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Měsí čník zákupských ob čan ů
S nastupujícím rokem 2013 přejeme
všem pevné zdraví, hodně štěstí,
úspěchy v každém prospěšném
konání pro sebe, pro Zákupy,
pro Českou republiku, pro lidi.
Vážení spoluobčané,
rok 2013 bude pro město Zákupy pracovně náročný. Bude probíhat několik investičních akcí, které nebude lehké zvládnout.
V současné době již probíhá rekonstrukce budovy č. p. 521
v Nových Zákupech, s předpokládaným termínem ukončení na
podzim roku 2013. Dále bude probíhat administrace výběrových
řízení na zhotovitele zateplení školní jídelny, mateřské školky a
školní tělocvičny, na dodavatele zametacího úklidového stroje.
Všechny tyto akce jsou z velké části hrazeny z dotačních programů, proto ve výběrových řízeních nesmí dojít ani k tomu nejmenšímu pochybení. Přehled všech dotačních akcí plánovaných
na příští rok naleznete v tomto čísle ZZ.
Na začátku roku 2013 nás čeká novinka, kterou mnozí nazývají vrcholem demokracie. Tou novinkou je přímá volba prezidenta České republiky. Tedy pokud nebude tato volba soudem
posunuta nebo dokonce zrušena. Ti, co přijdou do volebních
místností, budou mít jedinečnou možnost volit hlavu našeho
státu. Kandidátů je dostatek, výběr velký… Tím ale pozitiva
končí. Miliony do předvolebních kampaní, další miliony za prů-

běh voleb (dost pravděpodobně dvě kola), komedie v mediích…
důvěryhodnost a vhodnost některých kandidátů nebudeme komentovat. Radši… Jasný favorit není, může to dopadnout jakkoliv. Ale přesto stojí za to k volbám jít. Je klidně možné, že příští
přímá volba bude zrušena, nebo omezena. Možná to bude opravdu poslední možnost jak zvolit prezidenta České republiky přímo.
Za nás bychom vám všem popřáli, abyste pohodově, ve zdraví a s klidem propluli rokem, který nás čeká, rokem 2013.
Ing. Radek Lípa, starosta města,
Iva Kreisingerová, místostarostka města

Za to, že v Zákupech se každý předvánoční víkend (a nejen o víkendu) konaly akce,
které nám navodily a zpříjemnily atmosféru blížících se vánočních svátků, bych rád
poděkoval všem, co se na realizaci těchto akcí podíleli. Zvláště pak kulturní komisi
města, Divadelnímu spolku Havlíček, Eduard Held Muzeu, ZŠ a MŠ Zákupy, Kultuře
Zákupy o. s. a spoustě dobrovolníků, bez kterých by to nešlo… Děkuji.
Ing. Radek Lípa, starosta města

PODĚKOVÁNÍ

Informace z jednání Zastupitelstva města Zákupy a schůzí Rady města Zákupy
(Za rubriku odpovídá Ing. Z. Šostková, tajemnice MěÚ)

Rada města Zákupy dne 17. 12. 2012
části pozemku p. č. 1004 ze dne 1. 3. 2010, Smlouva o nájmu
části pozemku p. č. 1061 ze dne 15. 4. 2010.
Rada města Zákupy schválila dodatek k uvedeným smlouvám na
pronájem pozemků, kterým se prodlužuje doba trvání nájmu na
dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013: Smlouva o nájmu
části pozemku p. č. 1609 ze dne 1. 2. 2008, Smlouva o nájmu
části pozemku p. č. 889, 1609, 1611 a 1607 ze dne 1. 2. 2008,
Smlouva o nájmu pozemku p. č. 1605 ze dne 1. 2. 2008, Smlouva o nájmu části pozemků p. č. 1603, 889 a 1609 ze dne 1. 2.

Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout pozemek
p. č. 338 ostatní plocha o výměře 143 m2, p. č. 339 zahrada o
výměře 401 m2, p. č. 342 zastavěná plocha o výměře 153 m2 a
část pozemku p. č. 344 ostatní plocha o výměře 250 m2 v k. ú.
Zákupy, na dobu neurčitou.
Rada města Zákupy schválila dodatek k uvedeným smlouvám na
pronájem pozemků, kterým se prodlužuje doba trvání nájmu na
dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013: Smlouva o nájmu

(Pokračování na stránce 2)
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Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byty
v DPS Zákupy, a to: č. 2, Nové Zákupy 502 od 18. 12. 2012, č.
5, Nové Zákupy 504 od 1. 1. 2013 a č. 2, Nové Zákupy 504 od 1.
1. 2013.
Rada města Zákupy schválila pokrytí předpokládané ztráty hospodaření Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou
Zákupy za rok 2012 snížením Fondu reprodukce majetku max. o
výši zaúčtovaných odpisů v účetním období.

(Pokračování ze stránky 1)

2008, Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 1675 ze dne 15. 2.
2008, Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 1606 a 1607 ze dne
1. 2. 2008, Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 1609 ze dne 1.
2. 2008, Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 1609 ze dne 1. 2.
2008, Smlouva o nájmu pozemku p. č. 1604 ze dne 15. 2. 2008.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné
břemeno k umístění kabelového vedení NN na pozemcích p. č.
1971 a 1969/2 v k. ú. Zákupy pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.

Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
mládež a tělovýchovu ze dne 3. 12. 2012, zápis ze 4. jednání
bytové komise ze dne 11. 12. 2012, zápis ze 13. schůze komise
pro kulturu a cestovní ruch ze dne 3. 12. 2012 a zároveň schválila plán činnosti této komise na rok 2013.

Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv na 4
měsíce: na byt č. 5 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 513 a
na byt č. 9 na adrese Nové Zákupy 519, Zákupy.
Rada města Zákupy neschválila uzavření nájemních smluv na
byt č. 27 na adrese Nové Zákupy 512, na byt č. 28 na adrese
Nové Zákupy 512 a na byt č. 14 o velikosti 1+1 na adrese Nové
Zákupy 513, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv o nájmu
bytu v majetku města v navrženém znění.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 2
v ul. Nové Zákupy 514, Zákupy dle § 708 Občanského zákoníku,
od 1. 1. 2013.
Rada města Zákupy neschválila místo podnikání p. Tomáše Mazače, IČ 86816454 na adrese Gagarinova 331, byt č. 10, Zákupy.

Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila pronájem nebytových prostor –
kabiny na pozemku p. č. 389 o celkové výměře 77 m2, za účelem
sportovního využití, na dobu neurčitou, od 1. 1. 2013, nájemci
FC Kamenice, Zákupy, za nájemné ve výši 1,- Kč za rok a spotřebu vody a elektrické energie každoročně vyfakturované nájemci.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke Smlouvě o sdružených
službách dodávky elektřiny pro město Zákupy ze dne 7. 7. 2008,
o poskytování produktů v roce 2013, s firmou Centropol Energy,
a. s., Ústí nad Labem, s účinností od 1. 1. 2013.
Rada města Zákupy schválila uzavření dodatku ke Smlouvě na
zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů s firmou Marius Pedersen a. s., Hradec Králové a pověřila starostu města podpisem tohoto dodatku v předloženém znění.

Příspěvkové organizace
Rada města Zákupy souhlasila s přijetím finančního daru určeného na nákup florbalového vybavení ve výši 2.000,- Kč do vlastnictví ZŠ a MŠ, od firmy ML TUNING, spol. s r. o., Mimoň.

Zastupitelstvo města Zákupy dne 12. 12. 2012
dání, související s realizací stavby „Revitalizace Svitávky – Velenice“ pro Povodí Ohře, s. p., Chomutov.

Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p. č.
1350 ostatní plocha a p. p. č. 1343 ostatní plocha o výměře cca
330 m2 v k. ú. Zákupy dle zákresu, za cenu 120,- Kč/m2.
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo prodej pozemku p. č.
384 trvalý travní porost o výměře 2614 m2 a pozemku p. č. 388/3
trvalý travní porost o výměře 292 m2 v k. ú. Brenná za cenu
250.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy zrušilo svoje usnesení č. 162/2012
Bod B) 1o) ze dne 15. 8. 2012 a schválilo prodej pozemků jako
plochy určené k rekreaci – zahrádkové osady v k. ú. Zákupy: p.
č. 1595/17 zahrada o výměře 346 m2, p. č. 1593 zast. plocha o
výměře 17 m2, majiteli stavby na pozemku p. č. 1593 a úhradu
nákladů za vyhotovení geometrického plánu.
Zastupitelstvo města Zákupy zrušilo svoje usn. č. 144/2012 bod
B) ze dne 28. 5. 2012 a schválilo směnu pozemku p. č. 1134/3
ostatní plocha o výměře 25 m2 za pozemek p. č. 1135/3 zahrada
o výměře 3 m2 a pozemek p. č. 1136/2 ostatní plocha o výměře
10 m2 v k. ú. Zákupy mezi městem Zákupy a žadatelkou,
s doplatkem ceny pozemku p. č. 1134/3 ve výši 60,- Kč/m2, tj.
720,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo směnu pozemku p. č.
484/47 travní porost o výměře 63 m2 za pozemek p. č. 587 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí mezi městem Zákupy a žadateli, s doplatkem ceny pozemku p. č. 484/47
ve výši 120,- Kč/m2, tj. 6.240,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo uzavření Smlouvy o podmínkách realizace stavby a budoucím majetkoprávním vypořá-

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtovou změnu č.
8/2012 a schodkový rozpočet na rok 2013 v následujících objemech:
Příjmy:
51 304 000,- Kč
půjčené prostředky – kontokorent
2 000 000,- Kč
Výdaje:
53 304 000,- Kč
splátky dlouhodobých půjčených prostředků (úvěry)
1 652 000,- Kč
Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Povodňový plán města
Zákupy a Program regenerace městské památkové zóny města
Zákupy.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí Zprávu o uplatňování Strategického plánu rozvoje města Zákupy pro rozvojové
období let 2011-2015.
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo pořízení Změny č. 2
územního plánu Zákupy, a to ploch pro smíšené krajinné zeleně
– pozemků st. p. č. 26 a 27 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, nové
funkční využití – plochy bydlení - venkovské, na návrh vlastníků
(Pokračování na stránce 3)
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finančního výboru ze dne 19. 11. 2012 a zápis z 9. schůze finančního výboru konané dne 3. 12. 2012.
Zastupitelstvo města Zákupy uložilo starostovi jednat s p. Otou
Hrubanem a Mgr. Petrou Krnošovou o úhradě vymahatelné částky, předložit zastupitelstvu města v průběhu ledna výsledek jednání a navrhnout další postup.

