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Předávání Prestižní ceny města Zákup (viz článek uvnitř ZZ)

Zákupský zpravodaj

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
Čtyři roky utekly jako voda5. a 6. října proběhnou po celé České republice volby, ve kterých si obyvatelé obcí a
měst zvolí své zastupitele, ti si pak mezi sebou zvolí starostu. Stejně tak tomu bude v Zákupech. Do letošních
komunálních voleb v Zákupech podalo přihlášky pět uskupení, což je stejně, jako před čtyřmi roky. O voliče v Zákupech se budou
ucházet tradiční politické strany, ale i sdružení nezávislých kandidátů.
Nezbývá než se pokusit trochu bilancovat uplynulé čtyři roky. Před čtyřmi lety jsem na tomto místě psal o nelehkém úkolu pro
naše město. Tímto úkolem bylo včasné zareagování na otevření dotačních titulů a přivedení finančních prostředků do Zákup. Nyní
po uplynutí volebního období mohu konstatovat, že tento úkol se městu podařil. Velké dotační prostředky pomohly rekonstruovat
kulturní dům. Město kulturní dům pronajímá na krátké soukromé akce a samozřejmě v něm samo pořádá i řadu vlastních
kulturních akcí. Po letech můžeme říci, že město má důstojný a využívaný kulturní dům. Za pomoci dotace ze „stejného šuplíku“
se podařilo zateplit dům s pečovatelskou službou. Objekt nejenže prokoukl, ale výhody zateplených objektů poznali ihned jeho
obyvatelé. Vyúčtování za odebrané teplo je příjemně překvapilo, šlo o vrácené tisíce korun na přeplatcích za teplo. Na obě tyto
akce obdrželo město dotaci 17 milionů korun. Obě akce byly řádně ukončeny a zateplení domu s pečovatelskou službou přijel
zkontrolovat i audit z Evropského účetního dvora. Vše v pořádku. Dalším velkým úspěchem byl projekt zaměřený na dobrovolné
hasiče. Z projektů přeshraniční spolupráce se podařilo získat skoro osm milionů korun na nákup nové hasičské cisterny. Naše
jednotka Sboru dobrovolných hasičů patří k nejvytěžovanějším v kraji a je dobře, že má odpovídající vybavení. Město také
pokračovalo v čerpání dotačních prostředků na památky z Programu regenerace městské památkové zóny. Necelé dva miliony
pomohly k opravám kaple sv. Anny, barokního mostu se souborem šesti soch a městského domu č. p. 51 v Borské ulici. Dotace se
podařilo získat a za ně realizovat chodník v Božíkově, nebo výměnu svítidel veřejného osvětlení v přilehlých částech našeho
města. Největším dotačním projektem je ale rekonstrukce a zateplení třinácti bytových domů, z toho čtyř v Nových Zákupech.
Tento projekt nejenže změní obě naše sídliště a hlavně uspoří nájemníkům jejich finance. A že to nebudou malé prostředky,
ukazuje příklad domu s pečovatelskou službou. A další finance na projekty jsou připraveny. Dotace máme schváleny na
rekonstrukci budovy radnice, revitalizaci zeleně na sídlišti či stezku nahoru na Kamenický vrch. Čekáme na možné schválení
dotace na již hotovou výměnu rozvodu tepla a teplé vody na sídlišti a jsou připraveny žádosti o další výměnu svítidel veřejného
osvětlení (Nové Zákupy, Kamenická ulice), nebo chodník přes celou Kamenici.
Je, ale také řada dalších oprav, rekonstrukcí a nákupů, které město hradilo ze své kasy. Za poslední čtyři roky šlo přes deset
milionů korun na opravy komunikací. Namátkou Nádražní ulice, Kamenice, Brenná, Gagarinova ulice, Nové Zákupy atd. Nové
chodníky jsou v Božíkově, v Nových Zákupech a u základní školy. Komunikace a chodníky jsou důležitým prvkem města a na
jejich budování a opravách se nesmí šetřit. Po více jak třiceti letech byla také zrekonstruována a nově vybavena školní kuchyně,
opraveny kabiny na hřišti v Kamenici, nově nakoupená technika pro Služby místního hospodářství je také po městě vidět a
usnadňuje našim zaměstnancům jejich práci. Již rok je v běhu nový kamerový systém města, který pomáhá řešit nejen drobnou
kriminalitu a vandalství, ale pomohl k nalezení pohřešovaných osob. Přibyly také vyhlášky pro větší bezpečnost a klid, které
zamezily podomnímu prodeji a tím „oblbování“ ze stran nepoctivých obchodníků třeba s elektřinou, plynem apod., nebo hluku ze
zahrádky na náměstí.
Jsem také rád, že se na návštěvnosti našeho koupaliště začínají kladně projevovat vložené investice. Kromě pravidelné opravy
hráze přibyly na koupališti nová dětská hřiště, workoutová sestava, cvičební stroje a letos také nové převlékárny a toalety na pláži.
Návštěvnost koupaliště stoupá, a když se k tomu přidá i pěkné počasí jako letos, tak je i finanční stránka z vybraného vstupného
velice příjemná. Celkově návštěvnost našeho města se zvyšuje, za což patří díky také panu kastelánovi Mgr. Petru Weissovi a jeho
kolektivu zaměstnanců Státního zámku Zákupy. Město musí být na cestovní ruch připraveno. A proto i nové Informační centrum
na náměstí. Přehled největších akcí za uplynulé čtyři roky naleznete uvnitř tohoto vydání zpravodaje.
Město Zákupy těžilo také z meziobecní spolupráce – dotační projekt „kompostéry“ se povedl, nádoby na plasty k rodinným
domům budeme z dotačních prostředků pořizovat v zimě a zájemcům je půjčovat na jaře. Připravujeme také další vlnu
kompostérů. Meziobecní spolupráce je důležitá, zvláště pak v získávání finančních prostředků, pokud by město žádalo sólo, tak by
jen těžko dosáhlo na některé dotace.
Z dlouhodobého hlediska jsem rád, že se podařilo dotáhnout do konce spor o lesy na Kamenickém vrchu. O „Kameničák“ jsme se
přetahovali s Lesy České republiky, celou záležitost nakonec řešil soud. Historický majetek, více než sto hektarů lesa, připadl
zpátky našemu městu. Druhou dlouhodobější akcí je obchvat města. O něm jsem se podrobněji rozepsal v minulém vydání ZZ.
Městu se podařilo vyvlastnit poslední pozemek a stavbě obchvatu nic nestojí v cestě. Ted je vše na Libereckém kraji, který nám ale
slíbil plnou podporu a financování celé akce. V tuto chvíli je již podána žádost o dotaci. Po několika letech se také rozběhlo
zainvestování a následný prodej stavebních parcel u zahrádek. Na prvních už se staví, další budou k prodeji na přelomu roku.
Samostatnou kapitolou je pak kultura. Za pomoci místních spolků, firem a nadšenců se rozjela řada akcí. Zákupské slavnosti se
staly jednou z nejvyhledávanější akcí v regionu. Kulturní dům je místem pravidelných koncertů, divadelních představení, plesů,
setkání seniorů, akcí pro děti apod. Znovu zmíním v této oblasti výbornou spolupráci se Státním zámkem Zákupy. Ožilo
koupaliště, v Kamenici nebo v Božíkově to díky osadním výborům žije. Prostě v Zákupech to žije, i když pořád je co zlepšovat.
Byly také záležitosti, které se nepovedly, nebo se je nepodařilo dokončit a někdy také začít. Budova bývalého kláštera na náměstí
(pošta) stále čeká na opravu. Zatím se nenašel vhodný dotační titul, který by smysluplně pomohl budovu opravit a poté i
provozovat. Startovací byty pro sociálně slabé (na které by z fondů EU bylo) nejsou optimálním řešením. Dvakráte jsme nebyli
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úspěšní s žádostí o rekonstrukci nové hasičské zbrojnice, ale třeba uspějeme příští rok. Nedaří se přimět soukromé subjekty
k opravě objektů ve městě (mlékárna, kapucínský klášter). Je potřeba opravit řadu komunikací a chodníků nebo městských budov.
Finanční situace města je v pořádku. Město je schopno bez prodlení platit všechny faktury, kontokoretní úvěr se prakticky nečerpá.
Všechny menší úvěry, které si zastupitelstvo za poslední čtyři roky půjčilo, jsou splaceny. Jediným zatím nečerpaným je úvěr na
financování zateplení bytových a panelových domů. Nové zastupitelstvo tak bude mít městskou kasu připravenou na
bezproblémové financování chodu města a jeho investičních akcí.
Za uplynulé čtyři roky mi dovolte poděkovat všem zastupitelům města Zákupy, jeho zaměstnancům (a to i zaměstnancům ZŠ a MŠ
Zákupy a DD a DPS Zákupy), členům komisí a výborů, dobrovolným hasičům, spolkům a dobrovolníkům, zkrátka všem, kteří
uplynulé čtyři roky pracovali pro naše město. Děkuji.
Ing. Radek Lípa, starosta města

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
REALIZOVANÝCH MĚSTEM ZÁKUPY
A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI 2014 – 2018
Veřejné zakázky malého rozsahu
Rok
2015
2015
2015

2015

Název
Nákup zásahového čerpadla pro JSDHO Zákupy
Oprava výtluků na místních komunikacích metodou
SILKOT
Celková rekonstrukce kaple v Mostecké ulici v Zákupech
USKP: 27967/5-3437

Cena vč. DPH
238.370,304.194,526.927,71

238.513,-

2015

Lakování podlahy a obložení ve sportovní hale ZŠ a MŠ
Zákupy
Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

2015

Oprava místních komunikací - Zákupy

798.539,-

2015

Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice

386.837,-

2015

Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky

122.650,-

2015

182.192,-

2015

Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č. 56
MŠMT – Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro
odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkových
organizací
Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy,
Pojištění lesů a dřevní hmoty v majetku města Zákupy,
Pojištění vozidel v majetku města Zákupy
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro
objekty ve vlastnictví města Zákupy
Restaurování barokních soch sv. Blažeje a sv. Valentýna

2015

Zakoupení nového vozidla pro MěÚ

386.300,-

2015

Zakoupení vozidla pro Služby místního hospodářství

301.290,-

2015
2016

Zakoupení vozidla VW transportér 1.9 TDI, 9 míst
II. - Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

230.000,294.033,-

2016
2016

Výměna oken za dřevěná okna – ul. Borská č. p. 34,
Zvýšení bezpečnosti – rekonstrukce chodníku
v Božíkově u Zákup

2015

2015

2015

471.416,-

505.425,-

986.867,-/3

Poznámka
Podpořeno dotací z Liber. kraje
Opravy silnic v katastru města
Celková rekonstrukce kapličky,
podpořeno dotací z Ministerstva
kultury ČR
Renovace podlah v hale
Moderní technika pro výuku žáků naší
školy, podpořeno z dotace EU
Rekonstrukce silnic – Nové Zákupy,
Gagarinova ulice, ke školní jídelně
Kompletní rekonstrukce kabin na hřišti
v Kamenici – nová fasáda, toalety,
sprchy, šatny
Pobyt v zahraničí pro žáky naší školy,
hrazeno z dotace EU
Pobyt v zahraničí pro učitele naší školy,
hrazeno z dotace EU
Elektronická aukce na dodavatele
elektrické energie – dosažení nižších
cen
Výhodnější pojištění majetku města

ROKY

79.400,218.500,-

594.021,46
1.136.660,74

Energetické štítky pro budovy města –
nutnost ze zákona
Restaurování soch – most na Mírovém
náměstí – podpořeno dotací
z Ministerstva kultury
Nákup osobního vozu pro potřeby
města a městské policie
Nákup transitu s korbou Renault pro
potřeby místního hospodářství
Užitkové vozidlo pro potřeby DD a DPS
Oprava čerpadla v hasičské Tatře,
podpořeno z dotace Lib. kraje
Správa bytového fondu – výměna oken
Nový chodník od zastávky ČD směr
Božíkov – podpořeno z dotace Státního
fondu infrastruktury
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2016

Výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

139.256,-

2016

Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné
zeleně
Oprava místních komunikací - Zákupy

