Číslo 5/2013

23.11.2013

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 13.11.2013
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1. Zastupitelstvo schválilo :
Program a ověřovatele zápisu
Prodej pozemku p.č. 650/3 v k.ú. Zahrádky u České Lípy (116 m2) p. JUDr. Petru Doležalovi,
bytem Zahrádky, Borek 1 za cenu 50,- Kč/m2
Zpracování projektové dokumentace na akci „Vzduchotechnické zařízení pro obecní
Sokolovnu, Zahrádky čp. 6“, projekt je nutný pro dotaci na jakoukoliv úpravu Sokolovny dle
požadavků hygieniků – vnitřní vzduchotechnika a venkovní hlučnost. Předpokládaná cena
projektu 30 000,- Kč, celkové náklady akce okolo 500 000,- Kč. Jednalo by se o rekuperační
jednotku, která by vyřešila hlučnost, čistotu vzduchu na sále i vytápění.
Žádost o dotaci na akci „Vzduchotechnické zařízení pro obecní Sokolovnu, Zahrádky čp.6“
- v případě schválení dotace menší než 50 % nákladů (nebo bez dotace) by akce byla odložena.
Navýšení nákladů na výměnu oken v budově ZŠ o 130 000,- Kč, původně se počítalo
s 200 000,- Kč, vysoutěžená cena byla 249 747,- Kč. V této ceně nebyly započítány žaluzie,
parapety, začištění a vymalování.
Rozpočtovou změnu č. 3 dle přílohy. Změna na straně příjmů 497 193,- Kč, výdajů 87 193,- Kč,
celkem +410 000,- Kč.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-401
2287/VB1 CL Zahrádky p.č. 261/7, úprava sítě NN – komunikace proti Šenům, pro stavebníka
St. Rudu
Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Zahrádky za r. 2013 bez výhrad. Kontrola
proběhla dne 7.10.2013 s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Rozpočtový výhled na r. 2014 – 17
Dopravní obslužnost pro r. 2014 ve výši 62 550,- Kč
Výplatu prosincových mezd ve 12/2013
Opravu podlahy v Sokolovně – pódium a podlaha v místnosti baru v částce 16 193,- Kč
Dodatek č.1 ke smlouvě „Výměna podlahy v sále obecní Sokolovny“ – celkové navýšení o
částku 85 198,- Kč. Celková cena po navýšení 470 548,- Kč.
Inventarizaci majetku obce k 31.12.2013, inventarizační plán, složení inventarizační komise –
hlavní komise pp. Vach, Haštabová, Blahníková, dílčí komise : pp.Kašpar, Skalický, Zifčáková
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Zahrádky
II.

Zastupitelstvo neschválilo :

1) Prodej pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy (o výměře do 170 m2) p. Alexandru
Lavdovskému, Zahrádky 32, (trv. bytem Kanada, Victoria, Sparton RD 395)

2) Nákup PC – centrální počítač na síti. Zastupitelstvo doporučilo provést údržbu PC a dle výsledku
postupovat dále

III.
Zastupitelstvo odložilo a pověřuje starostu:
1) Prodej pozemku pro výstavbu RD p.č. 668/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy (o výměře 1674
m2) v osadě Borek. Z důvodu více zájemců o pozemek zastupitelstvo pověřuje starostu
vypsáním veřejné soutěže na prodej pozemku, kritérium nejvyšší cena, minimálně 140 000,Kč
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2) “Autobazar Pazink“- zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním vedoucím k odstranění
prodávaných vozidel z komunikací okolo čp. 134 a k ochraně životního prostředí.
IV.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Zprávu ze zasedání finančního výboru z 16.10.2013