(Pokračování ze stránky 2)

za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo podporu výzvy „Zastavte
dokončení II. fáze reformy veřejné správy“.
Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 8. schůze

MĚSTO ZÁKUPY
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Zákupy se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. x/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst.
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Zákupy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
fyzická osoba,
a) která má ve městě trvalý pobyt,
1. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů,
2. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,
3. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku.
(2) Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty
očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní
číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(Pokračování na stránce 4)
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Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 100,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 400,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1.473.115,- Kč a byly rozúčtovány
takto:
Náklady 1.473.115,- Kč děleno 3.041 poplatníků celkem (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 484,- Kč. Z této
částky je stanovena sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,- Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního
roku.
Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci,
a) kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Městského úřadu Zákupy a jejich pobyt není znám, na území města se nezdržují,
b) kteří jsou dlouhodobě6 ve výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody,
c) kteří jsou dlouhodobě umístěni v dětských domovech a výchovných ústavech,
d) kteří jsou dlouhodobě umístěni v domově důchodců nebo v jiném obdobném zařízení pro seniory, v léčebně pro dlouhodobě nemocné nebo v jiném léčebném nebo sociálním zařízení,
e) kteří se prokazatelně dlouhodobě zdržují v zahraničí nebo na území jiné obce České republiky.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
(2)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)
Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a
jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2)
Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 15. 12. 2010, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11. 5. 2011.
(2)
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.
§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5
§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
6
§pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě po dobu 6 měsíců
7
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Rekapitulace akcí a projektů podaných k žádostem o dotace
Projekt

Stručná charakteristika

Poskytovatel dotace

Fáze projektu

Celkové
náklady
(v tis. Kč)

Spoluúčast
města (v
tis. K č)

Rok
realizace

pozn

Snížení energetické
náročnosti budovy MŠ,
jídelny a ubytovny v
areálu ZŠ Zákupy

Zateplení zmíněných budov - výměna oken,
zateplení střech, stropů, podlah, pláště budov

SFŽP - operační
program životní
prostředí

Žádost schválena, doporučena
k financování, čeká se na
podpis ministra ŽP

5 625

1 614

r 2014

výběrové
řízení 2013

Snížení energetické
náročnosti budovy
tělocvičny areálu ZŠ
Zákupy

Zateplení budovy - výměna oken, zateplení
střech, stropů, podlah, pláště budov

SFŽP - operační
program životní
prostředí

Žádost schválena, doporučena
k financování, čeká se na
podpis ministra ŽP

1 880

600

r 2014

výběrové
řízení 2013

Snížení prašnosti v
ulicích města Zákupy

Nákup multifunkčního úklidového stroje

SFŽP - operační
program životní
prostředí

Žádost schválena, doporučena
k financování, čeká se na
podpis ministra ŽP

2 820

714

r 2013

Ministerstvo
kultury ČR, LBC
kraj

Podána žádost na MKCR, na
LBC kraj ve zpracování

1 200

?

?

specifické
financování v
programu
regenerace

Cílem opravy bude v první řadě odstranění
druhotných terénních úprav vzhledově
Kamenný most před
degradujících a zatěžujících most a rehabilitace
původní prezentace mostu se sochařskou
kapucínským klášterem výzdobou. Součástí zásahu budou kroky
kompletní rekonstrukce
zohledňující architektonické, funkční a výtvarné
řešení včetně odvodněni i případných
vegetačních úprav.
Městský dům Mírové
náměstí č. p. 91, Zákupy

Rekonstrukce střechy, fasády, výplně otvorů,
hydroizolace objektu

Ministerstvo
kultury ČR

Podána žádost

1 693

?

?

specifické
financování v
programu
regenerace

Oprava kapličky na
hřbitově v Kamenici

Rekonstrukce střechy, fasády, věžičky atd.

SZIF - program
rozvoje venkova

Podána žádost

580

150

r 2013

společný
projekt přes
LAG

Rekontrukce chodníku u
ZŠ a MŠ Zákupy - II.
etapa

Oprava chodníku naproti ZŠ

SZIF - program
rozvoje venkova

Žádost v rozpracování

500

120

r 2013

LAG

Rekonstrukce
fotbalový ch kabin v
Kamenici

oprava kabin

Min. pro místní
rozvoj

Žádost v rozpracování

600

150

r 2013

Rekonstrukce arboreta
bývalé lesnické školy II.
část

zpřístupnění arboreta povalovými chodníky,
bezbariérovost, lavičky

SZIF - program
rozvoje venkova

Žádost podána

1 100

300

r 2013

Revitalizace zeleně v
městské památkové zóně
v Zákupech

zdravotní, bezpečnostní prořezy, kácení a
náhradní výsadby stromů a keřů v MPZ

SFŽP - operační
program životní
prostředí

Žádost podána

1 500

400

r 2013-14

revitalizace toku
Kameničák

revitalizace území mezi Štefaňákem a
Koupalištěm, zlepšení odtokových poměrů,
protierozní a protipovodňová opatření

SFŽP - operační
program životní
prostředí

Žádost podána

2 500

0

r 2013

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
INFORMACE PRO VOLIČE o době a místě konání volby prezidenta
Starosta města Zákupy podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů
oznamuje
1.

2.

Volba prezidenta republiky se uskuteční
v pátek dne 11. ledna 2013
v sobotu dne 12. ledna 2013

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

Místem konání volby

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v zasedací místnosti Městského úřadu, Borská 5, Zákupy zahrnující
Borská ul. – čp. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 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
(Pokračování na stránce 6)
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Mimoňská ul. – čp. 165, 167, 170, 171, 186, 191, 196, 197, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 225, 226, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 335
Mlýnská ul. – čp. 53
Mostecká ul. – čp. 147, 229
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, 352
nám. Svobody – čp. 248, 249, 250
Podlesí – čp. 290, 301, 302, 35E
Potoční ul. – čp. 190, 193, 195
Tichá ul. – čp. 245, 246
U Trati – čp. 268, 269, 270, 271, 272, 299
U Zastávky – čp. 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 357, 361
Vodní ul. – čp. 19, 20, 22
Lasvice – čp. 2, 10, 19, 21, 22, 30, 31, 35, 38, 41, 43, 45, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 79, 80, 85, 14E, 17E, 22E, 24E
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, 57, 58,
60, 63, 65, 66, 67, 68, 69,70, 71, 74, 77, 78, 79
Božíkov – čp. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 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, 1E
Brenná – čp. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 39, 40, 46, 48,62, 76, 85, 90, 91, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103,104, 20E, 21E, 25E, 30E, 33E, 34E, 36E, 40E
Šidlov – čp. 10, 11, 12, 21, 22, 27, 31, 36, 39, 54, 55, 10E, 19E, 21E, 24E, 28E
Veselí – čp. 12, 21, 22, 30, 31, 5E, 9E, 10E, 12E, 14E
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost ve školní družině ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy zahrnující
Benátky – čp. 155, 158, 159, 160, 161, 162
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
Kapucínská ul. – čp. 88
K Pastvinám – čp. 133, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 411, 412, 414, 421, 423
Ke Koupališti – čp. 149, 153, 154, 156, 157, 163, 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, 136, 137, 138, 139, 140,142, 143, 146
Okružní ul. – čp. 164, 392, 393, 394, 433, 434, 435, 436
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, 12E
Zákoutí – čp. 83, 85, 87
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v jídelně Domu s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 503, Zákupy zahrnující
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
3)

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

4)

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
V Zákupech dne 20. 12. 2012
Ing. Radek Lípa, starosta

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Co dělat, když zazní VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Od roku 2001 platí v celé České republice pouze jeden varovný signál, a to signál „Všeobecná výstraha“. Varovný signál je
spouštěn krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje prostřednictvím
rotačních a modernějších elektronických sirén (tzv. systému
jednotného varování a vyrozumění), které jsou rozmístěny po

celém Libereckém kraji. Jedná se o kolísavý tón, který trvá
140 sekund (tón „dělá vlny“) a může být opakován až třikrát po
sobě. Elektronické sirény jsou opatřeny slovním výstupem pro
sdělení tísňové informace, o jaké nebezpečí se jedná. Může se
jednat o úniky nebezpečných látek při dopravních nehodách
(Pokračování na stránce 7)
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okna, vypněte klimatizaci a ventilaci. Co nejdříve se snažte
zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. Zapněte si rádio nebo televizi, poslouchejte místní rozhlas a dále postupujte podle pokynů záchranářů. V žádném případě zbytečně netelefonujte a
nezatěžujte tísňové linky.

