Číslo 5/2015

26.11.2015

Z usnesení 8. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 12.11.2015
1. Zastupitelstvo schválilo:
1) Program zasedání.
2) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č.IP-12-4006023/P001, CL Zahrádky, ppč.668/1, příp. do 50m kNN.
3) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-4003091/VB/009, CL-Zahrádky Karba
částeč. rek. NN- posílení.
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-4013064/VB/002, název stavby CL
Zahrádky, Borek ppč. 647/2, úpr. kNN.
5) Smlouvu o pronájmu č.22015 s TJ Sokol Zahrádky na budovu na pozemku p.č. 37 v k.ú.
Zahrádky u Č.Lípy.
6) Rozpočtové opatření č. 4/2015.
7) Inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2015 ve složení: Robert Srnka,
Ing. Dana Reháková, Iva Cedrychová, Igor Kašpar, Petr Šena, Hana Zifčáková, Jakub Drábek.
8) Provozní řád Sokolovny a Ceník pronájmu Sokolovny.
9) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o stanovení kratší doby nočního klidu.
10) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 2760,- Kč.
11) Výplatu prosincových mezd ve 12/2015.
12) Příspěvek na chod fotbalového klubu TJ Sokol Zahrádky na rok 2016 ve výši 45000,- Kč.
2. Zastupitelstvo neschválilo:
1) Prodej pozemku ppč.460/30, část o výměře do 200m2, k.ú. Zahrádky u České Lípy.
2) Záměr prodat pozemek ppč.505/1, část o výměře 500m2, k.ú. Zahrádky u České Lípy.
3. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Vypsat záměr prodat pozemky p.č. 102/1, 134/1, 144/5, 236/2 a 363/5 v k.ú. Šváby.
2) Vypsáním výběrového řízení na nákup traktoru pro údržbu obce za cenu do výše 700 000,- Kč
včetně DPH.
3) Zjistit u projektanta předpokládaný termín získání stavebního povolení na stavbu "Přechod pro
chodce I/15 Zahrádky - u bytovek".
Ze školy
Je to jen malá chvilka, co jsme přivítali ve škole děti po prázdninách a už je v plném proudu příprava
na vánoční besídku. Od září dochází do školy 47 žáků, kteří jsou rozděleni do třech tříd. Prvňáčků je
letos 14 a tvoří samostatnou třídu. V mateřské škole je 35 dětí rozděleno do dvou oddělení.
Kromě výuky žijeme ve škole i bohatým kulturním a sportovním životem. Na multifunkčním hřišti za
školou jsme v září přivítali žáky 8 málotřídních škol okresu Česká Lípa a proběhlo velké klání ve
vybíjené. Máme radost, že nám ve škole zůstal bronzový pohár. Začátkem října jsme žili oslavami 90.
výročí postavení a otevření naší školní budovy. Vydali jsme nástěnný kalendář na rok 2016, který je ve
škole ke koupi. Mateřská škola byla na výletě ve výrobně dřevěných hraček v Albrechticích a v ZOO,
žáci školy vyjeli na výlet do Prahy. Zúčastnili jsme se kytarového koncertu i několika pohádek přímo u
nás ve škole. Vyjeli jsme do Jiráskova divadla na krásné představení Gulliverovy cesty. Zvládli jsme i