482.790,-

2016
2016
2016

2016

2016

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná
místa města Zákupy a jeho příspěvkových organizací
Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy –
USKP:33758/5-3444
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro
odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkových
organizací
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

1.698.496,72
425 KČ/MWH
614.036,35

823.622,80

264.427,-

2016

Oprava a restaurátorské práce-barokní most Zákupy –
USKP:17766/5-3441

573.993,-

2016

Restaurování sloupu se sochou sv. Judy Tadeáše,
Zákjpy, USKP:39864/5-3447

180.493,-

2017

Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

1.308.164,-

2017

Rekonstrukce školní kuchyně – ZŠ a MŠ Zákupy

1.898.356,-

2017

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

2017

Rekonstrukce střechy městského domu – Borská 51,
Zákupy – USKP:33758/5-3444“

2017

Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy

2017

Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

2.326.830,-

2017

Oprava výtluků na místních komunikacích metodou
SILKOT, Zákupy

254.100,-

2017

Opravy místních komunikací-Zákupy

2017

Workout Zákupy

2017

Snížení energetické náročnosti bytových domů
v Zákupech – energetické hodnocení a dotační
management

2017

257.520,-

2017

Zajištění stravování pro účastníky sportovních
soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy
Kamerový systém - Zákupy

2017

Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

108.659,-

148.350,470.303,50

602.196,-

1.344.310,182.785,2.012.714,-

580.818,-

Rekonstrukce osvětlení a nové lampy
ve sportovní hale
Nový výkonný multifunkční traktůrek
pro Služby místního hospodářství
Rekonstrukce silnice v Nádražní ulici a
nový potah v ulici U stadionu
Elektronická aukce na dodavatele
plynu pro město – výrazná úspora
Výměna oken na bytovém domu
v Borské ulici . kulturní památka,
podpořeno z dotace Min. kultury
Elektronická aukce na dodavatele
elektrické energie pro delší období –
dosažení nižších cen
Nákup moderní techniky pro žáky ZŠ,
podpořeno dotací z EU
Dokončení kompletní rekonstrukce
kulturní památky – most se šesti
sochami na mírovém náměstí –
podpořeno dotací z Ministerstva
kultury
Oprava a následný převoz sloupu se
sochou ze zámeckého parku do
Nábřežní ulice – podpořeno dotací
z Ministerstva kultury
Zainvestování (voda, kanalizace)
stavebních parcel
Modernizace školní kuchyně a její nové
vybavení
Pobyt v zahraničí pro žáky naší školy,
hrazeno z dotace EU
Další fáze obnovy kulturní památky –
městského bytového domu –
podpořeno dotací z Ministerstva
kultury
Zainvestování (plyn) a komunikace pro
stavební parcely
Nový výkonný traktor s radlicí, sypačem, rampovačem, vidlemi a dalším
příslušenstvím pro údržbu města
Opravy děr na silnicích v katastru
města
Nové povrch na silničkách – Bren-ná,
Lasvice, Kamenice, Božíkov, Šidlov
Workoutové posilovací fitness hřiště
na koupališti
Zajištění podkladů pro získání dotace
na zateplení bytových a panelových
domů, podpořeno z dotace EU
Stravování během rekonstrukce školní
kuchyně
Pořízení kamerové systému města
s dálkovým přenosem a nahrávacím
zařízením
Moderní technika pro žáky základní
školy, podpořeno z dotace EU
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2017

463.430,-

2017

Snížení energetické náročnosti Městského úřadu
v Zákupech – Projektová dokumentace
Oprava krovu přístavku bytového domu Borská č. p. 51

2017
2018

Zakoupení smažící plynové pánve pro DD a DPS Zákupy
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

162.261,134.855,-

2018

Opravy místních komunikací-Zákupy

2018

Oprava výtluků na místních komunikacích metodou
SILKOT, Zákupy
Rekonstrukce fasády a sanační práce bytový dům č.p.
51, Zákupy

2018

2018

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy

2018

Dětské hřiště Zákupy

2018

Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

2018

Snížení energetické náročnosti bytových domů
v Zákupech – Technický dozor stavebníka (TDS) a
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP)
Poskytnutí investičního úvěru – financování investiční
akce Snížení energetické náročnosti bytových domů v
Zákupech

2018

124.118,-

1.162.041,-

241.334,554.162,-

1.267.327,364.210,2 030 534,-

1.439.000,-

Celkové max.
náklady úvěru
877.934,- Kč

2018

Pěší stezka „Kamenický kopec“ k.ú. zákupy

599.037,-

2018

Výměna oken a vchodových dveří – ul. Koželužská č. p.
214, Zákupy
Elektrická požární signalizace – Kulturní dům Zákupy

467.450,-

2018
2018
2018

Instalace stropního zvedacího a transportního systému
ROOMER ve Středisku osobní hygieny PS v DPS Zákupy
Zakoupení profesionálního samojízdného mulčovače
s hydrostatickou převodovkou a pojezdem 4x4

Zatím
neukončeno
146.119,337.590,-

Projekt na rekonstrukci budovy
radnice, podpořeno z dotace EU
Nový krov – nemovitá kulturní
památka, bytový fond města
Výměna zařízení v kuchyni v DD a DPS
Nákup moderní techniky pro žáky ZŠ,
podpořeno dotací z EU
Nový potah silnice – Kamenice,
Brenná. Místní opravy Podlesí, Nové
Zákupy
Oprava výtluků a menších děr na
komunikacích města
Dokončení obnovy kulturní památky –
bytový dům, podpořeno z dotace
Ministerstva kultury
Výměna svítidel VO – Šidlov, Lasvice,
Kamenice, Brenná, Božíkov
Instalace nových herních prvků na
dětské hřiště na sídlišti
Nové toalety a převlékárny na pláži na
koupališti
Zajištění technického dozoru města –
akce zateplení bytových a panelových
domů, podpořeno z dotace EU
Zajištění úvěru na financování akce
zateplení bytových a panelových domů

Pěší stezka na vrchol „Kameničáku“ –
realizace jaro 2019, podpořeno
z dotace Státního zemědělského a
intervenčního fondu
Výměna starých dřevěných oken za
plastová
Bezpečnostní systém do kulturního
domu
Pomůcka pro klienty Domu
s pečovatelskou službou
Sekací traktůrek pro potřeby Služeb
místního hospodářství

Zakázky zadávané v režimu zákona o veřejných zakázkách
2016

Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost
ve společném domově Evropa, číslo projektu:
100248764
”Město Zákupy - Dodávka hasičského vozidla CAS“

9.364.000,-

2017

Snížení energetické náročnosti bytových domů
v Zákupech – projektová dokumentace

4.099.000,-

2018

Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění,
Město Zákupy

13.853.000,-

2018

Snížení energetické náročnosti bytových domů
v Zákupech

80.362.060,-

Nákup hasičského vozidla – multifunkční hasičská cisterna Scania pro
jednotku našich dobrovolných hasičů,
90 % dotace z EU – přehra-niční
spolupráce
Projektová dokumentace na za-teplení
13 bytových a panelových domů,
podpořeno z dotace EU
Nové rozvody tepla a teplé vody a
jejich napojení na bytové domy na
sídlišti v Zákupech a napojení na ZŠ a
MŠ Zákupy, zažádáno o dotaci
Realizace (stavební práce) zateplení 13
bytových domů na obou sídlištích,
podpořeno z dotace EU cca 33 mil. Kč
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA ZÁKUPY
(Ing. Z. Šostková, tajemnice MěÚ)

Stručně z jednání zastupitelstva města dne 29. 8. 2018
Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemků p. č. 151/14
lesní pozemek o výměře cca 450 m2 a pozemku p. č. 121/5 lesní pozemek o výměře cca 450 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí,
občanovi Veselí nad Ploučnicí, za cenu 30,- Kč/m2 a zároveň schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se
odkoupení pozemku p. č. 151/13 lesní pozemek o výměře 497 m2 a části pozemku p. č. 495/9 lesní pozemek o výměře cca 403 m2
v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, od tohoto občana, za cenu 30,- Kč/m2, v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej pozemku p. č. 361/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 120 m2 v k. ú. Brenná,
občanovi Brenné, za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 14.400,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej pozemku p. č. 56 trvalý travní porost o výměře 241 m2 v k. ú. Božíkov, občance
Božíkova, za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 28.920,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p. č. 54
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 13 m2 v k. ú. Zákupy, občanovi Zákup, za cenu 120,- Kč/m2.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí změnu vlastníků pozemků p. č. 1595/12 zahrada o výměře 326 m2 a p. p. č. 1595/3
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zákupy a trvá na svém usnesení ze dne 15. 8. 2012 týkající se sjednání věcného
předkupního práva k pozemkům p. č. 1595/12 a p. č. 1595/3 v k. ú. Zákupy ve prospěch města Zákupy za cenu 60,- Kč/m2.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtové opatření č. 12/2018 na straně příjmů ve výši 3.963.000 Kč, na straně výdajů ve
výši 6.463.000 Kč a financování 2.500.000 Kč v předloženém znění.
Veřejné zakázky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění,
město Zákupy“ s firmou Martin Dudík, Plumlov dle předloženého materiálu.
Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 12. schůze Osadního výboru Kamenice ze dne 15. 6. 2018 a zápis ze schůze
Osadního výboru Božíkov, a to z 32. schůze konané dne 29. 7. 2018.

Stručně z jednání rady města dne 22. 8. a 4. 9. 2018
Pozemky a služebnosti
Rada města Zákupy schválila záměr města změnit nájemní smlouvu ze dne 1. 3. 2013 uzavřením dodatku č. 4, týkající se pozemků
p. č. 556, p. č. 591, p. č. 592 v k. ú. Kamenice u Zákup, p. č. 38/2, p. č. 38/4, p. č. 239/2 v k. ú. Starý Šidlov; schválila záměr města změnit nájemní smlouvu ze dne 11. 7. 2011 uzavřením dodatku č. 4, týkající se pozemků p. č. 162/3, p. č. 251, p. č. 604/4, p. č.
640/5 v k. ú. Brenná, p. č. 502/1 a část pozemku p. č. 505/1 v k. ú. Božíkov, p. č. 458/5, p. č. 76/2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, p.
č. 208/6 v k. ú. Brenná; schválila záměr města změnit Nájemní smlouvu ze dne 20. 10. 2002 uzavřením dodatku č. 3, týkající se
pozemku p. č. 520, p. č. 1038, p. č. 1241, p. č. 1242, p. č. 2460, p. č. 2484, p. č. 2485, p. č. 2246 v k. ú. Zákupy; schválila záměr
města změnit nájemní smlouvu ze dne 24. 5. 2010 uzavřením dodatku č. 11, týkající se části pozemku p. č. 1609 (připraveno na
rozparcelování pozemku na stavbu rodinných domů), p. č. 1308, p. č. 1309, p. č. 2501/2, p. č. 2622, p. č. 1756, p. č. 2596, p. č.
2601, p. č. 2602, p. č. 2606, p. č. 2607, p. č. 1749/1, p. č. 1751, část pozemku p. č. 2527, p. č. 2528, část pozemku p. č. 2533, p. č.
2534, část pozemku p. č. 2536, p. č. 2550, p. č. 2551, p. č. 2604, p. č. 2502/2, p. č. 2543/2 v k. ú. Zákupy, p. č. 229, p. č. 162/4, p.
č. 110/3, p. č. 316/10 v k. ú. Božíkov. Změnou nájemních smluv by mělo dojít k úpravě nájemní doby z doby neurčité na dobu
určitou do 31. 12. 2025.
Rada města Zákupy schválila zařazení žádosti občanů Zákup do seznamu žadatelů o prodej pozemků určených pro výstavbu rodinných domů (původně pozemek p. č. 1609 v k. ú. Zákupy).
Nebytové prostory
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout část prostor (nebytových prostor) v čp. 184, Zákupy – s označením
místnosti 04 o výměře 33,40 m², místnosti 06 o výměře 33,40 m2 a místnosti 03 o výměře 110,96 m2 v části objektu č. p. 184,
umístěném na p. p. č. 1190 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zákupy, za účelem uskladnění výrobních zařízení, na dobu určitou
do 28. 2. 2019, s možností prodloužení.
Správa bytového fondu města
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 510, Zákupy a
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 1+3 na adrese Nové Zákupy 521, Zákupy s firmou OMLUX spol. s r. o., OstravaLhotka, na čtyři měsíce.
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila prodejní cenu publikace „Zlá léta – Böse Zeiten“ na 190,- Kč/ks.
Rada města Zákupy schválila rozpočtové opatření č. 13/2018 na straně příjmů ve výši 86.000,- Kč a na straně výdajů ve výši
86.000,- Kč v předloženém znění.
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Veřejné zakázky
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Elektrická požární signalizace –
Kulturní dům Zákupy“ v předloženém znění a pověřila starostu města jmenováním členů komise pro otevírání obálek a
jmenováním členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
Rada města Zákupy schválila doporučení komise o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Výměna oken a vchodových dveří – ul. Koželužská č. p. 214, Zákupy“ a přidělení této zakázky uchazeči Window Holding a. s.,
Lázně Toušeň a uzavření smlouvy o dílo za zadávacích podmínek, v celkové ceně za dílo 467.450,02 Kč s DPH.
Příspěvkové organizace
Rada města Zákupy schválila přijetí finančního daru účelově určeného v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ v celkové
výši 80.454,- Kč do vlastnictví organizace ZŠ a MŠ Zákupy, od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, Praha 4.
Finanční dar bude poskytnut ve dvou etapách dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení z 27. 6. 2018, týkající se uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v DPS, Nové Zákupy
501, Zákupy, s žadatelkou z Krásné Lípy od 1. 8. 2018 a nově schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v DPS, Nové
Zákupy 506, Zákupy, s touto žadatelkou od 1. 9. 2018.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 13. jednání komise pro obnovu památek a regeneraci městské památkové zóny ze dne
3. 9. 2018.
Další záležitosti
Rada města Zákupy schválila změnu č. 2 Pracovního řádu MěÚ Zákupy v předloženém znění.