(Pokračování ze stránky 6)

cisternových vozů převážejících chemikálie nebo haváriích ve
výrobních provozech, dále pak povodně, případně další mimořádné události ohrožující zdraví a životy většího množství osob.

Podrobnější tísňové informace o mimořádné události a opatřeních k ochraně obyvatelstva se občané následně dozví zpravidla
z obecního rozhlasu, místního informačního systému, radiovozů
policie či hasičů nebo z rádia a televize. V Libereckém kraji je
smlouva o okamžitém přednostním odvysílání tísňových informací uzavřena s Rádiem Contact Liberec a s Českým rozhlasem
Sever.
Po spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ se okamžitě ukryjte v nejbližší zděné budově. Při ukrytí dejte přednost místnostem ve střední části budovy, kde lze uzavřít okna,
dveře a vypnout klimatizaci. Pokud jedete autem, zastavte a
snažte se požádat kohokoliv o vpuštění do budovy. V opačném
případě poskytněte vlastní úkryt všem, kteří to potřebují. Pokud
se nacházíte na volném prostranství, zůstaňte ve vozidle, zavřete

POZOR – v případě povodně se do budov neukrývejte! Dostaňte se na vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné
prostranství využijte i například při rozsáhlém požáru, sesuvu
půdy nebo zemětřesení.
autor: por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátor preventivně
výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
LIBERECKÉHO KRAJE o.s.
Konopeova 812, Česká Lípa 470 01
e-mail: czpcl@volny.cz, internetové stránky: www.czplk.cz

POSKYTUJEME POMOC SENIORŮM A ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝM SPOLUOBČANŮM
kontaktní pracovník: Bc. Anna Kasincová, mobil: 731/653 003 - na adrese: Městský úřad Zákupy, Borská 5, v přízemí budovy

V 1. POLOLETÍ ROKU 2013 VE DNECH: 14. 1. 11. 2. 11. 3. 8. 4. 13. 5. 10. 6. VŽDY: od 8:00 do 11:00 hodin
Odborné sociální poradenství, osobní asistence, půjčovna kompenzačních pomůcek, prodej baterií do sluchadel

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
LEDEN 2013
Úterý
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

1. 1. – MUDr. Pavla Antošová, Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 832 131
5. 1. – MUDr. Miloš Pánek, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 804 963
6. 1. – MUDr. Miloš Pánek, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 804 963
12. 1. – MUDr. Zdeňka Melmuková, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 969
13. 1. – MUDr. Zdeňka Melmuková, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 969
19. 1. – MUDr. Eva Frýdová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
20. 1. – MUDr. Pavel Kalous, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 727 912
26. 1. – MUDr. Pavel Kalous, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 727 912
27. 1. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603

Stručně z města…
Snížení nákladů za teplo
Město zahájilo jednání o možnostech
výst a vby kogen era ční jedn otky
v kotelnách v Nových Zákupech a
v Zákupech. Celý princip je založen

takto: Investor se souhlasem města a
nájemce kotelny vybuduje kogenerační
jednotku, která spaluje plyn a vyrábí
tím elektřinu, která jde zpět do elektrické sítě. Tímto procesem se vytváří teplo, které by šlo do tepelné soustavy
města. Odkupem tohoto „odpadního“
tepla a jeho distribuce konečnému zá7

kazníkovi může dojít ke znatelnému
snížení ceny za odběr tepla. Na celém
projektu budeme dále pracovat, abychom co nejdříve mohli kogenerační
jednotku, či spíše teplo z ní využívat.
V dnešní době, kdy se (nejen) energie
(Pokračování na stránce 8)
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zdražují, by mělo dojít k úsporám financí v domácnostech, které teplo odebírají.

Dokončení komunikací v ulici
Benátky a K Pastvinám
Koncem měsíce listopadu byly dokončeny práce na opravě výše zmíněných
komunikací. Silnice dostaly nový po-

leden 2013
vrch a došlo k úpravám, které by měly
z a be z p e č i t l e p š í od vod vod y
z komunikací. V ulici K Pastvinám byl
zrekonstruován a zvětšen propustek pod
cestou, který společně se systémem
obrubníků, žlabů a kanálových vpustí,
by měl zamezit problémům při velkých
deštích a tání sněhu, kdy se voda nekontrolovatelně valila dolů a zůstávala
na křižovatce v ulici Okružní. Celá tato

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

akce stála 1 966 tis. Kč, přičemž město
na tuto akci obdrželo dotaci 90%.

Rozpočet města
Zastupitelstvo města Zákupy na svém
prosincovém zasedání schválilo rozpočet na rok 2013. Výdaje i příjmy jsou
ve výši 53 404 tis. Kč. Celý podrobný
rozpočet je k dispozici na webu města.

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

data narození od věkově nejstarších.
c) děti mladší 3 let, které dosáhnou věku 3 let do
konce kalendářního roku.
3. Děti s jiným trvalým pobytem než je uvedeno v bodě
2, a to od věkově nejstarších.
Děti budou přijaty k 1. 9. 2013. V průběhu školního roku se
děti přijímají pouze v případě uvolněného místa podle uvedených kritérií. Datum podání žádosti není kritériem, nemá vliv
při rozhodování o přijetí.
Na základě podané žádosti bude vyhotoveno „Rozhodnutí o
přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání“, které
potvrzuje ředitel školy. Přijetí a nepřijetí bude oznámeno
tímto způsobem: zveřejněním seznamu přijatých dětí na
vývěsce v MŠ a na webových stránkách školy. Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly bez uvedení jmen. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno poštou, ale lze požádat o
jeho vydání v MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Dana Mothejzíková, vedoucí učitelka MŠ

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY na školní rok 2013/2014
Pro přijetí dítěte do MŠ v Zákupech a do MŠ v Nových Zákupech od školního roku 2013/2014 je nutné vyzvednout si
v MŠ Zákupy v průběhu února – března formuláře „Žádost o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenční list
pro dítě v MŠ“. Současně bude přiděleno k dítěti registrační
číslo. Vyplněnou žádost a evidenční list s potvrzením lékaře
je nutno předat do MŠ nejpozději do 30. 4. 2013. Děti budou
přijímány pouze na základě včas odevzdané žádosti.
Kriteria přijímání dětí:
1) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky bez ohledu na trvalý pobyt (podle §34 odst.
4 zákona č. 561/2004 – školský zákon).
2) Děti s trvalým pobytem v Zákupech, Bohaticích, Velenicích a Lindavě.
a) děti po dosažení věku tří let, jejichž sourozenec se
již v mateřské škole vzdělává
b) děti, které k 1. 9. dosáhnou věku tří let - podle

Adventní čas v mateřské škole

ného interiéru našeho zámku. Nejvíce se nám líbil obchod
s prodavačkou – medvědicí a také staré hračky pro děti.
V dalších dnech jsme se zabývali pečením perníčků, výrobou
vánočních přání a dárečků. Vyvrcholením našeho snažení
bylo rozsvěcení našeho vánočního stromečku. V pondělí 17.
12. jsme si vyrobili vánoční svícínky, postavili jsme si papírový Betlém, ukázali jsme si některé zvyky a zazpívali koledy, potom už nás čekal stromeček s dárky a ochutnávka vánočního cukroví. Ve středu nás navštívilo divadélko
„Koloběžka“ s pohádkou „O veselém vánočním stromečku“.
Ten den vybrané starší děti navštívily domov pro seniory
a přednesly jim pásmo písní a básní s vánoční tématikou.
Hana Jeřábková – učitelka MŠ

Naše předvánoční přípravy začaly výzdobou školy a výrobou adventního věnce. Čekání na první svátek jsme vyplnili
výrobou čertíků, Mikulášů a andílků z různých materiálů,
také pohádkou a plněním různých úkolů. Ve středu 5. 12.
k nám zavítal „ opravdový“ Mikuláš se svojí družinou. Čerti
na nás byli hodní a my jsme jim za to zazpívali písničku. Mikuláš s andílky nás obdarovali sladkostmi za sliby o polepšení se. Další dny jsme si zpestřili návštěvou vánočně vyzdobe8
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Páté vítězství v řadě za sebou mladým
zákupským ekologům nikdo nevezme
Ve středu dne 21. listopadu 2012 se uskutečnil již 16.
ročník Ekologické olympiády, zastoupený studenty víceletých gymnázií a žáky základních škol. Soutěž probíhala v její
základní části na půdě Okresního vlastivědného musea, hlavní část již tradičně ve Střední odborné škole a Středním učilišti 28. října v České Lípě. Letošní olympiády se zúčastnilo
sedm družstev víceletých gymnázií a dvacet pět kolektivů
základních škol. Naši Základní školu a Mateřskou školu Zákupy reprezentovala dvě smíšená družstva: za IX. A
třídu Matouš Hruban, Petra Kamenská a Jakub Pačes, za VIII.
A Kryštof Dufek a VIII. B Saša Fedosov a Jana Nováková.
Ve skutečně velmi silné konkurenci základních škol, v jedenácti náročných okruzích otázek a praktických činností, se
reprezentanti naší deváté třídy stali celkovými vítězi této kategorie, družstvo osmých tříd obsadilo pěkné čtvrté místo.
Obě naše zúčastněná družstva byla skvělá, zasluhují tedy
veřejné poděkování za vzornou reprezentaci naší základní
školy a mateřské školy, města Zákup a především sebe samých. Pro doplnění uvádíme, že zákupská škola v této vý-