výuku a jízdy na dopravním hřišti, návštěvu solné jeskyně. V mateřské škole probíhá pod vedením
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sportovních trenérů 10 hodinových lekcí aerobního a průpravného cvičení. Pro naše starší spoluobčany
jsme připravili kulturní vystoupení na Sokolovně, vítali jsme i nově narozená miminka. Za dětmi
z mateřské školy dojíždí pravidelně pracovník Libertinu na přednášky se živými zvířátky. Poslední
velkou akcí byl již tradiční lampionový průvod, který jsme uspořádali nejen pro naše děti, ale i pro
veřejnost. Potom následovalo přespání ve škole. Po vyučování mají děti možnost pracovat v pěti
kroužcích, několikrát v měsíci pracují žáci i široká veřejnost v naší keramické dílně. Život ve škole je
opravdu pestrý a vůbec se nenudíme. Články a fotografie z našeho školního života naleznete na
www.skolazahradky.cz.
J. Hoffmannová
Běh Lipovou alejí
V sobotu 19. září 2015 se uskutečnil již 22. ročník Běhu Lipovou alejí. Start a cíl byl jako vždy u
školy. Za příznivého počasí se závodů zúčastnilo celkem 177 závodníků, což je nejvíc v historii
závodu. Mladší účastníci běželi své tratě (do 300 m) na fotbalovém hřišti, starší (do 1 500 m) již
Lipovou alejí, nebo (3 000 m) okruh přes louku ke kostelu, dospělí (6 nebo 12 km) pak alejí až
k oboře, pak podél obory a po silnici přes Borek kolem kostela do cíle.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali či zajišťovali zdárný průběh, jakož i sponzorům.
Uvádíme vítěze jednotlivých kategorií a umístění úspěšných zahrádeckých závodníků:
Dívky předškolačky - ročník 2010 a ml. - 100 m
1. Hadravová Adélka
MŠ Sosnová
20,3 s
4. Chvojková Anna
MŠ Zahrádky
25,5
Chlapci předškoláci - ročník 2010 a ml. - 100m
1. Bach Tobiáš
AK Louny
20,3
2. Navrátil Jan
MŠ Zahrádky
20,5
5. Kulas Kryštof
MŠ Zahrádky
24,2
Elévové - dívky ročník 2008-2009 - 200m
1. Bartošová Sára
ZŠ Zahrádky
45,3
2. Podešvová Agáta
ZŠ Zahrádky
46,0
3. Pröllerová Tereza
AC Č.Lípa
46,3
4. Jandlová Anna
Varnsdorf
48,3
7. Šmatová Justýna
ZŠ Zahrádky
50,8
Elévové - chlapci ročník 2008-2009 - 200m
1. Novotný Adam
Nymburk
42,9
8. Žižka Jiří
ZŠ Zahrádky
52,3
Elévové 2 - dívky ročník 2006-2007 - 200m
1. Vávrová Veronika
AK Louny
37,8
6. Kirschnerová Klára
ZŠ Zahrádky
47,3
Elévové 2 - chlapci ročník 2006-2007 - 200m
1. Janda Matěj
Varnsdorf
34,9
7. Zikmund Adam
ZŠ Zahrádky
42,0
7. Verecký Jakub
ZŠ Zahrádky
46,6
Elévové 3 - dívky ročník 2004-2005 - 300m
1. Pekařová Lucie
AC Č. Lípa
1:06,5
Elévové 3 - chlapci ročník 2004-2005 - 300m
1. Veselý Vojta
ZŠ Jestřebí
1:04,8
5. Povolný Filip
ZŠ Zahrádky
1:16,9
7. Martinák Patrik
ZŠ Zahrádky
1:21,7
Mladší žákyně - ročník 2002-2003 - 500m
1. Helebrantová Petra
AK Louny
1:31,5