INFORMACE PRO OBČANY
Městský úřad Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Starosta města Zákupy podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým
oznamuje
:

1.

Volby do Zastupitelstva města Zákupy se uskuteční
v pátek dne 5. října 2018
v sobotu dne 6. října 2018

2.

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Městského úřadu, Borská 5, Zákupy pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
Borská ul. – čp. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56,
319
Kamenická ul. – čp. 61, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 86, 89, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 358, 359, 9E
Koželužská ul. – čp. 213, 214, 216
Lužická ul. – čp. 15, 16
Mimoňská ul. – čp. 165, 167, 168, 169, 170, 171, 182, 186, 191, 194, 196, 197, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209, 210,
211, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 228, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 335, 360,
44E
Mlýnská ul. – čp. 53
Mostecká ul. – čp. 147, 229
Nábřežní ul. – čp. 136
Nádražní ul. – čp. 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 274, 275, 277, 280, 282, 283,
286, 298, 35
nám. Svobody – čp. 248, 249, 250
Podlesí – čp. 290, 300, 301, 302, 311, 312, 313, 35E
Potoční ul. – čp. 190, 193, 195, 15E
Tichá ul. – čp. 245, 246
U Trati – čp. 268, 269, 270, 271, 272, 297, 299
U Zastávky – čp. 172, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 357, 361
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Vodní ul. – čp. 19, 20, 22
Lasvice – čp. 2, 10, 19, 21, 22, 28, 30, 31, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 79,
80, 84, 85, 5E, 14E, 17E, 22E, 24E, 25E
Kamenice – čp. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52,
54, 55, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 77, 78, 79, 80E
Božíkov – čp. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 43,
44, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 59, 62, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 90, 91, 1E
Brenná – čp. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 46, 48, 62, 76, 84, 85, 86, 90, 91, 94,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,104, 20E, 21E, 25E, 29E, 30E, 32E, 33E, 34E, 36E, 40E
Šidlov – čp. 10, 11, 12, 19, 21, 22, 27, 31, 36, 39, 54, 55, 60, 6E, 9E, 10E, 21E, 24E, 28E, 30E, 33E
Veselí – čp. 12, 20, 21, 22, 30, 31, 5E, 6E, 9E, 10E, 12E, 14E
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve školní družině ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
Benátky – čp. 155, 158, 159, 160, 161, 162, 24E
Družstevní ul. – čp. 348, 349, 350, 351, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Gagarinova ul. – čp. 92, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 337, 338, 353, 354, 362, 363, 364, 365, 395, 396, 406, 438,
440, 442, 443, 444
Kapucínská ul. – čp. 88, 99
K Pastvinám – čp. 133, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 411, 412, 414, 421, 423, 424
Ke Koupališti – čp. 149, 153, 154, 156, 157, 163, 460, 461, 30E, 33E
Krátká ul. – čp. 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Mírové nám. – čp. 91, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 103, 10E
Nábřežní ul. – čp. 98, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 137, 138, 139, 140,142, 143, 146
Okružní ul. – čp. 164, 392, 393, 394, 433, 434, 435, 436, 450, 452, 453, 455
Podhájí – čp. 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384
Školní ul. – čp. 333, 334, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 366, 367
U Stadionu – čp. 127, 128, 132, 134, 391, 437
V Lukách – čp. 104, 105, 106, 108, 109, 110, 124, 125, 126, 129, 470, 12E
Zákoutí – čp. 83, 85, 87, 97
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v jídelně Domu s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 503, Zákupy
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
Nové Zákupy – čp. 314, 316, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518,
519, 520, 532, 533, 534, 535, 21E, 60E
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
V Zákupech dne 12. 9. 2018

Ing. Radek Lípa, starosta města

Upozornění pro voliče v komunálních volbách 5. a 6. 10. 2018
ve městě Zákupy
Jakým způsobem lze upravit hlasovací lístek
1.

2.
3.

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím dáváte hlas
všem kandidátům této volební strany v uvedeném pořadí na hlasovacím lístku. (V této volební straně již neoznačujte konkrétní
kandidáty, k tomuto označení se nepřihlíží.)
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoliv volební strany.
Nejvýše lze takto označit 15 kandidátů (celkem se volí 15 členů zastupitelstva města).
Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a další kandidáty z libovolných ostatních volebních
stran. V tomto případě dáváte hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech voleb „svoji“ okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (např. ve svém bytě). K hlasování mimo volební místnost ovšem může dojít jen
v územním obvodu volebního okrsku, pro nějž je okrsková volební komise zřízena, resp. kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Zažádat o přenosnou volební schránku můžete u Mgr. Romany Gabrielové, telefon 487 857 171, 487 857 296, 731 615 836
nebo osobně v úředních hodinách:
pondělí od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:30 hod. – do 17:00 hod.
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středa od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:30 hod. – do 17:00 hod.
případně ve dnech voleb - Ing. Zuzana Šostková 775 75 00 22.

Informace pro cizince – volby do zastupitelstva města
V souvislosti s volbami do zastupitelstva města, které se uskuteční dne 5. a 6. října 2018 sdělujeme, že právo volit má i občan
jiného státu, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, v jejích částech přihlášen k trvalému
pobytu, nebo evidovanému přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva.
Toto právo je přiznáno pouze státním občanům členských států EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a Severní Irsko.
Pokud se budete chtít ve dnech 5. a 6. října 2018 zúčastnit voleb do Zastupitelstva města Zákupy, můžete požádat o zapsání do
dodatku stálého seznamu voličů. Volit může pouze ten, kdo bude zapsán v tomto dodatku, v němž zůstane zapsán do doby, než
požádá o vyškrtnutí.
O zapsání můžete požádat do 3. října 2018 do 16:00 hodin v budově MěÚ Zákupy, odbor hospodářsko-správní, oddělení
evidence obyvatel.
Kontaktní osoba: Romana Gabrielová, telefon 487 857 171, 487 857 296, 731 615 836
Úřední hodiny:
pondělí od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:30 hod. – do 17:00 hod.
středa
od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:30 hod. – do 17:00 hod.

POZOR!!!

INFORMACE REDAKCE

POZOR!!!

Vážení čtenáři a přispěvatelé!
Pokud chcete, aby vaše příspěvky, články, dopisy apod. vyšly v nejbližším čísle Zákupského zpravodaje, posílejte je na
adresu: zakupy.kultury@centrum.cz nebo soltova@mesto-zakupy.cz nejdéle do 20. dne každého měsíce do 12 hodin.
Jazykově jsou upravovány pouze příspěvky, jejichž autoři si to výslovně vyžádají.
Pokud chcete informovat o akci, která proběhla na začátku měsíce, nečekejte až do uzávěrky, ale pošlete informaci,
případně fotografie co nejdříve, nečekejte na uzávěrku 20. dne v měsíci. Pokud všechny články dostane redakce na
poslední chvíli, nestačí je zpracovat, a buď váš článek neotiskne, nebo Zpravodaj vyjde se zpožděním.

MĚSTSKÁ KRONIKA
Vážení občané!
Městská kronika umístěná v objektu základní školy je se všemi svými přílohami včetně fotoarchivu k dispozici všem
občanům po předchozí dohodě s kronikářem buď osobně, nebo na e-mailové adrese zakupy.kultury@centrum.cz. Pro
organizace a spolky kronikář dle zájmu na základě dohody uskutečňuje besedy o historii i současnosti Zákup.
Za vaši spolupráci a pomoc děkuje
Zákupy

Mgr. Jiří M. Šimek, kronikář města

INFORMACE Z BYTOVÉHO FONDU
Zateplení bytových a panelových domů
Od konce července probíhá rekonstrukce čtyř bytových domů v Zákupech a Nových Zákupech. Na krátkých schůzkách byli
nájemníci informováni o průběhu stavebních prací, nicméně postupně se objevují další dotazy a připomínky, některé se pokusím
zodpovědět:
Balkony
Zateplením dojde ke zmenšení užitné plochy balkónů. Je to logické, zateplujeme 16cm izolací. Náš požadavek na projekt byl, aby
bylo toto zmenšení co nejmenší. Takže: součástí balkonového zábradlí je integrovaný systémový sušák na prádlo, zábradlí bude
kotveno na čelo balkónu předsunutou konzolí a při dodržení maximálního normového odstupu do 110 mm od hrany dojde ke
zmenšení balkónu cca o 100 mm. Při požadavcích na doporučenou energetickou náročnost nelze zachovat stávající plochu balkónů
nezměněnou.
Markýzy nad balkony v posledních patrech
Vzhledem k novým okolnostem opětovně řešíme možnost instalace markýz nad balkony, rozhodující bude stanovisko projekce a
zejména hasičů.
Vstupy před budovami
Plocha před vstupy bude opravená, případně s dlažbou k silnici (Školní 366/367), rohože budou umístěny venku, ne ve vchodu
jako dosud (Družstevní), schránky budou tak, aby pošta měla umožněný vhoz do schránek i u uzamčených vchodů.
Satelity
Po dokončení realizace nových rozvodů bude postupně odzkoušeno naladění jednotlivých satelitních přijímačů, bez nutnosti
zpětné montáže satelitních parabol na obálku budovy.
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Průběh prací
V současné době je na trhu nedostatek nejen pracovníků, ale i materiálu a zařízení (např. lešení apod.). Práce proto probíhají na
více objektech současně a někdy jsou některé činnosti přerušovány, vždy tak aby byl dodržen konečný termín prací. Je nutné
sledovat vývěsky, o případných omezeních mají být nájemníci předem informovaní, což se doposud dodržuje. Během léta
docházelo také k některým kolizím při současné výměně rozvodů tepla, ale dle vyjádření zástupců firmy Omlux již práce probíhají
dle harmonogramu.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně realizace je možno kontaktovat stavbyvedoucího pana Petra Pohla na tel. 602 529 149.
Finance Správy bytového fondu
V současné době je na kontě bytového fondu cca 19 980 000 Kč. Z toho 15 000 000 Kč je alokováno pro probíhající zateplení BD
a cca 5 000 000 Kč je k dispozici na financování BF na příští rok.
Aktuálně probíhá rekonstrukce čtyř bytových domů, kompletních páteřních rozvodů tepla a TŮV a výměna oken a vstupních dveří
v Koželužské 214. Výměna rozvodů je financována z prostředků za pronájem tepelných zařízení, Koželužská je finančně pokryta
z bytového rozpočtu a kompletní rekonstrukce celkem třinácti bytových domů bude hrazena částečně z naspořených prostředků
rozpočtu BF a částečně úvěrem, který byl vysoutěžen s úrokem 0,83 % (jedním z předpokladů pro získání takto nízkého úroku byl
vlastní kapitál města, již výše uvedených 15 000 000 Kč). Splátky úvěru jsou stanoveny tak, aby nebyl ohrožen základní chod
bytového fondu a zároveň byl dostatek prostředků na realizaci potřebných oprav.
Plán SBF
Bytové domy v Gagarinově ul. – výměna vchodových dveří a sklepních oken, výměny nevyhovujících střešních oken v nástavbách, vybudování internetové sítě a STA (společné televizní antény pro jednotlivé domy).
Po mnoha jednáních s příslušnými úřady máme konečně odsouhlaseny reálné stavební úpravy domů, které jsou součástí městské
památkové zóny. U všech těchto budov budou proto v první řadě dokončeny výměny oken, dveří a s ohledem na konečné znění
památkového zákona budou opravovány fasády.
Nové Zákupy (tzv. „kyjeváky“) – dle aktuálního stavu bude nutné postupně měnit (opravit) okna a vchodové dveře.
Po dokončení rekonstrukcí obálky budov, tzn. snížení tepelné náročnosti, odstranění tepelných mostů a odstranění havarijních
stavů balkónů a střech, by mělo dojít k opravám vnitřních prostor, vymalování chodeb, sušáren, apod.
V oblasti tepelného hospodářství bude nutné provést na jednotlivých objektech patní regulaci, hydrostatické vyvážení otopné
soustavy a instalovat další měření parametrů tepla a TÚV. Zároveň je nutné revidovat stávající smlouvy s dodavatelem tepelné
energie. V opačném případě by vložené investice na výměnu rozvodů nebyly natolik efektivní, jak očekáváme. Toto vše s ohledem
na akceptovatelnou (nejnižší možnou) cenu tepelné energie. Do budoucna počítáme s využitím odpadního tepla z kogenerační
jednotky ČEZu, která je již instalovaná v kotelně.
Všem občanům děkujeme za trpělivost při ztížených podmínkách během rekonstrukcí (zejména letošní léto bylo náročné).