Vánoční jarmark
Dne 9. prosince se uskutečnil vánoční jarmark. Od 10 až do 14 hodin
děti ze ZŠ Zákupy prodávaly své výrobky, které vyráběly doma nebo se svojí
paní učitelkou ve škole. Prodávaly děti
jak z 1. stupně, tak i děti z 2. stupně.
Děti si na výrobcích stanovily své ceny,
za které je chtěly prodávat. A jak jarmark probíhal? Žáci si připravili stoly,
na které vystavili zhotovené výrobky.
Nemuseli ani dlouho čekat, než začali

znamné soutěži zvítězila již popáté za sebou, dosáhla tedy
malého jubilea, což se ještě nikdy nikomu ze zúčastněných
škol v předcházejících ročnících nepodařilo.
Mgr. Jiří Jech

přicházet první návštěvníci. Žáci je
začali pobízet k nákupu, rádi vysvětlovali a chlubili se tím, co vyrobili. Rodiče, přátelé i jiní kupující vybírali a kupovali. Například svícny, věnce, korálkové andělíčky, loutky, zlatá prasátka,
přáníčka, ozdoby a další skvělé výrobky. Někteří žáci měli takovou radost
z toho, kolik už vydělali, že si peníze
museli pořád počítat. Někteří také chodili po náměstí Svobody, kde nabízeli
své výrobky, aby jich co nejvíce prodali. Sice byla pořádná zima a mráz, ale

přesto pokračoval i odpolední program,
ve kterém zpíval pěvecký sbor Cvrčci
s paní učitelkou Kň obortovou,
s programem vystupovaly i děti s paní
učitelkou Neumannovou. Program byl
moc pěkný a všem se líbil. Po skončení
jarmarku žáci přemýšleli, co budou
dělat s výdělkem. Chtějí s ním naložit
co nejlépe, aby udělali radost sobě
i druhým.

vyrobili jsme si hezkou hvězdičku ze
špejlí a vlny. Všem se nám to moc líbilo a už se těšíme na příští rok, až zase

toto centrum navštívíme.

Za žákovský parlament
Kristýna Balvínová a Vojta Kašpar

Exkurze do ekologického
centra Střevlík
V pondělí 10. 12. jsme se vypravili
společně s 4. A do ekologického centra
v Oldřichově v Hájích.
I když nám počasí moc nepřálo a
cesta se malinko protáhla, nakonec jsme
strávili příjemné tři hodiny v hezkém
prostředí a hlavně v teploučku. Upekli
jsme si perníčky, pověděli jsme si něco
o vánočních zvycích, seznámili jsme se
s tradičními staročeskými pokrmy a

Žáci třídy 3. A

Nový kroužek florbalu
Malí florbalisté děkují panu Václavíkovi, že se jich ujal a pomohl tak rozjet na škole nový kroužek
florbalu pro děti ze 3. - 5. třídy. Tento kroužek byl u dětí velmi žádaný, ale dlouho jsme hledali někoho, kdo by se mohl malým sportovcům věnovat. Nyní se florbalisté scházejí každý čtvrtek od 15:30
do 17:00 hodin v malé tělocvičně. Ještě jednou děkujeme.
9
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Chovatelství ve škole
Kdekdo z nás si jako dítě přál mít
doma nějaké zvířátko. Některým se toto
přání splnilo a mají svého domácího mazlíčka. Ti, kteří žijí v domku, mívají zpravidla nejen jedno, ale i více zvířat, o které
je nutné se pravidelně starat. Představte
si, že děti, kterým splnění tohoto přání
nebylo dopřáno, mají možnost se starat o
zvířátka ve škole. Jak je to možné? Od
loňského září se na zdejší škole vyučuje
volitelný předmět chovatelství pro žáky 7.
a 8. ročníku. Aby to těm menším nebylo

líto, tak mohou navštěvovat chovatelský
kroužek. Mnozí z vás již tuší, že tím, kdo
se o všechno, co se týče zvířat i samotného chovu, stará, je učitel Mgr. Jiří Jech.
Zastoupení zvířátek je velmi pestré,
můžete zde najít exotické ptactvo, krajtu
královskou, plže oblovku žravou, želvu
čtyřprstou, morčata hladkosrstá i dlouhosrstá, angorské králíky, křečky různých
druhů, pískomily a další. Starost se o tolik
zvířátek, která vyžadují odlišnou péči, je
hlavní náplní tohoto předmětu. Žáky nečeká jen mazlení, ale krmení i úklid. Samozřejmostí je vědět o nich co nejvíce
informací. Vytvářejí si pěkný vztah ke

DD a DPS Zákupy informují

zvířatům obecně, ale také si uvědomují,
že se nejedná jen o chvilkovou záležitost,
ale nutnou pravidelnost.
Protože krmení není zadarmo, přispívá na ně škola, ale i sponzoři. Je vítán
každý, kdo chce přispět, ať už penězi
nebo krmením. Co je třeba, to vám poradí
nejen pan učitel, ale i mladí chovatelé.
Chtěla bych poděkovat panu učiteli za
každodenní péči včetně víkendů a svátků,
které věnuje péči o zvířata, aby dětem
umožnil mít zvířátko, přestože jen společné.
Mgr. Jiřina Šimková

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Můj názor na akce 4 sestřiček
Odvaha 4 sestřiček z DD a DPS Zákupy (Kopečná Marie,
Janků Dagmar, Jakešová Jiřina a Puršová Venuše) zaslouží pochvalu za odvahu a za bezvadné krásné řešení, hlavně za nápad,
který sestřičky rychle rozjely, a to: 2x do měsíce pouštějí filmy a
informace pro ty obyvatele DD, kteří se nemohou zúčastnit různých výletů za poznáním, do divadel, ale i na různé zábavy, též i
na soutěžení, které pořádají různé DD.
Naše 4 sestřičky začaly prvním sezením na oranžovém patře
promítáním pohádky od 13:30 hod. Bylo to velké překvapení,
všem přítomným se to líbilo. Proto naše milé sestřičky si daly za
úkol pokračovat 2x v měsíci vždy od 13:30 hod. Bylo i malé
pohoštění od sestřiček.
Druhá akce se uskutečnila 17. 11. 2012. Byla vzpomínka i na
17. listopad, kdy fašisté zavřeli naše vysoké školy a poté byl
promítnut film – válečné drama – velké námořní bitvy o Velkou
Británii, kde hitlerovské námořnictvo útočilo na lodě Británie.
Zuřivá bitva – něco úžasného. Hodně našich důchodců to tehdá
prožívalo v okupované ČSR.
Dne 1. 12. 2012 v sobotu jsme se opět sešli a čekali jsme i
my tři – Jarda, Jirka, Tonda z DPS, že bude promítnut film o
nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu. Viděli jsme „anšlus
Rakouska“ – zabrání bývalého sudetského území ČSR, jednání
Chamberleina a Daladiena s Hitlerem. Poté okupace nacistickými vojsky r. 1938 a 1939. Poté se nacistická vojska rozjela do
Polska a dalších států, a tak jsme všichni přítomní viděli průběh rozpoutání 2. světové války.

Zahájení tohoto promítání bylo zdrženo, neboť sestřičky
nenašly na svém obvyklém místě klíče od skříňky ke spuštění
aparatury. Musely zavolat pí Větrovskou, která klíče měla doma
u sebe, poté klíče přivezla a nazlobeně položila na stůl, kde jsme
my muži seděli – nic neřekla a nazlobeně odešla.
K závěru chci poznamenat, že ony 4 sestřičky, které si tento
úkol daly, zaslouží velkou pochvalu, že naplňují pobavení pro ty
důchodce, kteří se nemohou nikdy zúčastnit akcí mimo DD Zákupy.
Co je hlavní, že sestřičky jsou bezva, pozorné, zpříjemňují
těmto důchodcům čas trávený zde. Pobavení a přítomnost druhých jim neschází a na jejich tvářích bylo vidět alespoň trochu
spokojenosti.
Proto milé sestřičky, nechť vás neopouští dobrá nálada, mějte
hodně trpělivosti, štěstí, spousty životního elánu, a my muži
přejeme vám splnění všech vašich přání, hodně zdraví, radosti,
lásky v rodině, spokojenost. Prožití svátečních dnů a do nového
roku vykročte správným krokem.
J. R.