Mladší žáci - ročník 2002-2003 - 500m
1.
Kopřiva Jan
Jiskra N. Bor
1:29,8
Starší žáci - ročník 2000-2001 – 1 500m
1.
Matyáš Hroch
AC Č.Lípa
5:30,1
Dorostenky - ročník 1998-1999 – 1 500m
1.
Veselá Adéla
AC Č.Lípa
5:42,3
Dorostenci - ročník 1998-1999 – 3 000m
1.
Žák Vojtěch
AC Č.Lípa
11:10,2
Juniorky - ročník 1996-1997 – 3 000m
1.
AC Č.Lípa
11:02,7
Tereza Hrochová
Junioři - ročník 1996-1997 – 3 000m
1.
Stupka Patrik
AC Č. Lípa
23:01,6
2.
Bekr Radek
AC Č. Lípa
24:03,2
Ženy - ročník 1980 - 1995 – 6 000m
1.
23:06,7
Václavíková Jana
Ajeto Lindava
Ženy - ročník 1979 a starší – 6 000m
1.
TJ Doksy
23:29,9
Macháčková Ter.
Muži - ročník 1976 - 1995 – 12 000m
1.
Třešňák Tomáš
Notfast RC
42:26,3
Muži - ročník 1966 - 1975 – 12 000m
1.
Chramosta Jar.
Jaboja Team 41:27,7
2.
Novotný Pavel
43:16,2
SKP Nymburk
5.
Walter Zdeněk
Zahrádky
45:28,5
Muži - ročník 1956 - 1965 – 12 000m
1.
Zdeněk Bufka
AC Č.Lípa
46:05,1
Muži - ročník 1946 - 1955 – 12 000m
1.
Smutný Oldřich
Mnich. Hrad. 58:29,3
Muži mílaři - ročník 1976 - 1995 – 6 000m
1.
Flašar Jan
19:48,9
Č. Budějovice
Muži mílaři - ročník 1975 a starší – 6 000m
1.
Louda Petr
AC Č.Lípa
20:44,9
Lidový běh – 3 000m
1.
Bárta Hynek
AC Č. Lípa
12:44,3
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Fortuna in natura
Rozloučení s létem
Dne 13. září 2015 uspořádalo občanské sdružení Fortuna in natura netradiční rozloučení s létem.
Zábavné odpoledne probíhalo opět u Hostince na Staré poště. Program byl bohatý, celé odpoledne bylo
provázeno hudbou. Bavili se nejen děti, ale i dospělí. Akce měla také charitativní část, což se stalo již
naší tradicí. Ve spolupráci s českým výborem UNICEF jsme nabízeli k „adopci“ látkové panenky.
Koupí takové panenky jsme přispěli na očkování jednoho dítěte z rozvojové země. Zájem o tuto
„adopci“ byl nemalý.
Hudební vystoupení obstaral pan Radek Musil se svými fujarami, taneční dovednosti předvedla
taneční skupina Dance clock 7even. Velký zájem byl o ukázky bojového umění skupiny Krav Maga
Global z České Lípy. Na místě byl také dětský koutek MC Pumpkin Č. Lípa, sportovní soutěže,
tvořivé dílničky a stánky s občerstvením. Zájemci si mohli, za přítomnosti p. Vidimské, namalovat své
tričko, k nahlédnutí byla také technika foukání skleněných figurek zvířátek, kterou předvedla p. Zdena
Štrohalmová. Šikovné ruce mohli ukázat všichni, kteří navštívili dílničku a stánek p. Markéty Živsové
. Akci obohatila i výstava dřevěných loutek PhDr. Luďka Vondry, která je již nastálo umístěna
v salónku hostince, na ohni se vařil výborný pravý kotlíkový guláš.
Těšíme se na další akce, které přispívají ke smysluplnému trávení volného času dětí, mládeže i nás
všech.
Uklid okolí Novozámeckého rybníka.
Dvě desítky lidí, včetně dětí, se sešly 14.11. na úklidu jižního břehu Novozámeckého rybníka.
Podobný úklid jsme uspořádali již počtvrté. Smyslem této akce je uklidit to, co tady nechají nejen
turisté, ale i naši spoluobčané. Toto chráněné území, které je Národní přírodní rezervací, si pořádek
určitě zaslouží.
D. Hlubuček