STRUČNĚ Z MĚSTA
Nové vozidlo pro hasiče
Naši dobrovolní hasiči získají nové vozidlo. Starší osobní
Škodu Octavii dostanou bezúplatným převodem od Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje. Ve vozidle bude umístěn
defibrilátor AED. Naši hasiči již několikrát použili úspěšně
tento přístroj pro záchranu lidského života. Dojezd na potřebné
místo a použití defibrilátoru tak bude možné
mnohem rychleji.

Informační centrum
Nově jsou součástí nabídky našeho informační centra také
oblíbené sběratelské turistické vizitky a turistické známky –
pochopitelně s motivem našeho města Zákupy.

Budova bývalé vojenské nemocnice Nové Zákupy
č.p. 521
Před pěti lety byla dokončena úplná rekonstrukce budovy
bývalé vojenské nemocnice v Nových Zákupech. Naprosto
vybydlenou a nefunkční budovu se podařilo městu opravit za
pomoci několikamilionové dotace. Kdyby se tehdy neopravila,
tak by spadla, nebo by byla smutným mementem dob minulých.
Přečetl jsem si, že budova nefunguje, prý jen mateřská školka.
Takže skutečnost – mateřská školka hlásí plný stav, ubytovna
(provozuje ji město) plný stav, byt obsazen, obchůdek také
funguje. Navíc byla nedávno zavřena restaurace uprostřed
sídliště a připravuje se nájem hospůdky právě v této budově,

bylo by škoda, nemít si kam zajít na jedno točené na tak
velkém sídlišti, ještě že má město připraveny prostory. A navíc,
skončila nám tzv. udržitelnost projektu, což v praxi znamená,
že můžeme udělat stavební úpravy a jednotlivé prostory
používat jinak, než bylo podmínkou dotace. Můžeme tedy
rozšířit mateřskou školku v prvním patře a ubytovnu v druhém
patře. O obě služby je velký zájem, tak proč je nenabídnout,
když na to prostory máme.

Mostek v Kamenické ulici
Na začátku léta byl pro kamionovou dopravu uzavřen mostek
v Kamenické ulici. Jedná se o komunikaci III. třídy, která je ve
vlastnictví Libereckého kraje. Po několika týdnech se ukázala
negativa této uzavírky. Kamiony, resp. jejich řidiči nerespektují
dopravní značení a v řádech jednotek najíždějí do Kamenické
ulice, kde se zaseknou v betonových zábranách, nebo celou
ulici couvají. Obojí je špatně. A oprava v nedohlednu. Na
začátku září proběhlo jednání za účasti města, policie,
Libereckého kraje, Odboru dopravy ČL, krajské správy silnic a
Aurie AAH. Projekt je hotov, čeká se na vydání stavebního
povolení, které by mělo být do konce listopadu. Je tedy reálné,
že by se na jaře 2019 mohl mostek opravit. Bylo také
domluveno doplnění dopravního značení, hlavně z křižovatky
do Kamenické ulice tak, aby byl řidič naveden na zpáteční
cestu. Ze strany policie byla také přislíbena větší četnost
kontrol v Kamenické ulici.
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Ing. Radek Lípa, starosta města

GLOSA POD ČÁROU
Koho (ne)budu volit a proč
Nebudu si vybírat podle volebních programů jednotlivých stran. Všichni přece víme, kde nás bota tlačí a co nás pálí.
Těžko některá z volebních stran přijde s něčím převratným, co pozvedne Zákupy do nadoblačných výšin. Rozdíly mezi volebními
programy mohou být nanejvýš v tom, jakou váhu jednotlivé kandidátky přikládají jednotlivým bodům programu. A tak budu volit
podle toho, jaké kandidáty mně kdo nabízí. Protože stejně jako Karel Čapek věřím, že „je více pravdy v lidech než ve slovech“.
Budu si je dělit na ty, které nechci a na ty, které bych rád v zastupitelstvu viděl.
Nebudu volit:
1. Ty, které neznám, protože jsem je nikdy neviděl v nějakém aktivním zápřahu – třeba jako zastupitele (ty, co za celé volební
období neudělali nic, než že přišli párkrát na jednání a občas zvedli ruku), či jako člena výborů nebo komisí (platí totéž), nevidím
je ani jako aktivní členy zákupských spolků, či jako občany, kteří – aniž by v tom hledali jen osobní prospěch – se zapojují
jakýmkoliv způsobem do života města.
2. Ty, o kterých vím, že nejsou schopni věcné diskuse, že v každém, kdo má jiný názor, vidí nepřítele, ty, kteří jsou přesvědčeni, že
jen oni mají pravdu, neumějí se zbavit názoru, ani když vidí, že je špatný.
3. Ty, z jejichž jednání a chování vidím, že je jim vždycky košile bližší než kabát, že nejsou imunní proti korupci, že vždy půjdou na
ruku svým blízkým a kamarádům, že jim nevadí, když neplní své povinnosti či porušují pravidla (včetně těch dopravních).
4. Věčné kritiky, kterým se nic nelíbí, všemu rozumějí, ale sami jen hodně málo (možná nic) užitečného nevykonali.
Budu volit:
1. Ty, za nimiž je vidět práce – ať už pro město jako zastupitelé, členové výboru či komisí, ty, kteří i bez funkcí pomáhají městu.
Ty, bez nichž by činnost jejich spolků byla daleko menší, případně by bez nich spolek přestal fungovat, ty, kteří něco umějí a mají
za sebou úspěšnou dráhu profesní. Ty, kteří jsou ochotni pomoci tam, kde je třeba, aniž by z toho osobně něco měli. Budu volit
prostě lidi činné, úspěšné a prospěšné, zároveň samozřejmě slušné a poctivé.
2. Ty, o nichž jsem přesvědčen, že jsou komunikativní, že dovedou uznat i to, že druhý může mít lepší nápad než oni, kdo spolupracují, nezávidí.
3. Ty, o kterých jsem přesvědčen, že budou spravedlivě přistupovat ke každému, kamarád – nekamarád, nebo jak se říká „Padni,
komu padni“. Ve všem a vždycky.
4. Ty, kteří podporují kulturu a sport, protože „Ve zdravém těle zdravý duch!“
Sečteno a podtrženo: nebudu volit lenochy, věčné naříkače, mrzouty a samolibé sobce. Budu volit lidi pracovité, aktivní, pozitivně
naladěné, nápadité, věcné a s dobře vyvinutým smyslem pro humor.
Protože „podle činů poznáte je“. A protože si myslím, že i dnes platí slova našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, který asi
před 90 roky řekl: „Problém dneška není jen hospodářský a politický, ale především mravní.“
JMŠ

*************************************************************************

KRONIKA MĚSÍCE – ZÁŘÍ
1. 9. se na koupališti i u sportovní haly konal sportovní den
s kulturním programem SportFest a na zámku se na své 9.
setkání sjela vozidla BARKAS a FRAMO.
7. - 8. 9. se uskutečnily už XXII. Zákupské slavnosti.

22. 9. byla na počest 100. výročí vzniku Československa
vysazena již třetí zákupská Lípa svobody.
27. 9. hrál DS Havlíček v Divadle Karla Hackera v Praze
„Princeznu T“.

Jaké bylo letošní léto
Letošní léto bylo mimořádně horké a suché. Vláhový deficit
narůstal do obřích rozměrů, vše zrálo o měsíc dřív, po
houbách u nás ani památky. Tráva vypálená, jezírko v parku
vyschlé.
Zaznamenali jsme celkem 84 dnů se sluncem (v loňském roce
85), 25 dní s deštěm (40), žádný den mlhavý (8), žádné
kroupy (1), ani duhu jsme neviděli (1), silný vítr foukal v 16
dnech (14), bouřilo ve 2 dnech (11), letních dnů jsme
napočítali 43 (32), tropických 17 (10) a 7x jsme prožili
tropickou noc (4). Nejvyšší průměrná teplota ve výši 29,3 0C
byla naměřena 3. 8. (28,3 0C), nejnižší 22. 6. 12,6 0C (10 0C),
absolutně nejvýše stoupla rtuť teploměru 1. a 3. 8., a to na 33

0
C (33 0).
Nejníže, na 5 0C, klesla 2. 7. (3 0). Průměrná teplota léta byla
21,16 0C (18,57 0C).
Letní část června byla chladnější s průměrnou teplotou 17,33
0
C (19,33 0C). Červenec byl velmi teplý – 21,72 0C (20,33 0C),
srpen ještě teplejší – 22,86 0C (20,83 0C), letní část září opět
mimořádně velmi teplá – 19,49 0C (13,06 0C).
Kaštanů, žaludů a šípků je hodně, stejně tak úroda ovoce je
bohatá. Houby dosud nerostou. Otavy letos žádné nejsou,
protože po první senoseči byla tráva téměř všude sluncem
vypálena a začíná se zelenat teprve na konci léta po několika
nevelkých deštích.
Mgr. J. M. Šimek
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KALENDÁŘ MĚSÍCE – ŘÍJEN
12. 10. na Dnu seniorů v kulturním domě od 16:00 do 20:00
hodin k poslechu a tanci hraje skupina Septima. Slosování vstupenek o hodnotné ceny. Guláš zdarma. Občerstvení zajištěno.
24. 10. 2018 u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa se v kulturním domě v Zákupech od 17:00 hodin koná
druhá beseda o našich osmičkových výročích. Vstup zdarma.

27. 10. od 17 hod. sehraje DS Havlíček divadelní představení
„O pravdě a člověku“ ke 100. výročí Československa.
28. 10. 2018 se koná Slavnostní akt ke 100. výročí vzniku
Československa u Lípy svobody u základní školy v Zákupech.
31. 10. 2018 od 18:00 hodin hraje na státním zámku ke 100.
výročí vzniku ČSR PH Quartet.

KULATÝ PAMĚTNÍK
1. 10.
2. 10.