KRONIKA MĚSÍCE PROSINEC
1. 12. byl v 17 hodin na náměstí Svobody na závěr kulturního programu rozsvícen vánoční strom.
5. 12. se na nádvoří zámku uskutečnila od 17 hod. Mikulášská nadílka.
8. 12. uspořádalo občanské sdružení Společné dědictví a o. s. Kultura Zákupy adventní koncert pěveckého sdružení Hvězda
v kostele sv. Fabiána a Šebestiána. Také na zámku bylo možné navštívit adventní program s prohlídkou vánočně vyzdobených
interiérů.
9. 12. byla v Eduard Held muzeu otevřena Expozice mizejícího času. Téhož dne uspořádalo občanské sdružení Kultura Zákupy
2. Zákupský advent.
12. 12. se ve školní jídelně konalo zasedání zastupitelstva města.
15. 12. pořádalo město adventní koncert harfenistky Ivany Dohnalové v kostele sv. Fabiána a Šebestiána.
16. 12. provedl Divadelní spolek Havlíček na nádvoří zámku živý betlém.
10
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v celkové výši 29 (8 cm). Ani jednou jsme nezažili duhu (0).
V 7 (18) dnech foukal silný až velmi silný vítr. Nezaznamenali jsme žádný letní den (2), 17 (20) dní mrazivých a žádný
(0) arktický. Nejvyšší průměrné teploty 20 0 C (18,30 0 C)
bylo dosaženo 6. října, nejnižší -8 0 C (-16 0 C) 8. prosince.
Nejvyšší absolutní teplota dostoupila 24 0 C (25 0 C) 26. září a
6. října, nejníže klesla rtuť teploměru na -15 0 C (-130 C)
8. prosince. Průměrná teplota podzimu dosáhla 6,79 0 C
(7,730 C). Celý podzim byl poměrně srážkově bohatý.
Hub jsme letos nacházeli dostatek. Úroda ovoce byla
v Zákupech průměrná, u jablek až nadprůměrná.
JMŠ

Jaké bylo počasí na podzim 2012
Podzim roku 2012 začal poměrně teplým a slunečným
koncem září, pokračoval tak i říjnem. Celý listopad i polovina
prosince byly opravdu podzimní s mlhami a deštěm (zvláště
v listopadu). Sněhové srážky přišly až poslední den listopadu
a v prosinci. Souvislá sněhová pokrývka trvala od 30. listopadu do 17. prosince, tedy 18 dní. Proti loňsku nebyl letošní
podzim tak větrný. Celkem jsme na podzim viděli alespoň na
chvíli slunce v 48 (vloni v 50) dnech. Deštivých dní měl podzim 24 (27), mlhavých 18 (10). Sníh padal v 11 (6) dnech

KALENDÁŘ MĚSÍCE PROSINEC
1. ledna se na koupališti rozzáří novoroční ohňostroj.
25. ledna se uskuteční setkání se seniory.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE PROSINEC
17. 1. 1933 + český průkopník sportu Josef Rössler-Ořovský
(80)
18. 1. 1918 + skladatel Bohuslav Jeremiáš (95)
19. 1. 1813 * anglický vynálezce Henry Bessemer (200)
1868 * rakouský spisovatel Gustav Meyerink (145)
1918 česká setnina ve Francii přetvořena na 21. pluk
francouzských legií československých (95)
1993 přijata Česká republika za člena OSN (20)
20. 1. 1928 * herečka Vlasta Fialová (85)
1993 + americká herečka Audrey Hepburnová (20)
21. 1. 1938 + průkopník trikové kinematografie, francouzský
režisér Georges Méliés (75)
1983 + herečka Dana Medřická (30)
22. 1. 1788 * anglický básník George Gordon Byron (225)
1813 zrušena inkvizice (200)
1883 * Vincenc Beneš (130)
1908 * nositel Nobelovy ceny, ruský fyzik Lev
Davidovič Landau (105)
23. 1. 1783 * francouzský spisovatel Stendhal (235)
1898 * ruský režisér Sergej Michajlovič Ejzenštejn (115)
1968 * tenista Petr Korda (45)
24. 1. 1883 + německý skladatel Fridrich Flotow (130)
1888 * generál Jan Syrový (125)
25. 1. 1688 * Juro Jánošík (325)
1938 * ruský básník Vladimír Vysockij (75)
26. 1. 1778 vznikla první stálá osada na území Austrálie (235)
27. 1. Den vzpomínky na oběti holocaustu
1983 + francouzský herec Louis de Funés (30)
28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce
30. 1. 1923 * herečka Jiřina Petrovická (90)
1933 jmenován A. Hitler německým říšským kancléřem
(90)
1948 + Mahátma Gándí (65)
31. 1. Světový den pomoci malomocným
1933 + anglický prozaik a dramatik John Galsworthy
(80)
1948 založen Pěvecký sbor severočeských učitelů
v České Lípě (65)

1. 1. Mezinárodní den míru
Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu
(1993) (20 let)
1888 * spisovatel a novinář Eduard Bass (125)
3. 1. 1923 + Jaroslav Hašek (90)
5. 1. 1863 vznikla v Praze Umělecká beseda (150)
1888 otevřeno v Praze Nové německé divadlo, později
Smetanovo, od r. 1992 Státní opera Praha (125)
1923 spáchán atentát na A. Rašína, československého
ministra financí (90)
6. 1. 1918 byla vydána Tříkrálová deklarace obsahující
požadavek práva na sebeurčení českého národa (95)
1938 * Ludvík Daněk – olympijský vítěz v hodu diskem
(75)
7. 1. 1943 + fyzik a vynálezce Nikola Tesla (70)
1958 + český politik Hubert Ripka (55)
8. 1. 1878 + ruský básník Nikolaj Alexejevič Někrasov (135)
1918 přednesl americký prezident Woodrow Wilson
svých 14 bodů jako základ poválečného uspořádání
Evropy (95)
9. 1. 1863 byl v Londýně zahájen provoz první podzemní
dráhy na světě (150)
1883 * ruský spisovatel Alexej Nikolajevič Tolstoj (130)
1913 * bývalý československý prezident Gustáv Husák
(95)
11. 1. 1158 byl Vratislav II. korunován na českého krále (855)
12. 1. 1923 koncertoval v Praze Albert Schweitzer (90)
1928 + spisovatel Rudolf Těsnohlídek, autor mimo jiné
Lišky Bystroušky (85)
14. 1. 993 založen v Břevnově knížetem Boleslavem II.
a biskupem sv. Vojtěchem první mužský klášter
benediktinů v Čechách (1020)
1898 + anglický matematik a spisovatel Lewis Carol
(115)
15. 1. 1813 + Anton Bernolák, slovenský buditel a jazykovědec
(200)
1993 + malíř Karel Kupka (20)
16. 1. 1993 + spisovatel Josef Koenigsmark (20)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
27. 1. 1743 byla paní Zákup Marie Anna Karolina vypovězena císařovnou Marií Terezií z rakouských dědičných zemí. (270 let)
30. 1. 1693 se narodila Marie Anna Karolina, vévodkyně Bavorská (dcera Anny Marie Františky, velkovévodkyně Toskánské)
(220)
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K U LTU RA
Rozsvícení
vánočního stromu
V sobotu 1. prosince jsme se pobavili a popovídali si se svými sousedy,
známými a kamarády v Zákupech na
nám. Svobody, kde jsme strávili společně milý podvečer při rozsvícení vánočního stromu.
Zazněly vánoční písně v podání dětí
ZŠ a MŠ Zákupy – pěvecký sbor Cvrčci. Známé a slavné písně zazpívala absolventka pardubické konzervatoře Barbora Neumannová a hru na akordeon
nám přišla ukázat Klárka Baštová. Mezi

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

nás také zavítal rodák z České Lípy,
účastník soutěže Československo má
talent 2011 Pavel Callta, který zazpíval
mnoho známých hitů.
Ráda bych poděkovala dětem
z kroužku tvoření, které nám pod vedením J. Mejsnarové vytvořily nádherné
vánoční ozdoby, které zdobí náš zákupský vánoční strom. Poděkování patří
také všem, kteří se na organizaci této
akce podíleli a samozřejmě vám všem
za vaši dobrou náladu.
Iva Kreisingerová,
místostarostka města

KULTURA ZÁKUPY o.s. informuje
V sobotu 8.12. a v neděli 9.12. proběhl v prostorách radnice, na náměstí Svobody a ve firmě PVO sro. již 2. ZÁKUPSKÝ ADVENT. Jsme rádi, že se podařilo v průběhu této akce
spojit Město Zákupy, ZŠ a MŠ Zákupy, Státní zámek Zákupy, Eduard Held muzeum, Obec baráčníků, o.s. Společné
dědictví, jehož členky připravily prostory kostela tak, aby tam
mohly proběhnout prosincové koncerty, Klub žen a dobrovolné pomocníky.

a zejména p. starostovi za zajištění návěsu od LGI, stromek
a větve na výzdobu, připojení el. energie a provozuschopné
WC a za operativní přivezení křesílek pro starší diváky. Stejně tak panu V. Jarolímkovi za ozvučení a moderátoru O. Kučírkovi. Zvláštní poděkování patří pěveckému sboru Hvězda,
jeho členové přijeli zazpívat bez nároku na honorář.
V pátek 30. 11. proběhla schůze našeho sdružení. Jedním
z bodů bylo i opětné projednání programu akcí na příští rok.
Po zralé úvaze se výbor rozhodl rezignovat na uspořádání
II. CÍSAŘSKÝCH SLAVNOSTÍ a soustředit se pouze na
5. ZÁKUPSKÝ MASOPUST, 2.CÍSAŘSKÉ PUTOVÁNÍ
a 3.ZÁKUPSKÝ ADVENT, který chceme uspořádat po dohodě spolu s městem a KKCR ve stejný den.
Ve čtvrtek 13. 12. se Ing. Zdeněk Rydygr z pověření
KULTURA ZÁKUPY o.s. zúčastnil valné hromady LAG
Podralsko v Hamru na Jezeře, kde jsme byli přijati za plnoprávného člena. Naše sdružení si tak mimo možnosti čerpání
peněz přes granty, kde je ovšem nutná spoluúčast, může od
LAGu zapůjčit vybavení na akce – pódium, stánky, apod.