Ze školy
Podzim v naší škole byl ve znamení několika akcí.
Den zvířat jsme oslavili návštěvou muzea v České Lípě, kde se konala akce zaměřená na lesnictví a
myslivost. Děti na několika stanovištích plnily úkoly ve znalosti lesní zvěře, poslechly si poutavé
povídání o ježcích, v hmatových krabicích poznávaly co je zde uschováno, prohlédly si kožky divočáka,
srnců, jezevce i lasic. Zájem byl i o prohlídku shozů jelenů, muflonů, srnců i o poslech jejich hlasů. Děti
třídily smrkové a borové šišky, vymalovávaly obrázky s lesní tematikou. Sledovaly dravé ptáky a práci
sokolníka, líbily se jim jezevčíci a povídání o jejich výcviku. Všichni jsme zde získali mnoho
zajímavých informací o přírodě.
Trochu jinak jsme pojali oslavu Dne stromů. Vyhlásili jsme akci, kdy děti se svými rodiči vytvářely
výrobky z přírodnin. Můžeme poděkovat všem, kteří se s chutí pustili do práce a své výrobky nám
přinesli do školy ukázat. Pestrá a barevná výstava z dýní, pařízků, dřeva, listů a plodů nám rozveselila
chodbu školy. Krásně je vyzdoben i prostor před školou.
Na obě akce jsme navázali exkurzí do obory Vřísek u Holan. Hned po příchodu se nás ujali dva lesníci,
kteří nejdříve prozkoušeli děti ze znalosti lesní zvěře, chování lidí v lese, o práci lesníků a myslivců. Poté
nás zavedli na louku, kde jsme zcela tiše a v úžasu uviděli stádo vzácných koz bezoárových. Zajímavostí
je, že nejsou k vidění v žádné z našich ZOO. Na pokyn lesníků jsme rozházeli po louce tvrdé pečivo,
které jsme sebou přivezli. Tato činnost děti velmi bavila. Do obory jsme dovezli také kaštany, kterých
jsme nasbírali 175 kg. Na závěr děti dostaly malé občerstvení. Za pěkné zážitky i poučení patří
poděkování oborníkovi p. L. Masopustovi a p. M. Fuxovi z lesní správy v Č. Lípě.
Strašidlácký ples
Děti i p. učitelky z MŠ se proměnily v duchy, netopýry, kouzelnice a další strašidelné bytosti. Ve
vyzdobené třídě jsme si společně zasoutěžili ve slalomu mezi duchy, hodu na dýni, stavbě věží z kostek,
tvoření z kaštanů, třídění víček podle barev apod. Mezi soutěžemi se děti vyřádily v tanečním reji.
Nechyběla ani sladká odměna.
D. Frýdková
Kromě již výše uvedených akcí školy se žáci ZŠ připravovali ještě na veřejná vystoupení. Nejprve šli
přivítat nově narozené zahrádecké občánky. Miminkům i jejich maminkám zazpívali, zarecitovali i
zahráli na flétnu v zasedací místnosti obecního úřadu.
11. listopadu – na svátek sv. Martina jsme se sešli na lampionovém průvodu, který se stal již tradiční
akcí naší školy. Přišly děti ze školky, školy, z naší obce i přespolní. Průvod zářících lampionů se zastavil
u okálů za vodou a děti začaly svým zpěvem přivolávat Martina, aby už přivezl sníh. Některé děti ve tmě
dokonce Martina zahlédly, některé slyšely podkůvky jeho koníka. Pohodovou atmosféru večera podtrhlo
ještě velice přívětivé počasí.
Po návratu z průvodu čekalo žáky školy pokračování večera, na které se již dlouho těšili. Přespání ve
škole – hry, divadélko, noční stezka odvahy. Všichni jsme si to užili…
Dalším veřejným vystoupením přišli školáci potěšit své starší spoluobčany-důchodce na sál Sokolovny
v sobotu 16. 11. Básněmi, rytmickými písněmi a tancem naladili publikum, které je odměnilo velkým
potleskem.
Všem přítomným se také dostalo pozvání na vánoční besídku, kterou bude škola pořádat na sále
Sokolovny 12. prosince od 16 hodin.
O tom, jak se nám ve škole žije, se můžete dočíst na www.skolazahradky.cz, kde najdete i bohatou
fotogalerii.
J. Hoffmannová
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. a 26. 10.2013 (volební okrsek Zahrádky)
Voleb se z 576 zapsaných voličů zúčastnilo 291voličů, tj. 50,52 %. Odevzdáno bylo 289 platných hlasů
Název strany
Počet hlasů
Název strany
Počet hlasů
ANO 2011
72
Změna
7
KSČM
55
KDÚ ČSL
6
ČSSD
42
Čes. pirátská strana
5
TOP 09
35
Strana svob. občanů
2
Úsvit T. Okamury
29
HLAVU VZHŮRU
2
ODS
20
SPOZ
2
Strana zelených
11
Dělnická strana soc. sprav.
1
Běh Lipovou alejí
V sobotu 23.9.2013 se uskutečnil již 20. ročník „Běhu Lipovou alejí“. Za příznivého počasí se závodů
zúčastnilo celkem 121 závodníků. Za bezproblémový průběh závodů patří poděkování jak účastníkům,
tak také všem organizátorům a sponzorům. Zvlášť je nutno poděkovat p. Heleně Kryndlerové, na které
leží největší díl odpovědnosti. Ona také stála před 20 lety u vzniku závodu zařazeného do „Okresní
běžecké ligy“ a majícího již stálé místo v atletickém kalendáři. Podle sdělení závodníků je Běh Lipovou
alejí oblíben pro hezké prostředí závodů i pro jejich pohodový průběh.
Uvádíme vítěze jednotlivých kategorií a umístění zahrádeckých účastníků:
Dívky předškolačky - ročník 2008 a ml. - 100 m
1. Karolína Havlasová
Ajeto Lindava
Chlapci předškoláci - ročník 2008 a ml. - 100m
1. David Anděl
AC Česká Lípa
2. Stanislav Zahradník
MŠ Zahrádky
Elévové - dívky ročník 2006-2007 - 200m
1. Barunka Lamačová
ZŠ Cvikov
3. Veronika Mengrová
Zahrádky