3. 10.
5. 10.
6. 10.
8. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.

17. 10.
18. 10.
19. 10.
21. 10.

Světový den hudby
1938 překročilo německé vojsko hranici ČSR a začalo
obsazovat pohraniční území (80 let)
1538 * sv. Karel Boromejský (480)
1564 * Kryštof Harant z Polžic
1933 * zpěvák Karel Hála (85)
1948 * herec Petr Štěpánek (70)
1973 + finský běžec Paavo Nurmi (45)
1908 * herečka Nelly Gaierová (110)
1773 zřízení jezuitského řádu v českém království
(245)
1988 + Rudolf Janíček, překladatel Bhagavadgíty (30)
1953 + malíř Emil Filla (65)
1838 * Jan Gebauer (180)
1938 + cestovatel Josef Kořenský (80)
Světový den normalizace
1813 * italský skladatel Giuseppe Verdi (205)
1993 + český herec Ota Sklenčka (25)
1963 + francouzská šansoniérka Edith Piaf (55)
+ francouzský básník Jean Cocteau (55)
1943 * zpěvák Karel Černoch (75)
1983 + malíř Jaroslav Grus (35)
1918 generální stávka v českých zemích (100)
1608 * italský matematik a fyzik Evangelista
Torricelli (410)
1553 + německý malíř Lucas Granach st. (465)
1793 byla popravena francouzská královna Marie
Antoinetta (225)
1813 začala „bitva národů" u Lipska, v níž byl poražen císař Napoleon I. (205)
1868 * český průkopník motorismu a automobilismu
Václav Klement (150)
1903 * herec Vladimír Šmeral (115)
1978 byl zvolen polský kardinál Karol Wojtyla
papežem jako Jan Pavel II. (40)
1918 * americká herečka Rita Hayworthová (vl. jm.
Margarita Carmen Cansinová) (100)
1888 * slovenský spisovatel Martin Rázus (130)
1918 byla podepsána Washingtonská deklarace,
která předznamenala vznik ČSR (100)
1893 * malíř a architekt Josef Gruss (125)
1883 + švédský chemik a vynálezce dynamitu Alfred
Nobel (135)

1918 vzplanula poslední bitva našich francouz-ských legií u
Vouziers (100)
* herec Václav Voska (100)
1933 * spisovatelka Zdena Salivarová (85)
22. 10. 1883 * malíř Otakar Kubín (135)
1893 * český tanečník a choreograf Joe Jenčík (125)
1973 + španělský dirigent a violoncellista Pablo
Casals (45)
1993 + český politik, diplomat Jiří Hájek (25)
23. 10. 1908 * český olympijský vítěz ve vrhu koulí František
Douda (110)
1943 * zpěvák a herec Václav Neckář (75)
24. 10. Den OSN
Světový den informací o rozvoji
1648 podepsán Vestfálský mír a ukončena třicetiletá
válka (370)
1668 křtěn P. J. Brandl (datum narození není známo)
(350)
25. 10. 1838 * francouzský skladatel Georges Bizet (180)
1888 * americký polární badatel Richard Evelyn Byrd
(130)
1913 * skladatel a dirigent Karel Valdauf (105)
26. 10. 1993 + herec František Filipovský (25)
27. 10. 1728 * anglický mořeplavec a objevitel James Cook
(290)
1898 * vědec, cestovatel, polárník a spisovatel František Běhounek (120)
1913 * vynikající český chemik Oto Wichterle (oční
čočky) (115)
1938 + zemřel malíř Antonín Václav Slavíček (80)
28. 10. Státní svátek, vznik ČSR – vznik Československé
republiky (100)
1938 + francouzský bakteriolog, objevitel séra proti
hadímu uštknutí a očkování dětí proti TBC Léon
Charles Albert Calmette (80)
29. 10. 1988 + herečka Nataša Gollová (30)
1993 + režisér a scénárista Zdeněk Podskalský (25)
30. 10. 1918 Deklarace slovenského národa v Martině
31. 10. Světový den spoření
Den reformace (31. 10. 1517 vyvěsil M. Luther ve
Wittenbergu 95 tezí proti odpustkům)
1918 * herečka Vlasta Matulová (100)
1968 + sochař Vojtěch Sucharda (50)
1993 + italský režisér Federico Fellini (25)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH kulatě ŠUSTLO”
1. 10. 1933 byla založena v Zákupech Sudetendeutsche Partei
(Henleinova sudetoněmecká strana). (85 let)
8. 10. 1973 vypukl požár v tehdejším Retexu v Koželužské
ul. (45)

9. 10. 1938 ve 4 hod. odpoledne vstoupilo německé vojsko
pod vedením pplk. Küsta do Zákup. (80)
10. 10 1693 zemřel kníže Filip Vilém z Falc-Neubingu. (325)
21. 10. 1948 získali zákupští hasiči za 81 000 korun přenosnou
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motorovou stříkačku. (70)
28. 10. 1968 byla zasazena Lípa svobody – Strom republiky u
školní tělocvičny. (50)

28. 10. 1973 se v tehdejší sokolovně konal soutěžní večer o
znalostech SSSR. (35)
28. 10. 1998 byla zasazena Lípa svobody – Strom republiky u
parkoviště kulturního domu. (20)

KULTURA
XXII. Zákupské slavnosti aneb co se dělo na koupališti
Letošní XXII. Zákupské slavnosti jsme již tradičně zahájili na
Státním zámku v Zákupech, kde proběhlo vystoupení žáků ZUŠ
z České Lípy. V jejich podání jsme mohli slyšet krásný duet od
Petra Hapky „Dívám se dívám“ nebo velmi známou zpěvačku
Adele a její píseň „Skyfall“, která se stala úvodní písní jednoho
dílu filmu o Jamesi Bondovi. Program byl velmi nabitý a
věřím, že všichni návštěvníci pátečního koncertu na zámku
odcházeli s velmi příjemným kulturním zážitkem.
V sobotu již od brzkého rána probíhaly přípravy ve velkém:
stavění stanů, podia a také najíždění stánkařů. Vše probíhalo
podle plánu a my už netrpělivě vyčkávali příjezd prvních
účinkujících. Na začátek programu měly děti možnost seznámit
se s Klaunem Fílou, který s sebou přivezl Bublinkovou
diskotéku, nanajský tanec a hlavně skvělou náladu, kterou
dokázal na děti přenést. Po Klaunovi nastoupil pěvecký sbor
Zákupáček. Děti ze základní školy v Zákupech nám zazpívaly
pod vedením paní učitelky Bartošové, které tímto děkujeme za
skvělou přípravu dětí. Po celé odpoledne byl nabitý i
doprovodný program, o který se postaral několikanásobný
mistr světa v biketrialu pan Martin Šimůnek se svými kolegy.
Rodiče i děti si mohli vyzkoušet překážkovou dráhu a jiné
atrakce. Díky slunečnému počasí se děti mohly projet na člunu
a užít si hasičskou pěnu.
V samotném zahájení pan starosta Ing. Radek Lípa přivítal
všechny návštěvníky a pozval na podium skupinu Adamis, při
jejichž vystoupení se hned zaplnil prostor pod podiem. Příjezd
Martina Haricha už nedočkavě vyhlížela mladší generace
návštěvníků. Každý z publika si náležitě užíval výkonu tohoto
slovenského zpěváka, který dříve figuroval v Česko-Slovenské
superstar. Jako každý rok i letos město Zákupy udělovalo
prestižní cenu města. Pro letošní rok se jejím držitelem stal pan
Václav Serdel, který si toto ocenění zasloužil za záchranu
života třináctileté holčičky. Od města Zákupy převzal pamětní
list, cenu ve tvaru otevřené skleněné dlaně, květinu a dárkový
koš.
Dalším známým jménem, především pro táborníky ze Zákup,
byla kapela Tvůj Dědek. Směsice punk rocku dostala do varu i
ty posluchače, kteří kapelu slyšeli poprvé.
Obrovským „kotlem“ jsme překvapili seskupení Rammstein
Members Club, a ti nám to náležitě vraceli svou neuvěřitelnou
energií, fireshow a naprostou podobností s oficiální kapelou
Rammstein, ať už se jednalo o oblečení, gesta či zpěv jako

takový. Odpočítávání tradičního ohňostroje proběhlo za
přítomnosti vzácné návštěvy – náměstkyně hejtmana
Libereckého kraje Ing. Jitka Volfová.
Nervozita je cítit ve vzduchu, právě přijíždí Mňága a Žďorp,
chlapíci v nejlepších letech, kteří dokázali rozezpívat celé
koupaliště. Jejich nesmrtelné hity „Hodinový hotel“ nebo
„Nejlíp jim bylo“ zněly po celých Zákupech.
Poděkování patří všem sponzorům letošních XXII. Zákupských
slavností. Generální partnerem slavností byla společnost AAH
Czech s. r. o., dalšími sponzory jsou CTP Invest, spol. . r. o.,
Uponor s. r. o., LGI Czechia s. r. o., Omlux spol. s r. o., 3L
Studio s. r. o., MM servis CZ s. r. o., CR Projekt s. r .o.,
Techpra s. r. o., Marius Pedersen s. r. o., ENBRA a. s., Krofian
CZ spol. s r. o., Plast servis s. r. o., Zdeněk Bilko - stavební
práce, Voka s. r. o., Pivovar Cvikov, Design 4- projekty staveb
s. r. o., Alimpex Food a. s., Milan Špičák - palivové dřevo,
Ploty Skočík, Peot s. r. o., Stejskalová Kateřina - prádelna a
úklidová služba, Nábytek Rodinná pohoda s. r. o., Real - Invest
CL a. s., Severočeská Vodárenský společnost a. s. Díky vám
mohly být XXII. Zákupské slavnosti rozmanité a hudebně

bohaté. DĚKUJEME!
Dovolím si poděkovat svým kolegům a kolegyním, všem, co
společně tvořili, podali pomocnou ruku nejen před akcí, ale i
během a po ukončení akce, kdy bylo zapotřebí všechny
prostory uklidit a vše vrátit na svá místa. Velké díky
technickým službám MH za odvoz věcí a stavění stanů. Děkuji
hasičům ze Zákup, kteří vykonávali po celou dobu akce požární
hlídku, zajistili svezení na člunu a pěnu pro děti. Jedno velké
DÍKY VÁM VŠEM!
Za organizátory Bc. Michaela Šoltová