Přestože teploměr nelítostně klesal pod nulu, stánkaři do
našeho města dorazili a také kulturní program proběhl dle
plánu. Velký dík sboru děvčat - Babín z Doks a hlavně paní
učitelce J. Neumannové, která s dětmi připravila pestré hudebně recitační pásmo,zazpívali také děti z pěveckého sboru
Cvrčci. Jsme rádi,že si zákupští občané nakoupili také na
jarmarku dětí z naší školy a věříme, že chystání se na advent,
ať už to bylo společné zpívání nebo příprava výrobků
k prodeji, s sebou neslo příjemnou atmosféru, která k tomuto
období patří. Poděkovat bychom chtěli také Městu Zákupy

Mgr. Květa Kňobortová
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Mikulášská nadílka
5. prosinec patří jednoznačně dětem, pro které byla na zákupském zámku připravena Mikulášská nadílka. Děti přivolaly čerty,
Mikuláše a mnoho andělů mezi sebe. Letošním úkolem pro všechny děti bylo prozkoumat a projít strašidelné peklo a dostat se až
k samotnému Mikulášovi, který je odměnil sladkostmi za jejich odvahu. Velké poděkování patří žákovskému parlamentu ZŠ a MŠ
Zákupy a všem nadšeným čertíkům a andělům za skvělou spolupráci.
Iva Kreisingerová, místostarostka města

EDUARD HELD MUZEUM INFORMUJE
Naše muzeum slavnostně otevřelo
o zákupském adventu další místnost se stálou výstavou, nazvanou Expozice mizejícího času. S mírným zpožděním před půl
dvanáctou slavnostně přestřihli pásku kurátorka Ivana Urbanová spolu s dlouholetým
spolupracovníkem muzea Josefem Stahlem.
Slavnostní otevření umocnil pan Josef Carda několika skladbami zahranými na klarinet a žák ZŠ Zákupy Jarda Neumann dalšími skladbami, zahranými na kytaru. Během
dne si novou expozici prohlédlo několik
desítek lidí. Nová stálá expozice, jejíž tvůrkyní a kurátorkou je Ivana Urbanová, zobrazuje život prostých zákupských občanů
mezi lety 1900 až 1950. Podařilo se nám do
ní získat souhrn exponátů od zákupských
i mimozákupských občanů a chtěli bychom
návštěvníkům ukázat časový úsek začínající

publiky, násilné obsazení pohraničí a pak
celé země fašistickým Německem, druhou
světovou válku s následnou tragédii vyhnání
sudetských Němců. Texty, fotografie a obsah vitrín zpracoval Zdeněk Rydygr.
Nové sdružení mladých zákupských
občanů KLUZÁK spolu s Klubem žen zorganizovalo v prostorách PVO sro. Vánoční
dílny pro děti. Ty si také mohly s rodiči
prohlédnout výstavku čertovských masek.
Na závěr mi dovolte poděkovat za přízeň,
kterou muzeu věnujete a popřát Vám všem
jménem svým i všech spolupracovníků muzea hodně zdraví, štěstí a pohody v novém
roce 2013.
první světovou válkou a pokračující rozpadem Rakouska-Uherska, období první re-

Adventní koncert
Tradiční vánoční koncert se konal dne 15. prosince v kostele sv. Fabiána a Šebestiána, kde jsme
měli jedinečnou možnost si poslechnout známé
skladby našich i zahraničních klasiků v podání
harfenistky
Ivany
Dohnalové. Byl to
opravdu nádherný
zážitek pro všechny
přítomné.

Ing. Zdeněk Rydygr

Město Zákupy a firma I A C s. r. o.

zvou na

POSEZENÍ S DŮCHODCI
25. 1. 2013 v 16:00 hod.
ve školní jídelně

I. Dohnalové patří
velké poděkování za
její vystoupení.
Iva Kreisingerová,
místostarostka města

občerstvení, hudba a program zajištěn
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

Vítání občánků
Dne 27. 11. 2012 byli na radnici města přivítáni noví občánci města Zákupy. Jimi se stali: Michal Šlemr, Antonín Kouba, Barbora Dvořáková, Eliška Rýdlová, Kristýna Koblasová, Julie Materková, Jan
Alois Dvořák, Daniel Berounský, Magdaléna Annie Hudrlíková, Amálie Samková, Vojtěch Macek, Adéla Tomášková.

Životní jubileum
Dne 28. listopadu 2012 oslavila paní Marie Červená z Brenné 91. narozeniny.
Vedení města oslavenkyni popřálo mnoho zdraví, předalo kytičku
a poté se paní Červená podepsala do kroniky města.

Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
Poutní slavnost
Děkanský kostel v Zákupech je zasvěcen pod ochranu svatých mučedníků
Fabiána a Šebestiána. Na neděli 20.
ledna 2013 připadá svátek těchto světců. K jejich poctě bude v tento den
v 8:30 hod. slavena poutní mše svatá.
Účast přislíbil pěvecký chrámový sbor
z České Lípy.
Srdečně Vás všechny zveme.
Oba výše jmenovaní patroni Zákup
jsou pomocníci a ochránci před morem.
Jak jistě všichni vědí, mor jako vysoce

nakažlivá a smrtelná nemoc byl v minulých staletích postrachem všech lidí.
Často na toto onemocnění vymřeli
všichni obyvatelé měst a vesnic. Vymřela celá společenství klášterních bratří a sester, kteří obětavě ve jménu Kristově ošetřovali a utěšovali nemocné,
jejichž nákazy se všichni ostatní báli.
Z historických pramenů vyplývá, že
také město Zákupy mnohokrát postihlo
toto neštěstí. Proto naši předkové měli
svatého Fabiána a svatého Šebestiána
ve velké úctě. Dnešní lidé zapomněli,
ale mor ještě nebyl na zeměkouli vymýcen a existují novodobé smrtelné nemo14

ci, na které léky neexistují. Obracíme se
proto s velkou pokorou a důvěrou na
tyto naše svaté a prosíme o jejich
přímluvu za nás.
Svatí Fabiáne a Šebestiáne ochraňujte
nás, prosíme!

Ohlédnutí
Čas je běžec dlouhým krokem, jak
se zpívá v jedné písni. A je to pravda.
Adventem začal nový liturgický rok
a všichni jsme se těšili na Vánoce, na tu
(Pokračování na stránce 15)
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nádhernou dobu, kdy oslavujeme skutečnost, že se lidstvu před více než
2 tisíci lety podle Božího plánu narodil
Spasitel, Ježíš Kristus. Nyní již téměř
vánoční období končí a my si jen říkáme, jak rychle uplynulo. Ale nevadí,
každý v sobě neseme alespoň kousek té
radosti, pohody a krásných zážitků do
všedních dnů.
K takovým nevšedním zážitkům
patřily i dva adventní koncerty, které se
uskutečnily 8. a 15. prosince 2012

v děkanském kostele svatých Fabiána
a Šebestiána. Koncerty byly zcela odlišné, co se týká interpretů a žánrů. Zatímco na prvním zazněly adventní písně
v podání zpěváků vokálního sboru
Hvězda, v druhém koncertě zněly tóny
harfy v provedení koncertní umělkyně
Ivany Dohnalové. Posluchač byl vtažen
do nádherné hudby, do skladeb skladatelů J. S. Bacha, G. F. Händla, A. Vivaldiho a dalších, ale i, v případě rorátních písní, neznámých autorů, kteří své
skladby skládali k Boží oslavě, dokonce

v době, kdy se kostel teprve stavěl.
Škoda jen, že mnoho občanů dalo
přednost pohodlí domova. Je pravda, že
kdyby kostel byl vybaven vytápěním
lavic, jak je to v jiných obcích, kde nerozlišují majetek na náš a váš majetek,
ale berou ho jako naše společné dědictví, mohlo by být prostředí příjemnější.
Oba koncerty byly však úžasné a
zcela souzněly s adventní dobou. Po
koncertě na harfu lidé zcela obklopili
slečnu Dohnalovou, aby jí ještě sami
vyjádřili obdiv a poděkování. Prohlédli
si hudební nástroj, neboť pro mnohé z
nás to bylo první bližší seznámení s
harfou. Odpovídala trpělivě na mnoho
dotazů, kterými ji zahrnovali. Udivila
přítomné sdělením, že harfa může stát i
jeden milion korun. Sama pak pochválila prostředí a akustiku kostela. Líbilo se
jí město Zákupy a zajímala se o jeho
pamětihodnosti.
Farníci

začal zvonit zvonec a na plácek před obchod přiběhl čert s
Mikulášem. Za odříkané básničky do mikrofonu dostaly děti
od Mikuláše balíček sladkostí s ovocem.
Děkuji všem, kteří se na přípravě akce podíleli. Místnímu
hospodářství Zákupy za přivezení vánočního stromu. Čertovi
a Mikuláši že k nám dorazili a panu Luňákovi za poskytnuté
zázemí při konání akce.
Další poděkování patří všem, kteří přispěli do skleněného
prasátka v obchodě a městu Zákupy za poskytnutý celoroční
finanční příspěvek na pořádání kulturních a společenských
akcí v Kamenici.
Radek Hlavnička