23,5 s
27,6
33,1
50,2
55,7

Elévové - chlapci ročník 2006-2007 - 200m
1. Vojtěch Košťál
AC Česká Lípa
Elévové 2 - dívky ročník 2004-2005 - 200m

43,7

1.
4.

41,6
46,0

Veronika Pröllerová
Tereza Zifčáková

AC Česká Lípa
ZŠ Zahrádky

Elévové 2 - chlapci ročník 2004-2005 - 200m
1. Jakub Havlas
Ajeto Lindava

37,1

Elévové 3 - dívky ročník 2002-2003 - 300m
1. Jana Bartáková
ZŠ A. Sovy, Č.L.

1:08,8

6. Eliška Walterová
ZŠ Zahrádky
Elévové 3 - chlapci ročník 2002-2003 - 300m

1:20,4

1.
5.

1:02,7
1:08,1

Libor Ulrich
Dominik Horna

Jiskra Nový Bor
ZŠ Zahrádky

Mladší žákyně - ročník 2000-2001 - 500m
1. Dominika Stránská
AC Česká Lípa

1:35,2

Dorostenky - ročník 1996-1997 - 1500m
1. Tereza Hrochová
AC Č. Lípa
3:32,1
Dorostenci - ročník 1996-1997 - 3000m
1. Petr Cmunt
Jiskra N. Bor
10:17,9
Juniorky - ročník 1994-1995 - 3000m
1. MonikaFridrichová AC Č. Lípa
13:31,6
Junioři - ročník 1994-1995 - 6000m
1 Petr Cmunt
Jiskra N. Bor 21:27
.
3 Tomáš Hlubuček
AC Č. Lípa
27:04
.
Ženy - ročník 1993 a starší - 6000m
1 Tereza Hrochová
AC Č. Lípa
23:54
.
Muži - ročník 1974 - 1993 - 12000m
1 Jan Schulhof
Pomalí kluci 39:18
.
Muži - ročník 1964 _ 1973 - 12000m
1 Jirí Vlček
Spona Teplice 44:00
.
Muži - ročník 1954 - 1963 - 12000m
1 Zdeněk Bufka
AC Č. Lípa
44:58
.
Muži - ročník 1944 a starší 12000m
1 Jan Berounský
Liga 100 Č. L. 1:13:01
.
Muži mílaři - ročník 1974 - 1993 - 6000m
1 Pavel Chotěnovský Volfartice
21:48
.
Muži mílaři - ročník 1973 a starší - 6000m
1 Petr Louda
AC Č. Lípa
20:43
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Mladší žáci - ročník 2000-2001 - 500m
1.

Matyáš Hroch

AC Česká Lípa

1:41,2

Starší žákyně - ročník 1998-1999 - 1500m
1. Kateřina Walterová
Zahrádky
Starší žáci - ročník 1998-1999 - 1500m

4:27,3

1.