POHLED DO HISTORIE HUDEBNÍHO ŽIVOTA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek
(Pokračování)
1980:
8. 2. Východočeští komorní sólisté
20. 3. Kocianovo kvarteto
24. 4. Z. Brož (housle), J. Vrána (klavír)
29. 5. Kvarteto lesních rohů
22. 6. pěvecký sbor Kruhu přátel vlastivědného muzea Česká Lípa – v parku
5 koncertů, průměrná návštěvnost 45 posluchačů. Pro havarijní stav zámku byla veškerá koncertní činnost přerušena.
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1981: Ještě v roce 1981 byl uspořádán prakticky ilegální vánoční koncert Východočeských koncertních sólistů s návštěvou 98
posluchačů. Nastalo čekání na lepší časy, když MěNV nepovolil pořádání koncertů ani v obřadní síni radnice.
1982: Konec tohoto roku přinesl radostnou zvěst: Odbor kultury ONV v České Lípě nemá námitek, aby na Státním zámku
v Zákupech opět započala kulturní činnost.
1983: Činnost KPH byla obnovena.
10. 2. Pražské dechové kvinteto
28. 4. J. Kramperová (klavír), F. Herman (fagot), beseda s hudebním skladatelem D. C. Vačkářem
30. 6. Plockovo houslové duo
19. 9. V. Soukupová aj. Joran (zpěv), Z. Holovská (klavír)
17. 11. P. Přibyl (viola), M. Synková (klavír)
6. 12. Sexteto Státního akademického velkého divadla v Moskvě se sólisty J. Školnikovovou a A. Vorošilem
29. 12. Collegium flauto dolce
7 koncertů, průměrná návštěva 62 posluchači.
7 koncertů, průměrná návštěva 52 posluchači.
1984: 16. 2. M. Kaňka (violoncello), B. Kronychová (klavír)
19. 4. V. Snítil (housle), J. Hála (klavír, beseda se skladatelem J. Hanušem)
Vzhledem k rekonstrukci topení na zámku a proto, že po volbách byl už vstřícnější MěNV, přesunuly se další koncerty do prostoru
obřadní síně na radnici.
Pokladníkem se stal Josef Stahl, členkami výboru Barbara Jiroutová a Marie Hušková. Tajemníkem a programovým pracovníkem
zůstal J. M. Šimek.
14. 6. Pražské žesťové kvinteto
14. 11. Jana Vlachová (housle), Mikael Ericsson (violoncello)
6. 12. Beseda s vedoucím sekce kontrabasů České filharmonie R. Trollerem
29. 12. Rožmberská kapela
5 koncertů, průměrná návštěva 55 posluchačů.
1985: 28. 3. J. Opšitoš (housle), J. Pěruška (viola)
4. 4. Smetanovo kvarteto
17. 5. Doležalovo kvarteto
6. 6. D. Baloghová (klavír), F. Pošta (kontrabas), beseda se skladatelem V. Felixem
19. 9. M. Boháčová (soprán), J. Boušek (flétna), L. Váchalová (harfa)
14. 11. Pražské žesťové trio aj. Panochová (klavír)
19. 12. Ars cameralis
6 koncertů s průměrnou návštěvou 59 posluchačů.
1986: 20. 2. J. Horák – viola d´amore, F. Pošta – kontrabas, F. Kůda – klavír
17. 4. Due Boemi di Praga
15. 5. Pražákovo kvarteto
11. 9. Musica per tre
6. 11. B. Pavlas – violoncello, H. Dvořáková – klavír
25. 12. Severočeské strunné duo + J. Zíková – zpěv
6 koncertů s průměrnou návštěvou 59 posluchačů.
1987
19. 2. Stamicovo kvarteto
9. 4. B. Šulcová – soprán, M. Zelenka – kytara + beseda s hudebním skladatelem V. Kučerou
14. 5. Boris Krajný – klavír
11. 6. Komorní instrumentální sdružení Česká Lípa a Camerata – komorní sbor
17. 9. Novákovo trio
12. 11. Č. Pavlík – housle, B. Pavlas – violoncello, M. Langer – klavír a další
20. 12. Ars cameralis
7 koncertů, průměrná návštěva 50 posluchači.
(Pokračování příště)

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5. – 6. října 2018
Na dalších stránkách se budeme věnovat komunálním volbám. Jednotlivé
volební strany vás seznamují se svým programem a kandidátkou.
Otiskujeme jejich materiály v pořadí, v jakém došly redakci Zákupského
zpravodaje.
_____________________________________________________________________________________
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Kandidátka č. 2 Program sdružení nezávislých kandidátů „Živé Zákupsko“
Vážení občané Zákup, Nových Zákup, Lasvic, Božíkova, Kamenice, Šidlova a Brenné,
pokud nám dáte příležitost prosazovat program našeho sdružení nezávislých kandidátů Živé Zákupsko v městském
zastupitelstvu, jsme připraveni zde pracovat pro další rozvoj města a zlepšení života vás, jeho obyvatel.
V minulém volebním období se podařilo udělat spoustu věcí, na některé nezbyl čas, ochota nebo finanční prostředky.
Stojí před námi další výzvy – například jak bude naše město vypadat po vybudování obchvatu, kdy z centra vymizí
doprava; další důležitou věcí je nárůst počtu seniorů s klady i zápory – přibude jim volný čas a na druhou stranu
vzroste jejich poptávka po sociálních a lékařských službách. Stárnutí populace by měla na druhé straně vyvážit mladá
generace. Jak si ji vychováme a budeme na ni působit, se nám v budoucnosti vrátí.
Naše práce se ale neobejde bez Vaší podpory a aktivní spolupráce, neboť jen zájem obyvatel pomůže spoluvytvořit
místo, kde žijeme a vychováváme své děti nebo vnoučata. Nebojte se proto oslovovat zastupitelstvo přímo na
zasedání, nebo prostřednictvím interpelací – jen tehdy můžeme přednášet vaše náměty, názory nebo i kritické
připomínky. Máte také možnost sledovat přímý přenos z každého jednání zastupitelstva na svých televizních
obrazovkách a přesvědčit se tak, kdo za Vás bojuje. Máme kandidáty z řad živnostníků, spolků a mimo stálých
spolupracovníků bychom chtěli oslovit i mladší generaci těch, kteří zde právě založili nebo hodlají zakládat své
domovy. Děkujeme proto za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci s Vámi.
Naši kandidáti jsou:
Ing. Zdeněk Rydygr, 61 let, jednatel společnosti
Hana Trtíková, 61 let, administrativní pracovnice
Simona Řeháčková, 39 let, OSVČ
Ing. Helena Rydygrová, 60 let, manažerka
Mgr. Květoslava Kňobortová, 56 let, pedagožka
Ing. Jiřina Fridrichová, 65 let, ekonomka
MVC Tereza Michovová, 25 let, studentka VŠ
Jaroslav Jíra, 69 let, důchodce
Mgr. Michaela Fridrichová, 40 let, spec. pedagožka
Marie Živnůstková, 80 let, důchodkyně
Pavla Legnerová, 62 let, důchodkyně
JUDr. Zdeněk Plach, 72 let, státní zástupce
Věra Švehlová, 47 let, obchodní referentka
Kateřina Kristenová, 44 let, obchodní referentka
Milan Maslen, 58 let, OSVČ

Náš program:
Bydlení a podnikání
Podpoříme uvážlivé investice do bytového fondu města, efektivní dotace na zateplování, budování infrastruktury
včetně přilehlých obcí Kamenice, Veselí a Brenná. Zaměříme se na citlivé budování obchvatu s tím, že pak musíme
udělat vše pro to, aby se nestaly Zákupy pro podnikatele mrtvým městem. Nabídneme využití bezúročných půjček a
dotací do městské památkové zóny majitelům objektů zařazených do této památkové zóny a majitelům historických
objektů v obci na jejich rekonstrukci. Podporujeme živnostníky a usilujeme o zlepšení služeb pro obyvatele města.
Tak chceme napomáhat rozvoji města, vytvořit zázemí pro rozvoj kultury, sportu, turistiky a tím i podnikání. Budeme
bojovat proti klientelismu a hájit zájmy všech občanů bez rozdílu. Chceme více komunikovat s občany a zajistíme
větší transparentnost hospodaření města a informovanost na webových stránkách města.

Podpora vzdělání mladé generace
Záleží nám na vzdělání dětí a mládeže, kulturním a sportovním vyžití dětí a občanů, proto budeme podporovat
školní i předškolní zařízení a pracovníky, kteří naše následovníky vychovávají. Toho ale nelze dosáhnout bez účinné
spolupráce s rodiči. Prioritou obou skupin musí být vytvoření co nejlepších podmínek pro vzdělávání, kulturní vyžití a
zdravý styl obyvatel a mládeže. Zacílíme na růst talentů.

Péče o seniory
Budeme podporovat aktivní život seniorů a koordinaci rozvoje sociálních služeb, včetně mobilních – a to pro
všechny seniory; ať už v domově důchodců, v domě s pečovatelskou službou nebo v domácím prostředí.

Památky a životní prostředí
Chceme, aby si Zákupy našly své místo v rozvoji a kultuře regionu. Budeme proto podporovat spolupráci všech
zákupských subjektů k rozvoji turistiky, sportu, kultury a pro vytvoření nových pracovních příležitostí a kvalitnější
život našich občanů. Zaměříme se na obnovu kulturních památek a památkové zóny a budeme pro ně hledat vhodné
využití. Podpoříme obdobné společné projekty se sousedními městy. Budeme vyžadovat šetrné zacházení s přírodou,
lesy a vodou tak, aby nedošlo k devastaci životního prostředí pro budoucí generace. Usilujeme o zkrášlení města,
vybudujeme víc odpočinkových míst. Oslovíme odborníky v hledání cest a způsobů, jak obnovit věhlas města.
Naše volební heslo je: Zákupy – nejlepší místo k žití“

Pojďte nám jej pomoci naplnit!
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Volební program KSČM pro město Zákupy na období 2018 – 2022
Základní cíl KSČM v Zákupech: Veškeré úsilí a aktivity zastupitelů za KSČM směřují ke zlepšení života občanů města
Zákupy a přilehlých částí.

Rozvoj zaměstnanosti: Zastupitelé KSČM budou podporovat rozvoj podnikání, tvorbu nových pracovních míst, včetně
firem, které působí na území města. Ve spolupráci s Úřadem práce podporujeme, aby dlouhodobě nezaměstnaní občané byli
zaměstnaní na veřejně prospěšných pracech města.
Bydlení: Podporujeme rozšíření a zainvestování stavebních parcel, pro výstavbu rodinných domů. Budeme prosazovat, aby se
peníze z nájmů obecních bytů vracely do městských bytů v podobě oprav a rekonstrukcí bytů. Co nejdříve vyřešit příjem
televizního signálu na sídlišti v Nových Zákupech. V případě zájmu nájemníků např. ZŠ a MŠ, DDaDPS, budeme podporovat
pořízení solárních panelů.
Vzdělávání: Cílem zastupitelů KSČM je udržení dosavadního školství ve městě, včetně vylepšení vybavenosti školy a MŠ,
moderními pomůckami (doplnění sportovního vybavení na stadionu a ve sportovní hale). Podporujeme využití cyklostezky z
Veselí do České Lípy a využití naučné stezky. Pokud bude možné snažit se propojit s celostátní sítí turistického značení.
Kultura: Zastupitelé budou podporovat zřízení informačního střediska. Využití státního zámku pro akce pořádané městem a
spolky města. Pro zkvalitnění cestovního ruchu podporujeme vydávání informačních materiálů. Podporujeme rozšíření
stravovacích služeb pro návštěvníky města.
Veřejný pořádek: Prosazujeme, aby městská policie zavedla před ZŠ A MŠ na sídlišti řízený provoz osobních aut, aby
nedocházelo k ucpání ulice a ohrožení procházejících dětí a občanů.
Životní prostředí: Pokud město bude disponovat s finančními prostředky podporujeme vybudování kanalizace ve zbývající
části Borské ulice, Kamenické a v Zátiší. Podporujeme dovybudování chodníku v Kamenické ulici, v Božíkově a Kamenici.
Prosazujeme výstavbu obchvatu z Nádražní ulice do Borské ulice. Veřejné WC vystavět u parkoviště pod zámkem. Průběžně
provádět opravy místních komunikací.
Zdravotnictví a sociální služby: Chceme zachovat zdravotní a sociální služby ve stávajícím rozsahu, případně je rozšířit.
Podporujeme otevření lékařské ordinace v multifunkční budově v Nových Zákupech. Vhodný by byl stomatolog nebo gynekolog.
Spolupráce s veřejností: Pro informovanost veřejnosti slouží vývěsní skříňka na sídlišti, dále využíváme Zákupský
zpravodaj, on-line přenosy ze zasedání městského zastupitelstva. Nadále chceme spolupracovat s osadními výbory a uličním
výborem v Nových Zákupech. K diskuzi s občany více využívat Zákupský zpravodaj a webové stránky města.
Hospodaření města: Ke zlepšení transparentnosti rozhodování města o veřejných financích, zejména při zadávání veřejných
zakázek, přenést veškerou pravomoc z rady na zastupitelstvo. Dbát na vyrovnaný rozpočet města a zabránit zbytečnému
zadlužování. V investičních akcích dávat přednost těm, které nezatíží rozpočet města v dalších letech s event. využitím státních
dotací. Velké projekty před zahájení realizace prodiskutovat s občany. Po případě o nich rozhodnout v referendu.