Informace
Odvoz směsného komunálního odpadu (popelnic) se uskuteční ve středu 30.12.2015, následný již
za týden 6.1.2016, tedy také v lichou středu, dále již po 14 dnech.
Divadelní představení
Hudební letňanské amatérské divadlo „HLAD“ uvede v neděli 20. prosince v Sokolovně představení
„PARYBOVKA aneb Ryba, jak ho neznáme“. Začátek v 17 hod., vstupné dospělí 100,- Kč, děti a
důchodci 70,- Kč. Půjde o originálním způsobem zpracovanou Českou mši vánoční, hranou i hudební.
Předprodej vstupenek na obecním úřadě.
Kontejner na biologický odpad
Opět připomínáme umístění kontejneru na biologický odpad v prostoru u bývalého pivovaru.
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.
Půlnoční mše bude 24.12. od 21 hod. ve zdejším kostele
Tříkrálová sbírka
Letos budou koledníci s doprovodem koledovat v sobotu 9. ledna 2016 odpoledne od 13 hod.
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Rozsvícení vánočního stromu
Kulturní komise obce Zahrádky zve všechny občany na první adventní sobotu 28.11.2015 od 15.30
hod. před zámecký park, kde společně ozdobíme a rozsvítíme vánoční strom. Žáci ze základní školy
vystoupí se živým betlémem, tři zahrádecké rodiny nás překvapí malým vánočním koncertem.
Na místě bude možnost nákupu drobných vánočních dekorací, adventních perníkových kalendářů a
betlémů i jiných dobrot, jakož i tradičního vánočního čaje a svařáku. Přijde také Mikuláš, anděl a
čertíci, společně zazpíváme vánoční koledy
Přijďte přivítat vánoční pohodu, těšíme se na vás. Můžete přinést i vlastnoručně vyrobenou ozdobu
vánočního stromu.
Hemrlová Laďka
Ordinační doba MUDr. Cedrycha
Ordinace nebudou mezi Vánocemi a Novým rokem otevřeny. Kam se budou moci pacienti v případě
nutnosti obrátit, bude zveřejněno na internetových stránkách obce, také všichni přihlášení do služby
obce „SMS rozhlas“ dostanou informační textovou zprávu.
Provozní doba ob. úřadu
Obecní úřad bude uzavřen 23.12 a 31.12.2015
Používání zimních pneumatik
Dle §40a zákona 361/2000 Sb. mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky v období od
1. listopadu do 31. března, pokud:
• se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
• nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní
komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.“
Tato formulace znamená, že řidič, který se chystá vyjet v tomto období autem, je povinen mít na autě
zimní pneumatiky pokud sníh či led na silnici již je, nebo by dle předpovědi mohl být.
Na některých silnicích je možné se setkat se značkou přikazující použití zimní výbavy (např.
přemostění v Č. Lípě na N. Bor). Na těchto místech je povinnost zimních pneumatik od
1.listopadu do 30. dubna vždy.
Informační služba pro občany
Obecní úřad Zahrádky provozuje službu "SMS rozhlas", jako další cestu k předávání informací
občanům prostřednictvím mobilních telefonů. Nabízíme vám jednoduchý a pohodlný způsob získávání
důležitých informací o dění v obci formou zasílání krátkých textových zpráv (SMS) na zaregistrované
číslo vašeho mobilního telefonu. Příjem SMS zpráv je zdarma.
Máte-li o tuto službu zájem, napište své telefonní číslo na e-mail r.srnka@zahradkycl.cz nebo SMS na
telefon 739 060 226. Po úspěšném zaregistrování obdržíte potvrzující SMS.

Vývoz popelnic: prosinec 2015 – březen 2016
Směsný odpad
Kontejner Šváby
středa
2.12.2015
středa
2.12.2015
středa
16.12.2015
středa
6.1.2016
středa
30.12.2015
středa
3.2.2016
středa
6. 1.2016
středa
2.3.2016
středa
20. 1.2016

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

1.12.2015
15.12.2015
29.12.2015
5. 1.2016
19. 1.2016

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, číslo účtu: 5422-421/0100.
Toto číslo připravili: Chvojka Ladislav, Cedrych Petr, Vach Václav

