v kostele sv. Barbory, uvádíme s předstihem
zjednodušený přehled celého festivalu:
pátek 20. září, 19.00 Česká Lípa, bazilika Všech svatých: Václav Hudeček – housle
sobota 21. září, 19.00 Nový Oldřichov, kostel sv. Kříže: Královéhradecký dětský sbor Jitro
neděle 22. září 18.00 Česká Lípa, kino Crystal: Georges Bizet- Carmen, záznam přenosu z Metropolitní
opery v New Yorku
pondělí 23. září, 8.30 a 11.00 Česká Lípa, kino Crystal: Louskáček 3D, záznam z divadla v Petrohradu
pondělí 23. září, 19.00 Česká Lípa, bazilika Všech svatých: Iva Bittová
úterý 24. září, 19.00 Česká Lípa, Jiráskovo divadlo: Pražský komorní balet
středa 25. září, 8.30 a 10.30 Česká Lípa, Jiráskovo divadlo - Divadlo Krapet: „ Kocour Modroočko“
pátek 27. září, 19.30 Zittau, radnice – Burgersaal: Michal Mašek – klavír
sobota 28. září, 19.00 Jezvé, kostel sv. Vavřince a neděle 29. září, 17.00 Filipov u Rumburka, bazilika
Panny Marie: Robert Crowe (USA) – mužský soprán, Michael Eberth (Německo) – varhany,
čtvrtek 3. října, 19.00 Großschonau, Evangelische Kirche: Královéhradecký dětský sbor Jitro
pátek 4. října, 20.00 Zahrádky, kostel sv. Barbory: Tomáš Král – baryton, Jan Krejča – theorba
sobota 5. října, 19.00 Železný Brod, kostel sv. Jakuba: Tiburtina ensemble, Jazzové trio D. Dorůžky
neděle 6. října, 17.00 Kravaře, kostel Narození Panny Marie: Stimmwerck (Německo)
pátek 11. října, 19.30 Bautzen, Maria und Martha Kirche: Schola Gregoriana Pragensis, D. Eben
sobota 12. října, 19.00 Liberec, divadlo F. X. Šaldy: Severočeská filharmonie Teplice, D. Pecková
pátek 18. října, 19.00 Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda: Capella Collegium Marianum
sobota 19. října, 19.00 Nový Bor, Městské divadlo a neděle 20. října, 19.00 Mladá Boleslav, Atrium
Ntjam Rosie (Holandsko- soulová zpěvačka s kapelou)
úterý 22. října, 19.00 Česká Lípa, Kulturní dům Crystal: Melody Makers s Ondřejem Havelkou
pátek 25. října, 17.00 Česká Lípa, Biberova kaple: Slavnostní koncert vítězů pěvecké soutěže ZUŠ
sobota 26. října, 19.00 Děčín, Zámek – Knihovní sál: Severočeská filharmonie Teplice
Informace a vstupenky: Lípa Musica, Klášterní 464/11, www.lipamusica.cz

Informace
Dovolená Mudr. Cedrycha
Ordinace MUDr. P. Cedrycha budou od 15.7.2013 do 26.7.2013 uzavřeny. Zástup je domluven
následovně: od 15.7. do 19.7. - MUDr. Klement v Dubé, tel. 728 269 590, od 22.7. do 26.7. - MUDr.
Joghee v DPS Lada (Dům s pečovatelskou službou) v České Lípě, tel. 608 139 947. Ordinační doby
zastupujících lékařů budou uvedeny na ceduli u zdravotního střediska v Zahrádkách
Dívka Máchova jezera
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Českolipský deník byl vyhlašovatelem soutěže Dívka Máchova jezera 2013. Z celkem 41 přihlášených
dívek vyhrála v závěrečném finále na pláži v Doksech dvacetiletá studentka ze Zahrádek Daniela
Brožová.

„ZDAŘ BŮH“ v Karbě
Mnozí naši občané, ale i řada návštěvníků Karby, přemýšlejí, kdo na skálu u Robečského potoka vytesal
hornický znak – zkřížená kladiva a „Zdař bůh“. Byli to horničtí učni, kteří v zahrádeckém zámku bydleli.
Tam totiž bylo v r. 1951 krátkou dobu hornické učiliště. To je sdělení člověka, který sice učněm nebyl,
ale který v zámku v r. 1951 bydlel a jehož maminka pracovala v zámecké kuchyni. Uvádí, že jeho starší
sestra vzpomíná na každodenní nástupy učňů na nádvoří, na rozcvičky a rozdílení úkolů.
Nabídka bydlení – p. Igor Kašpar nabízí k pronájmu garsonku 1+1 v č.p.13 v Zahrádkách (u
autobazaru). Cena je 3 000,- Kč/měsíc + energie, tel. 777 117 804
Přednáška o Bhútánu
Přednáška o království Bhútán se uskuteční v sobotu 14. září 2013 od 14 hod. v zasedací místnosti na
obecním úřadě. O své dojmy a poznatky se podělí Lucie Masopustová, místní rodačka, která zemi
procestovala. Bhútán je cestovatelsky velice zajímavé, malé království mezi Indií a Nepálem, pod
himálajskými velikány, se svérázným způsobem života a myšlení tamních obyvatel, izolované od
ostatního světa.
Přechod k autobusové zastávce proti Motorestu Na kovárně
Po mnoha jednáních o bezpečnějším přechodu na autobusovou zastávku od Jestřebí se konečně
postoupilo vpřed. Ředitelství silnic a dálnic nechalo zpracovat studii dvou možných řešení, z nichž se
zastupitelstvo, na svém zasedání 26.6., rozhodlo pro variantu, která spočívá v úpravě zastávky od
Jestřebí, vybudování přechodu pro chodce s ostrůvkem uprostřed a přesunem zastávky od Č. Lípy na
starou silnici u Verešů. Od Č. Lípy by se tedy vystupovalo ještě před křižovatkou. Odtud by se
chodníkem, starou silnici kolem Bílých a novým přechodem přes silnici dostali občané do bytovek a na
chodník. Tím by byl vyřešen i přechod u bytovek. Jen připomínáme, že se jedná o studii, vše je na
začátku jednání, vlastní realizace bude ještě vyžadovat mnoho úsilí.

Vývoz popelnic: červenec 2013 – září 2013
Směsný odpad
Kontejner Šváby
Plasty
středa
17.7.2013
středa
3.7.2013
úterý
16.7.2013
středa
31.7.2013
středa
7.8.2013
úterý
30.7.2013
středa
14.8.2013
středa
4.9.2013
úterý
14.8.2013
středa
28.8.2013
úterý
27.8.2013
středa
…11.9.2013
úterý
…10.9.2013
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Toto číslo připravili : Cedrych Petr, Vach Václav a dopisovatelé.