Heslo zastupitelů za KSČM je: Pracujeme s lidmi pro lidi.
Volbou kandidátů za KSČM se můžete vždy spolehnout na jejich zodpovědnou práci.
Zákupští kandidáti za KSČM jsou připraveni naplnit své heslo „S lidmi pro lidi“ v říjnových volbách
do městského zastupitelstva.
Předkládáme občanům volební program a seznam navržených kandidátů:
1. Hudaková Miloslava
2. Dvořák Jan
3. Slavíková Helena
4. Pintér Štefan
5. Bc. Slavík Aleš
6. Dvořáková Vlasta
7. Paďourová Ivana
8. Hlobeňová Kristýna

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gabrielová Marie
Štefanová Jana
Tschervenková Lenka
Vondroušová Iva
Sobotková Eva
Náprsková Pavla
Broulíková Věra
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16

Zákupský zpravodaj

_____________________________________________________________________________________
17

Zákupský zpravodaj
Vážení občané města Zákupy,
předstupujeme před Vás jako „Sdružení nezávislých kandidátů PRO ZÁKUPY“ (č.4). Ucházíme se o
Vaši přízeň v nadcházejících komunálních volbách, které se budou konat v termínu 5. a 6. října 2018 v Zákupech. Chceme hledat společná řešení, pracovat rozumně a s odvahou.
Na kandidátní listině Vám představujeme 15 osobností, které se uchází o Vaši důvěru:
1.Mgr. Čestmír Kopřiva, 53 let, ředitel ZŠ a MŠ; 2.Mgr. Petra Olšarová, 47 let, učitelka ZŠ; 3.Jaromír Lochman, 47 let, ředitel
společnosti, 4.Josef Vinš, 56 let, dělník; 5.Tomáš Kučera, 42 let, údržbář; 6.Eva Šefčíková, 45 let, učitelka MŠ; 7.Petr Rýdl, 40
let, skladník/kontrolor; 8.Věra Hlavničková, 54 let, hlavní účetní; 9.Martin Kos, 31 let, IT specialista; 10.Lucie Sazamová, 40
let,
manažer; 11.Petr Žďánský, 36 let, jednatel společnosti; 12.Miloš Kroupa, 35let, technik; 13.Mgr. Šárka Jerson, 31 let,
inspektorka policie; 14.Milan Šefčík DiS., 43 let, IT specialista; 15.Ivana Urbanová, 38 let, podnikatelka
A o co budeme usilovat?
Radnice a informovanost
 o pořádání pravidelných diskusních večerů s občany aneb „Večery se starostou“,
 o zveřejňování všech informací týkajících se veřejného majetku, občan má právo být informován, o čem se rozhoduje za
jeho peníze,
 o rozšíření úředních hodin,
 o rozhodování pomocí referenda v zásadních otázkách týkajících se města.
Rozvoj města
 o rekonstrukci budovy pošty - vybudování výstavní síně, restaurace, kavárny – cukrárny, prostorů pro spolkovou činnost,
 o vytvoření nových parkovacích míst na sídlištích, revitalizaci sídliště,
 o rozvoj areálu koupaliště (letní kino, rekonstrukce restaurace a přilehlého altánu),
 o výstavbu dětských hřišť a sportovišť (Nové Zákupy, Božíkov, Kamenice),
Územní rozvoj
 o zainvestování stavebních pozemků v souladu s územním plánem města, zejména pozemků za zahrádkami,
 o vypracování nového územního plánu města dle architektonické studie, kde budou zohledněny názory občanů.
Rozpočet a jeho čerpání
 o vyrovnaný, hospodárný, průhledný rozpočet pod veřejnou kontrolou, o hledání možností úspor, o využití dotačních titulů
a grantů.
Bytová problematika
 o další rozvoj sídliště v Nových Zákupech, o výstavbu nových prostornějších bytů, o včasné opravy bytového fondu města, tak aby občané bydleli v kvalitně udržovaných bytech a domech.
Doprava
 o omezení tranzitní a osobní dopravy přes centrum města, o vybudování obchvatu města směrem na Nový Bor a posléze i
do průmyslové zóny v Nových Zákupech,
 o napojení města Zákupy na některou z cyklostezek v okolí, o realizaci bezpečného cyklistického spojení do Č. L.,
 o opravy a výstavbu chodníků (dokončení chodníku v Božíkově, do Nových Zákup a vybudování chodníku do firmy LGI).
 o vybudování bezpečného přechodu pro chodce u základní školy.
Bezpečnost (hasiči a policie)
 o podporu činnosti dobrovolných hasičů s důrazem na vybudování hasičské zbrojnice v Mimoňské ulici,
 o zefektivnění a zviditelnění činnosti příslušníků Městské policie.
Podpora podnikání, služeb
 o pobídky potencionálním investorům - podpora vzniku nových pracovních míst,
 o zavedení vysokorychlostního internetu do města a jeho distribuci i do okolních obcí.
Školství
 o rozšíření prostor pro mateřskou školu v Nových Zákupech,
 o investice do rekonstrukce povrchů sportovišť na stadionu a do vybudování zavlažovacího systému pro fotbalové hřiště.
Zdravotnictví a sociální služby
 o zprovoznění lékařské ordinace v Nových Zákupech, o rozvoj pomocných pečovatelských služeb.
Kultura a sport
 o rekonstrukci a opravy drobných památek ve městě, o výraznou podporu městské knihovny a Eduard Held muzea,
 o rozvoj spolupráce města se stáním zámkem Zákupy,
 o podporu aktivit místních spolků, o podporu organizací, které se věnují práci s mládeží,
 o zavedení ankety nejlepší sportovec roku města Zákupy.
Životní prostředí
 o vybudování parku k odpočinku pod „Hrbčákem“, tato lokalita musí být vyjmuta ze zastavitelného území obce,
 o rozšíření provozu sběrného dvora, pondělí – pátek: 8:00 – 17:00, sobota: 8:00 – 12:00.
Nechceme jen hledat chyby a kritizovat, chceme nacházet společná řešení! Volte kandidátku č.4!

Mgr. Čestmír Kopřiva
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Město Zákupy vás zve
na

DRUHOU BESEDU
KE 100. VÝROČÍ
VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA
NA TÉMA VÝZNAMNÁ OSMIČKOVÁ
VÝROČÍ REPUBLIKY I ZÁKUP
ve středu 24. října 2018 od 17 hodin
v Kulturním domě v Zákupech
Mgr. Jiří M. Šimek si bude povídat s účastníky
tentokrát o období od Vestfálského míru 1648
po vznik Československé republiky 28. října 1918.
Vstup zdarma
_____________________________________________________________________________________
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DIVADELNÍ SPOLEK HAVLÍČEK ZÁKUPY
uvádí

V SOBOTU 27. ŘÍJNA 2018 v 17:00 HOD.
V KULTURNÍM DOMĚ ZÁKUPY
KE 100. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKA

O PRAVDĚ A ČLOVĚKU
Podle sedmi biblických apokryfů Karla Čapka
upravil a jeden příběh přidal Jiří M. Šimek
MARTA A MARIE (K. Č.), O PĚTI CHLEBÍCH (K. Č.),
MÁŘÍ MAGDALÉNA (J. M.Š.), LAZAR (K. Č.), UKŘIŽOVÁNÍ (K. Č.), BENCHANAN (K. Č.),
PILÁTŮV VEČER (K. Č.), PILÁTOVO KRÉDO (K. Č.)
REŽIE: Jiří M. Šimek
OSOBY A OBSAZENÍ:
Marta ................... Michaela Fridrichová
Támar ........................... Dana Sobotková
Marie ............................ Bára Minaříková
Ráchel ................................ Hana Plšková
Rúth …………….…….………. Eva Mocková
Máří Magdalena …..... Bára Minaříková
Služka ………………… Markéta Pintérová
Nazaretský ....................... Karel Minařík
Pekař ....................................... Petr Suchý
Lazar ...................................... Mirek Izera
Pilát ...................................... Jiří M. Šimek
Náhum ……………………....... Petr Kohout

Suza ………………………..…..... Mirek Izera
Papadokitis ........................... Petr Suchý
Benchanan ....................... Karel Minařík
Ananiáš ............................... Pavel Řezník
Kaifáš ..................................... Bob Bartoš
Josef z Arimatie ......... Bartoš/Pacholík
Hlas …...……………….. Pavlína Kravcivová
Učedníci, dav ..... Bartoš, Izera, Kohout,
Řezník, Suchý, Beránková, Fridrichová,
Mocková, Plšková, Sobotková, Urbanová, Pintérová

Scéna: J. M. Šimek, J. Urban * Kostýmy: Ivana Urbanová
Světla a zvuk: Pavel Kohout a Josef Urban
Kontrola textu: Dáša Beránková * Inspice: Ivana Urbanová
Symbolické vstupné
_____________________________________________________________________________________
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v rámci oslav 100. výročí Československa
100 haléřů českých
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POJĎME SI SPOLEČNĚ PŘIPOMENOUT

100. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY
SEJDEME SE 28. 10. 2018 V 16:30
PŘED ZŠ A MŠ Zákupy
Program
16:30 Shromáždění u Lípy svobody
16:35 Úvodní slovo starosty Ing. Radka Lípy
a kronikáře Mgr. Jiřího Šimka
16:40 Pěvecký sbor Zákupáček
16:55 Odhalení pamětní desky
17:00 Lampionový průvod
Vystoupí taneční kroužek Motýlci.
Každý účastník dostane lampion, hůlku a svíčku zdarma.
Lampionový průvod bude zakončený na koupališti slavnostním
ohňostrojem.
Na Vaši účast se těší město Zákupy
_____________________________________________________________________________________
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Město Zákupy vás zve 31. října 2018 od 18:00 hodin
na

KONCERT
PAVEL HRIC
KLARINET QUARTET

Zazní celkový průřez hudební scénou za posledních 100 let.
Vstup zdarma.
_____________________________________________________________________________________
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VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A ZÁKUPY
Rok 1918 byl poznamenán mimořádně krutou zimou, jež
způsobila velké těžkosti v dopravě, velkým suchem a z toho
pramenící katastrofální neúrodou včetně nedostatku sena pro
dobytek, stupňujícím se obrovským zdražováním všeho,
především pak potravin i nedostatkem uhlí.
Vznik nového státu nepřivítaly Zákupy, či vlastně celou tu
dobu až do vzniku československého státu německý
Reichstadt, s pochopením a tím méně s nadšením. Ještě u
příležitosti oslavy svátku císaře Karla dne 4. listopadu se
zpívala v zákupském kostele císařská hymna. Zákupy byly
součástí tzv. Deutschböhmen, tj. německojazyčné severočeské
provincie s vládou v Liberci, která byla vyhlášena už 29. 10.
1918 a požadovala připojení ke zbytku Rakouska. Krátce
potom byly vyhlášeny na území Čech a Moravy další tři
odštěpenecké německé provincie: Sudetenland, Deutschsüdmähren a Böhmerwaldgau.
Nejasné státoprávní poměry vedly v pohraničních oblastech
k neklidu, násilí a strachu. Na silnicích kolem Mimoně, České
Lípy a jinde byly postaveny šibenice, které hrozily komukoliv,
kdo se znelíbil. V Zákupech byl klid vzhledem k přítomnosti
roty českých vojáků, kteří se zotavovali v lazaretu umístěném
v hospodářském dvoře a na zámku.
V boji proti německým odštěpeneckým snahám v severním
pohraničí sehrál významnou úlohu prapor 18. Hradeckého
pluku, který byl posádkou v České Lípě. Tento útvar, složený
většinou z českých vojáků, se stal v našem kraji oporou
československé vlády. Jedna jeho část, jak uvedeno výše, byla
umístěna též v Zákupech. Čeští vojáci v České Lípě se už 30.
října přihlásili spolu s vojáky ze Zákup (jimž velel plukovník
Jenček) k československému státu. Následujícího dne přijela
do České Lípy skupina sedmi sokolů z Mladé Boleslavi,
vyslaná Národním výborem. Českolipský velitel Nový složil
do rukou představitelů Národního výboru přísahu věrnosti. Ti
pak zde projednávali mimo jiné i způsob záboru císařských
statků v Zákupech.
Dosavadní zákupský starosta Held setrval i v nových
poměrech na svém místě na radnici a stal se důležitým
prostředníkem mezi představiteli československé branné moci
a německým obyvatelstvem Zákup.
Německý pokus o odtržení pohraničních oblastí od
Československa byl brzy potlačen a do konce roku 1918 celé
severní Čechy byly již pod kontrolou československé vlády.
Českoněmecké napětí se však ani potom nezmírňovalo. Ještě