3:14,4

Tomáš Skála

AC Česká Lípa

.
3 Zdeněk Walter
.
6 Jan Kirschner
.
7 Karel Pěnička
.
Lidový běh - 3000m
1 Ondřej Cmunt
.

Zahrádky

22:44

Zahrádky

29:02

Zahrádky

31:06

Jiskra N.Bor

14:03,2

Informace
Rozsvícení vánočního stromku – se spolu s vystoupením žáků naší školy, živým betlémem i prodejem
trdelníků a vánočních dekorací uskuteční v sobotu 30.11.2013 od 16 hod. v prostoru před „čtyřkou“.
Poslední leč – bude 23.11.2013 od 20 hod. na sále Sokolovny, vstupné 100,- včetně večeře, hraje
SEPTIMA, bohatá myslivecká tombola
Silvestr 2013 – kulturní komise pořádá, opět po několika letech, 31.12.2013 od 20 hod. na Sokolovně
Silvestrovskou zábavu. Hrát bude SEKVENCE, připraveno bude půlnoční překvapení Babského
komanda, vstupné i s večeří je 150,- Kč, vstupenky lze zakoupit ve Vinárně U zámku.
Tříkrálová sbírka - v sobotu 6.1.2014 odpoledne budou v obci i v osadách chodit skupinky koledníků,
spolu s dospělým doprovodem, a koledovat o příspěvek na Tříkrálovou sbírku. Sbírku pořádá Oblastní
charita Č. Kamenice, s výsledkem a využitím sbírky budou občané seznámeni.
Smaltovaná domovní čísla - do konce měsíce listopadu, kdy budeme uzavírat objednávku čísel
popisných pro trvalé občany a čísel evidenčních pro chalupáře, mají zájemci možnost objednat
smaltovaná domovní čísla, která dostanou bezplatně. Pokud si někdo není jist tím, zda jeho číslo již je
zapsáno v objednávce, má možnost si toto ověřit na tel. čísle 487 877 454 nebo 487 763 936.
Sdružení dTest – pomoc spotřebitelům
Sdružení d Test vydalo brožuru „Omyly českých spotřebitelů“, která přehledně mapuje nejčastější omyly
a mýty, které jsou mezi zákazníky i prodejci rozšířeny. K celkem 25 omylům je podáno vysvětlení a
návod jak postupovat správně. Brožura je zdarma a lze si ji nechat zaslat v tištěné podobě, případně
stáhnout v elektronické formě. Tematicky se dělí brožura do čtyř kapitol. Jsou jimi: omyly při uzavírání
smluv a nakupování, omyly okolo záruk a reklamací, omyly spojené s odstupováním od smluv a omyly
týkající se postupu státních orgánů.
Publikace směřuje i do oblasti nakupování na internetu, kde se vyplatí v dnešní době znát svá práva. Zde
se například rozšířilo pravidlo, že od smlouvy uzavřené přes internet nemůže spotřebitel odstoupit,
pokud si zboží osobně vyzvedl. „Jedná se samozřejmě o nesmysl. Na právu na odstoupení nic nemění
způsob převzetí zboží“, dokresluje důležitost znalosti spotřebitelských práv závěrem vedoucí právní
poradny dTestu Lukáš Zelený.
Brožura „Omyly českých spotřebitelů“ byla vydána za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a
je zdarma k dispozici na www.dtest.cz/brozura.
Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každá pracovní den od 9 do 17 hodin a
spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské
problémy, a to za cenu běžného tarifu volání.
Informace v brožuře již odpovídají novému občanskému zákoníku platnému od 1.1.2014
Narodili se : Korn Antonín, 22.10.2013 Dominice Jabálkové a Jiřímu Kornovi
Zemřeli : Kadeřábek Vladislav, 26.9.2013 ve věku 64 let
Verecká Irena, 27.9.2013 ve věku 77 let
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Vývoz popelnic: prosinec 2013 – únor 2014
Směsný odpad
Kontejner Šváby
Plasty
středa
4.12.2013
středa
4.12.2013
úterý
3.12.2013
středa
18.12.2013
středa
1.1.2014
úterý
17.12.2013
středa
1. 1.2014
středa
5.2.2014
úterý
31.12.2013
středa
15. 1.2014
úterý
14. 1.2014
středa
… 29. 1.2014
úterý
… 28. 1.2014
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:
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.