INFORMACE Z KAMENICE
Mikulášská nadílka pro děti a předvánoční
setkání občanů Kamenice 8. 12. 2012
Akce proběhla v sobotu 8. prosince u obchodu. Nejprve
jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom za poslechu koled.
Dále nám DS Havlíček ze Zákup zahrál Živý betlém, za což
jim moc děkujeme. Následovala chvilka pauzy, kdy jsme se
mohli pohostit svařeným vínem a děti čajem. Za chvilku však

Zpravodajství z Nových Zákup
Místní výbor Nové Zákupy se omlouvá
všem občanům Nových Zákup, obyvatelům blízkého okolí a hlavně všem
dětským obyvatelům za plánovanou a
z technických důvodů neuskutečněnou
Mikulášskou besídku. Oproti loňskému
roku, kdy se besídka s Mikulášskou

nadílkou konala v dnes již nefungující
pivnici Mozkové lázně, nebylo možné ji
díky probíhající rekonstrukci objektu
čp. 521 provést. Místní výbor na své
schůzi v měsíci listopadu diskutoval
různé možnosti realizace besídky,
ale všechna možná provizoria byla
15
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zavržena se závěrečnou vizí příštího
roku a již zrekonstruovaného objektu
s možností konání společenských akcí
podobného charakteru nejen pro děti,
ale pro všechny občany Nových Zákup
a okolí. Z přiložených fotografií posuďte sami současnou nerealizovatelnost jakékoli společenské akce ve zmiňovaném objektu.
Děkujeme za pochopení a za Místní
výbor Nové Zákupy přeji všem příjemný a hlavně veselý nastávající rok 2013
a i ty následující.

Milan Prokop, předseda místního
výboru Nové Zákupy

DOPISY, OHLASY, NÁZORY

rubriku vede Mgr. J. M. Šimek

(Názory obsažené v této rubrice jsou názory pisatele a nemusejí být nutně v souladu s názory redakce ZZ. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky jazykově upravit a v případě nutnosti zkrátit.)

Vážení spoluobčané,
již delší dobu koketuji s myšlenkou, zda
vám předat informaci-názor, kterou
jsem obdržel od vysoce postaveného
pracovníka Kanceláře prezidenta České
republiky pana Jakla – tajemníka prezidenta republiky, kterého jsem oslovil
a poprosil o předání námětu na zamyšlenou panu prezidentovi o dodržování
státních svátků v ČR. Dotyčný pan Jakl
se po revoluci angažoval v politice jako
poslanec České národní rady. Původně
pracoval ve sněmovně a od roku 2003
je prezidentským tajemníkem (ředitel
politického odboru Kanceláře prezidenta republiky). V roce 2012 se nechal
slyšet, že by rád svého nadřízeného ve
funkci nahradil a oznámil kandidaturu
na prezidenta republiky. Jako svého
kandidáta jej zvolila Strana svobodných
občanů. Já se jako svobodný občan necítím a proto bych nemohl být ani členem této strany.
Dne 23. září 2012 jsem na internetových stránkách www.novinky.cz přečetl
článek o tom, že pana Jakla podpořil
v jeho kandidatuře prezident republiky
a to byla poslední kapka do přetečení
poháru.
S panem Jaklem jsem ve velké neshodě názorů – viz můj email s ním.
Nebudu a nechci podporovat člověka,
který je zřejmě podle svých názorů na
danou problematiku, součástí systému
na výrobu „lidských robotů“. Nebudu a
nechci podporovat jeho kandidaturu na
post prezidenta ČR a budu od tohoto
rozhodnutí odrazovat veškerou populaci
ČR i ty, kteří ještě nemají volební právo. Trápí mne a stále více zjišťuji, že i
většinu z vás, např. a hlavně nedodržo-

vání státních svátků České republiky a
jejích tradic. Tyto hodnoty byly a jsou
stále házeny za hlavu a všichni jsme
nuceni vytvářet hodnoty jiné, ale pro
koho a proč. Dnešní doba si naše tradice spojuje zřejmě stále více s minulým
režimem a stále více jsou odsunovány
do pozadí našeho povědomí. Bohužel,
jen ten minulý režim nám dával alespoň
větší sociální jistoty a nemuseli jsme
např. tak dlouhou dobu hledat očního
lékaře, popř. jiného a hlavně zaměstnání. Ale někteří z nás se velice zdárně
podílí a zřejmě i nevědomky podporují
názory pana Jakla a jeho strany.
Zajímalo by mne také, co si pan Jakl
představuje jako svobodu, jak psal na
stránkách www. idnes.cz? … to, že
pracující jsou vydíráni svými zaměstnavateli, např. „Pokud nepůjdeš ve svátek
do práce, tak půjdeš!“ atd. A myslím, že
pokud by byl pan Jakl prezidentem,
určitě by Pražským hradem neznělo
slovo svoboda.
Přikládám proto kopie emailů, které
jsme si vyměnili s panem Jaklem, a já
jsem vznesl jen námět na zamyšlení
pana prezidenta. A slovo na závěr –
občané, bděte, blíží se doba přímé volby prezidenta a přemýšlejte, kam se řítí
náš stát pod takovýmto vedením? Snad
máme štěstí, že pan Jakl neprošel do
dalšího kola. Kandidátů je, ale jedenáct!!!
„Vážený pane,
omlouvám se za oslovení, ale myslím
si, že je na místě. Již cca 20 let jsem
deprimovám tím, co se v této zemi děje.
Oslovuji vás jen v souvislosti se slovním spojením „STÁTNÍ SVÁTEK".
Tato dvě slova jsou opravdu již jen slo16

va, protože český národ si je nedokáže,
neumí a zřejmě ani nechce spojovat s
jejich opravdovým významem a s tím,
že státní svátek se nemá slavit pouze
prací, ale hlavně odpočinkem. Současný
režim, firmy, zaměstnavatelé dělají z
našich občanů stroje, roboty a jim podobná zařízení, což se s pojmem státní
svátek vůbec neslučuje. Proč v sousedním Německu umějí držet i nedělní
odpočinek a jsou tam zavřené obchody?
Proč český národ to již neumí? Proč
vláda a stát sám neudržel tyto dny klidu
opravdu jako dny klidu? Proč odborová
organizace nemá zájem také o kvalitní
odpočinek pracujících a svým způsobem stát a ty ostatní v tomto podporuje?
Vím, mnoho otázek, ale určitě stojí
alespoň za zamyšlení nejen pana prezidenta.
Nevyžaduji od vás odpověď, jen
postoupení kompetentním a zamyšlení
se nad tímto problémem. Názory mých
známých a vyslechnuté názory okolí
spolu korespondují a lid zajímá, proč
státní svátky jsou jen slova. Anebo to
jsou opět peníze a politika!?“
… POKRAČOVÁNÍ a odpověď – velice zajímavé
„Dobrý den.
Jsem proti tomu, aby stát - jako to dělá
v Bavorsku či v Rakousku - nařizoval
soukromým fyzickým či právnickým
osobám způsob, jakým mají ctít státní
svátky. To může jen v rámci svých úřadů.
Ctění svátků a tradic je věc ryze intimní, soukromá, individuální. Musí být
(Pokračování na stránce 17)
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spontánní, autentické. Je přirozené, že
vnímání různých tradic se místo od
místa liší, podle síly, s jakou je ta či ona
tradice v konkrétním místě vnímána, do
jaké míry se s ní lidé ztotožňují. S lidmi
je možné mluvit, diskutovat, argumen-

leden 2013
tovat, jít příkladem. Ale nelze je k pozitivním vztahům k čemukoli nutit.
Dodávám, že mi není blízký Váš pocit
zhnusení nad společností či národem.
Nositelé takových póz tím pravidla sami sebe přesvědčují o své mravní nadřazenosti vůči ostatním. Narozdíl od

K úrovni Zákupského zpravodaje
V minulém čísle jsem se zamyslela nad kulturním domem v Zákupech. Odpověď na můj článek byla plná smajlíků, vhodných maximálně pro neformální komunikaci, rozhodně však ne ke komunikaci mezi dospělými lidmi a navíc
na „politické úrovni“. Co tím chtěli pisatelé vyjádřit?
Nad některými, poněkud od pravdy vzdálenými vysvětleními
pana starosty a možná i slečny místostarostky, jsem se pou-

Vás, já od Vás zamyšlení žádám. Už
proto, že z Vašich řádek čiší přesvědčení, že už nemáte nad čím se zamýšlet.
Zdraví L. Jakl“
Milan Prokop, Nové Zákupy

smála i já. Nezbývá než popřát vám oběma, aby po skončení
volebního období byli po zhodnocení vaší práce zákupští
občané plni smajlíků.
Ještě bych ráda informovala ty občany, kterým není osud
kulturního domu v Zákupech lhostejný, že se mi při projednávání rozpočtu podařilo „nalézt“ navíc 100 tis. Kč, které
budou použity nad rámec navrhované částky na opravu kulturního domu.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka Sdružení nezávislých
kandidátů a TOP 09