4. března 1919 se ve městech s převahou německého
obyvatelstva konaly velké protestní demonstrace proti zákazu
volit do rakouského parlamentu. Menší protestní akce se
uskutečnila i v Zákupech.
Nebylo překvapením, že žádný z občanů, žijících do začátku
války v Zákupech, nevstoupil do československých legií a
nebojoval za obnovení samostatného českého, potažmo
československého státu. Teprve po vzniku 1. republiky nebo
až po osvobození v roce 1945 se do Zákup přistěhovali Češi,
kteří v legiích bojovali.
 ruští legionáři:
Ladislav Pech – do legií vstoupil 4. 11. 1917, zařazen do výzvědné roty 1. střeleckého pluku Mistra Jana Husi. 10. dubna
1918 byl povýšen na svobodníka, 22. července 1919 na desátníka. Od února do června 1919 se účastnil obrany sibiřské
magistrály a bojů o Samaru. Byl vyznamenán Československou revoluční medailí a Mezispojeneckou medailí za vítězství. Žil v Zákupech od 20. let 20. st.
Václav Suntych – do legií vstoupil 23. 9. 1917, zařazen do 5.
střeleckého pluku T. G. Masaryka. Účastnil se bojů na sibiřské
magistrále zejména v červenci 1918. Byl vyznamenán
Československou revoluční medailí a Mezispojeneckou
medailí za vítězství. Žil v Zákupech od roku 1953.
Jaroslav Šrámek – do legií vstoupil 18. 8. 1918, zařazen do
záložního pluku, potom do 1. střeleckého pluku Mistra Jana
Husi. Účastnil se bojů na sibiřské magistrále. Povýšen na
četaře. Žil v Zákupech od roku 1953.
Alois Šťastník – do legií vstoupil 21. 11. 1917, zařazen do
záložního pluku, později do 11. střeleckého pluku Františka
Palackého. 30. 11. byl odeslán do 1. kulometné roty 4.
střeleckého pluku Prokopa Holého. Účastnil se bojů na
sibiřské magistrále i jinde. Žil v Zákupech krátce po druhé
světové válce.
 francouzští legionáři:
Josef Bachman – přesné údaje neznáme. Žil v Zákupech po
druhé světové válce.
 italští legionáři:
Bohumil Lazák – do legií vstoupil 13. 10. 1917 – zařazen k
pluku 33/1 v hodnosti podporučíka. V Československu se
účastnil bojů proti Maďarské republice rad a obsazování
Slovenska. V Zákupech byl řídícím učitelem české menšinové
školy od roku 1933 až do obsazení pohraničí v roce 1938.
Mgr. J. M. Šimek
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ZÁKUPSKÉ SPOLKY
Vyhodnocení soutěže – Levicový klub žen v Zákupech
Letošní rok byl velmi náročný pro zahrádkáře, ale i pro pěstitelky a pěstitele okrasných květin. I přes velmi teplé počasí, se
podařilo nejen pěstitelkám, ale i pěstitelům zkrášlit svá okna, balkon, zahrádky, nebo okolí svých domů nejen pro své potěšení,
ale i pro občany a návštěvníky našeho města. Levicový klub žen v Zákupech pečlivě vyhodnotil letošní soutěž. Všem, kteří
uspěli, blahopřejeme a předáme malou pozornost. Vy, kteří jste v soutěži neuspěli, přijměte naše poděkování a pozvání na soutěž
v příštím roce. Těšíme se na Vás.
Zde je seznam nejlepších pěstitelek a pěstitelů:
Kamenská Družstevní
Kohoutová Zd. Borská
Čmugrová Božíkov
Myšičková H. Borská
Kohoutová L. Družstevní
Obergriesová Školní
Vlčková K Pastvinám
Restarace v Podzámčí Borská
Löffelmanová Borská
Skočíková Nábřežní
Jechová Gagarinova
Častulíková K Pastvinám
Mojžíšková Gagarinova
Sobotková An. Družstevní
Mikšovská Mimoňská
Švarcová M. Družstevní
Kovárčiková Školní
Moníková Školní
Herbstová Družstevní
Holubová Gagarinova
Za Levicový klub žen Miloslava Hudaková

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZÁKUPY
Oslava Panny Marie
„Zákupy se mi opravdu líbí, jsou hezčí než Jablonné,“ řekl při
promluvě otec Angelik, dominikánský mnich z Jablonného
v Podj., který v neděli 9. září sloužil v našem kostele sv.
Fabiána a Šebestiána poutní mši svatou. Svěřil se, že si
dokonce do Zákup v týdnu zajel, aby si je prohlédl. Velký
dojem na něj udělal i kapucínský klášter. I když jeho současný
stav je žalostný. Kolik duchovního dobra bratři kapucíni
Zákupům přinášeli. Připomenul, že než byl klášter uzavřen,
slavila se v Zákupech vždy začátkem srpna pouť i k sv.
Františkovi z Assisi, ostatně jak se slaví dodnes po celém
světě. „A my teď slavíme svátek Panny Marie, které byl
zasvěcen první zákupský kostel a celá farnost,“ dodal. A
opravdu jsme slavili. Bohoslužbu doprovodila svým zpěvem a
hudbou roková kapela Protiproud z České Lípy. Po mši svaté

ještě pro zájemce uspořádala malý koncert duchovních písní,
jejichž líbivé texty i melodie se snadno dostávaly posluchačům
pod kůži, přímo k srdíčku. No, byl to zážitek. Také milé
setkání na faře se povedlo. Farní sál zase ožil množstvím lidí, i
židle se přidávaly. Občerstvení chutnalo, káva, čaj i vínečko
také. Zkrátka se slavilo – viz momentky.
Ještě musím uvést jednu zvláštnost. K naší velké radosti s
otcem Angelikem z Jablonného přijely do Zákup i dvě mladé
sestřičky dominikánky. Po dlouhých letech jsme měli opět
návštěvu jeptišek v našem městě. A ještě, obě sestřičky byly
velmi milé, o vše se velmi zajímaly. Dokonce se rozhodly, že
při zpáteční cestě se ještě zajedou podívat na kapucínský
klášter.

Rozum zůstává stát
Římskokatolická farnost v Zákupech se vedle hlavního
duchovního poslání, dlouhodobě zapojuje do dění ve městě.
Ať už to jsou lednové oslavy patronů sv. Fabiána a Šebestiána,
několikaleté organizování Noci kostelů, zářijové oslavy svátku
Panny Marie v rámci městských slavností, vánoční koncerty a
také mnohaleté pořádání komentovaných prohlídek kostela v
době od května do konce září, adventní prohlídky při společné
akci „Advent v zámku a podzámčí“ atd. Svou činností jistě
přispívá k obohacení života zákupských občanů i návštěvníků
města. Těší nás, že již velká většina lidí pochopila, že kostel je
pro Zákupy velkým přínosem, jeho bohatstvím a chloubou.
Vědí o jeho havarijním stavu a mají zájem o jeho opravu.
Proto, jak se uvádí v nadpisu, zůstává rozum stát nad sprostou

krádeží a drzostí zlodějů. A zřejmě to musí být pobertové ze
Zákup. Ve čtvrtek 6. září v dopoledních hodinách přivezl
majitel firmy, která opravuje věžičku kostela, speciálně
upravená prkna a složil je u kostela. V pátek ráno tam ještě
byla, ale během dne jich byla značná část odcizena. Lidem na
očích a za denního světla odvezli zloději materiál cca za 6 tisíc
Kč. Škoda je však vyšší, neboť doprava dalších také
představuje nové náklady a citelná bude i ztráta času.
Rekonstrukce věžičky musí být dokončena v určeném termínu
a čas doslova letí. Lapkové se nestydí a neštítí se krást i
materiál pro opravu kostela. Doufáme, že budou Policií ČR
vypátráni a pak i potrestáni. Možná, že kdysi používaný
„veřejný pranýř“ nebyl tak špatný prostředek k nápravě.

Rok 1918
Letos 28. října oslaví naše republika 100. výročí od svého
vzniku. Bude toho jistě mnoho řečeno a napsáno. Vždyť
máme moderní sdělovací prostředky. V r. 1918 neměli občané
mnoho možností získávat nové informace. A doba to byla

velmi těžká a situace nepřehledná. První světová válka,
miliony padlých, zraněných a zmrzačených lidí, v zázemí hlad,
bída, nemoci. Konečně ukončení světového konfliktu, rozpad
mocností a vznik nových států, i toho našeho. Nové myšlenky,
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touha po trvalém míru, touha po zlepšení sociálních
podmínek, ale také nové konflikty, nové křivdy.
A jak vypadala situace na malém městě na severu Čech?
V kronice děkanského kostela v Zákupech se o roku 1918
píše: Rok byl ve znamení světové války, se všemi smutnými
. Byl nedostatek potravin, které byly vydávány na lístky a to
jen těm, co se nemohli sami zásobit. Příděl byl však malý a
sloužil jen k tomu, aby lidé úplně nevyhladověli. Byl
nedostatek uhlí a příděl stačil k tomu, aby neumrzli. Teprve v
měsíci květnu bylo možné začít sít, avšak od poloviny května
nastalo velké sucho. Pozdější setba vůbec nevzešla. Celé léto
snad nezapršelo, ačkoli denně bylo nebe pokryté mraky.
Sklizeň sena byla malá a otavy žádné.
Dále se uvádí: Koncem října 1918 nastalo „tragické
zhroucení“ a konec světové války, což mělo za následek konec

následky též pro obyvatele zázemí, obzvláště neúměrnému
zdražování všech potravin, které bylo ještě větší, jelikož úroda
v tomto roce byla velmi špatná. K tomu panovala tak krutá
zima, jak už dlouho nebyla a způsobila velké těžkosti s
dopravou
Rakouska a zřízení Československé republiky. Naposled, u
příležitosti oslavy svátku císaře Karla dne 4. listopadu se
zpívala v našem kostele císařská hymna. Doba byla neklidná,
v následujících měsících byla obava z vypuknutí vlády lůzy.
Šibenice byly zřízeny na veřejných silnicích u Mimoně, České
Lípy atd., pod které byly postaveny osoby, které upadly v
nemilost. Až české vojsko, které narukovalo, zjednalo opět
pořádek. V Zákupech nedošlo k narušení klidu, a to z toho
důvodu, že na Maierhofu byla ubytovaná rota českých vojáků,
již pouze jejich přítomnost stačila k udržení pořádku.

Letošní svátky Všech svatých a Dušiček
S ohledem na to, že Zákupský zpravodaj vychází vždy
začátkem měsíce, informujeme vás s předstihem, že ve
čtvrtek 1. 11. 2018 na svátek Všech svatých bude
bohoslužba od 17:00 hod. Po oba dny bude kostel přístupný
od 16,30 hod. (nejen ke mřížím) k modlitbě, zamyšlení,

vzpomínání na drahé zesnulé a také k zapálení svíce za ně.
Zájemci mají možnost si i pohovořit, duchovně pookřát popř.
prohlédnout kostel. Kostel bude otevřený podle zájmu
návštěvníků.
Za farníky Marie Hašlová

DOPISY, OHLASY, NÁZORY
Pan Ladislav Vošvrda děkuje celé své rodině za blahopřání k narozeninám.

INZERCE
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 Dne 27.10.2018
 od 8:30 hod.
 na koupališti v Zákupech

 PRODEJ
 KAPR - 70,- Kč/kg

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell-typu
Araukana.
Stáří 14- 19 týdnů,
cena 159 -195,- Kč/ ks.
Prodej: 29. října 2018

Zákupy
parkoviště u zámku – 14.00 hod

Výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Info :Po-Pá 9.00-16.00hod ,
tel. 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ve čtvrtek 13. září oslavila své 93. narozeniny
paní Hana Zámečníková z Nových Zákup. Oslavenkyně se cítí
dobře, díky svému pozitivnímu přístupu k životu je stále v dobré náladě. Každý
den chodí na dopolední procházku a stará se o květinový záhonek v areálu DD
a DPS Nové Zákupy. Ráda luští osmisměrky, čte a ráda vyšívala.
Vedení města přeje, ať ji dobrá nálada neopouští a do dalších let pevné zdraví a
hodně radosti.
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