S PO RT
Oddíl stolního tenisu
informuje
Družstvo A našeho oddílu v podzimní části soutěže krajského přeboru 2.
třídy (KP2) obsadilo 6. místo z 12
účastníků. Naše družstvo hraje pouze v
5 hráčích, což je pro takovouto soutěž
velmi malý počet. Za družstvo nastupují: Otto Hübsch, Petr Brůžek ml., Vratislav Česenek, Bohumil Červenka a
Zdeněk Častulík ml. Do této soutěže je
zapojeno více než 100 hráčů Liberecké-

ho kraje. Je potěšující, že se v této početné konkurenci umístili Otta Hübsch
na 5. a Vráťa Česenek na 10. místě v
krajském žebříčku jednotlivců. Také ve
čtyřhře si naše dvojice Česenek – Hübsch vedla velmi dobře a v žebříčku
čtyřher je na 4. místě ze 106 dvojic,
které čtyřhry hrály. V posledním podzimním utkání nastoupil za naše družstvo hráč – žák Gabriel z oddílu Lokomotiva Č.Lípa, který bude v některých
utkáních v našem oddílu hostovat. Je
škoda, že se náš oddíl potýká s malým

v pořadí. Vítězem turnaje se stal Vráťa Česenek, který ve
finále porazil Ottu Hübsche a všechna svá utkání vyhrál.
Oba jsou hráči našeho oddílu a úspěšně si vedou v krajském
přeboru. Na 3. místě skončil hráč Fišera ze Cvikova. První tři
hráči byli odměněni dárkovými balíčky, na které poskytlo
peníze město Zákupy.
Turnaj byl zdařilým ukončením letošní stolně-tenisové
sezóny.

Vánoční turnaj – poslední smeč
18. 12. 2012 jsme uspořádali tradiční turnaj. Turnaje se
zúčastnilo 22 hráčů z různých oddílů okresu, hráčů krajského
či okresního přeboru. Hráči byli rozlosováni do čtyř skupin a
první dva hráči z každé skupiny vytvořili finálovou skupinu,
kde se utkali o umístění na prvních osmi místech. Ostatní
hráči se podle umístění ve skupinách utkali o další místa

30 let od založení oddílu
stolního tenisu
Jak k tomu došlo? V prosinci r.
1982 uspořádali členové tehdejšího
Svazu mládeže turnaj ve stolním tenisu
pro všechny zájemce z města. K velkému překvapení pořadatelů byla plná
tělocvična hráčů. To byl impuls pro
založení oddílu stolního tenisu, kde by
mohli zájemci o stolní tenis hrát pravidelně. 11. prosince 1982 se konala
ustavující schůze nového oddílu za
účasti 20 hráčů. Zakládajícími členy

počtem hráčů. Vždyť nedostatek hráčů
byl důvodem toho, že naše družstvo B
odstoupilo z okresní soutěže. Znovu
bych chtěl vyzvat všechny, kteří stolní
tenis hrají a chtějí účelně naplnit svůj
volný čas, aby přišli mezi nás a posílili
naše řady.Pravidelné tréninky oddílu
jsou vždy v úterý od 18.30 h v malé
tělocvičně školy. Přijďte mezi nás!!!
Aktuální informace o činnosti oddílu
ST a výsledky KP2 najdete ve skříňce,
která je umístěna naproti prodejně potravin u základní školy.

oddílu byli: Baroch Fr ., Baroch St.,
Brůžek Petr st., Častulík Zd. ml., Česenek Vratislav, Hovorka Milan, Jirásek
Jos,. Mareček A., Mareček Fr., Mitáč
St., Mišák Petr, Moravčík Roman,
Nemčok Milan, Odstrčil Bořivoj, Pavelka Karel, Ronto Vojtěch, Stehno Jan,
Vakula Jiří, Vakula Pavel a Žák Jiří.
Zde také byl zvolen výbor oddílu ve
složení: Odstrčil Bořivoj – předseda,
kronikář, zástupce oddílu v hlavním
výboru TJ, Hovorka Milan – jednatel,
Vakula Jiří – hospodář, Brůžek Petr st. člen výboru. Většina členů nového oddílu byli někdejší „absolventi“ kroužku
17

stolního tenisu, který na základní škole
dlouhé roky vedl učitel Milan Hovorka.
Oddíl stolního tenisu se stal součástí TJ
Velkovýkrmny Zákupy.
M. Hovorka, oddíl ST
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GENDER V PRACOVNÍM I SOUKROMÉM ŽIVOTĚ
Akademie J. A. Komenského v České Lípě zahájila realizaci projektu Gender v pracovní i soukromém životě
(CZ.1.04/3.4.04/88.00366), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Realizace projektu:

1. 11. 2012 – 31. 10. 2014

Partneři projektu:

Město Česká Lípa a personální
agentura Grafton Praha

Cíl projektu:

- realizace komplexního vzdělávacího programu, přispět ke zvýšení
povědomí o rovných příležitostech
žen a mužů na trhu práce a ke zlepšení slaďování rodinného a pracovního života v regionu.

Cílové skupiny:

Klíčové aktivity:

2)

kurzy

nakupované od externích dodavatelů
(webdesigner, projektový manažer,
pracovník v sociálních službách,
řidičské oprávnění skupiny B)

3) proplácení založeného Živnostenského listu
motivace
zaměstnavatelů
v uplatňování rovných příležitostí:
1) workshopy
2) Podpora flexibilních forem práce formou mzdových příspěvků na tato místa (20 000,- Kč/1
pracovní místo = celkem bude podpořeno 12 pracovních míst)

- ženy vracející se na trh práce po
rodičovské dovolené – muži
v obdobné
situaci
–
ženy
v předdůchodovém věku a ženy
nezaměstnané déle než 6 měsíců
– zaměstnavatelé

3) Soutěž „Podnik přátelský k rodině“
Další podpora
zapojeným:
1) Příspěvek na péči o dítě a jiné
závislé osoby (služba bude poskytována v rámci dvou klíčových aktivit - 300,- Kč/celodenní hlídání)
2) Příspěvek pro dojíždějící
účastníky projektu (na základě
předložených jízdenek – 70,- Kč/
den)

- informační a poradenské služby
- vzdělávací aktivity:

1) rekvalifikační kurzy žadatele (masér, pedikúra, manikúra, základy obsluhy výpočetní
techniky, účetnictví s využitím výpočetní techniky, instruktor/ka cvičení
pilates, finanční poradce, základy
podnikání)

Více informací získáte buď osobně na Akademii J. A. Komenského, o. s., oblast Česká Lípa, Mariánská 605, Česká
Lípa nebo na www.ajak-cl.cz nebo na tel. 487 521 875.

placená inzerce

placená inzerce

Půjčíme Vám
do 15.000 Kč v hotovosti

Pronajmu
řadovou garáž
u koupaliště
v Zákupech.
Tel.: 737 822 266

Bez potvrzení příjmů
- zaměstnanci, důchodci,
MD, OSVČ.
Nabídka platí pro Zákupy a okolí.

Tel.: 777 329 622
19

Zákupský zpravodaj

leden 2013
placená inzerce

Nekola antény
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM ČESKÝCH
PROGRAMŮ
ZE SATELITU A POZEMNÍCH ANTÉN!
ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA, ČT4, SPORT, ČT24,… a stovky dalších programů a rádií. UPC DIREKT, CS LINK, ruské
a ukrajinské programy. Prodej, montáže, servis, nízké ceny.

Kontakt: Satelitní technika
Jaroslav Nekola Tel.: 603 520 006
Božíkov 77, Zákupy
e-mail: video.sat1@tiscali.cz

Tříkrálová sbírka u vás již po dvanácté
První lednový týden proběhne na celém území České
republiky již podvanácté největší dobrovolnická akce u nás
s názvem Tříkrálová sbírka, kterou ve vašem městě či obci
organizuje Farní charita Česká Lípa. Sbírka má ustálená
pravidla. Vedoucím skupinky musí být osoba vybavená
průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu
nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností, zpívá
tříkrálovou koledu. Současně koledníci vybírají finanční
příspěvek do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem.
Farní charita Česká Lípa si pro rok 2013 jako svůj záměr na využití získaných prostředků z Tříkrálové sbírky

zvolila dotaci nového tranzitního vozu do projektu Sociální
automobil. Tento projekt slouží již pět let k přepravě zdravotně handicapovaných dětí ze školy a do školy.
V současné chvíli hledá Farní charita Česká Lípa dobrovolníky, kteří na pozici vedoucích skupinek budou koledovat se svými koledníky ve svých bydlištích.
Máte chuť pomoci, realizovat se a užít si zábavné chvíle?
Kontaktujte FCH CL na www.fchcl.cz.

Zákupský zpravodaj - založen 1974, obnoven 1992, RKO kÚ 16/95
Šéfredaktor
- Mgr. Jiří Šimek
Redakční rada
- Gabriela Štummerová, Mgr. Jiřina Šimková, Ing. Zuzana Šostková, Iva Kreisingerová
Vydavatel
- město Zákupy
Adresa administrace - Městský úřad Zákupy, Borská 5,
telefon/fax 487 857 296, E-mail: stummerova@mesto-zakupy.cz, zakupy.kultury@centrum.cz
Cena inzerce
- strana formátu A4 – 400,- Kč,1/2 – 200,-Kč, 1/4 - 100,- Kč, 1/8 – 50,- Kč
Náklad
- 370 ks. Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci
Tisk
- C-PRINT, Herbert Hauser, Cvikov, telefon/fax/záznamník: 487 751 922
20

