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Měsí čník zákupských ob čan ů

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané
Na poslední říjnový víkend byly vypsány předčasné volby, které
určí složení Parlamentu České republiky. Média a naše schránky
zaplňují fotografie politiků známých či neznámých doplněné
o vzletné proslovy. Neustále častěji se setkáváme s názorem „volit
nejdu“. Ty co takový názor zastávají, prosíme, běžte k volbám
a volte. Je jedno, koho budete volit, ale běžte. Vše o volbách, volebních místech atd. naleznete na jiném místě zpravodaje.
Ale od politiky zpět k Zákupům… dokončena byla rekonstrukce
budovy č. p. 521 v Nových Zákupech. Součástí je i jednotřídka mateřské školky, její otevření plánujeme od 1. 1. 2014. V současné
době probíhá zápis dětí, případní zájemci (mohou i mimozákupští),
kontaktujte sekretariát ZŠ a MŠ Zákupy. Do konce roku bychom
rádi pronajali obchod a restauraci, tak, aby mohla budova sloužit
nejen obyvatelům v Nových Zákupech.
Do nastávajících podzimních dnů nám dovolte popřát vám
dobrou náladu.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

PODĚKOVÁNÍ

V tomto čísle bych rád poděkoval všem organizátorům XVII. Zákupských
slavností. A nejen organizátorům, ale i návštěvníkům, účinkujícím a sponzorům… Letošní slavnosti (i díky počasí) se vydařily skvěle…
Děkuji.
Ing. Radek Lípa, starosta města

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

Stručně z jednání rady města dne 21. 8. a 2. a 9. 9. 2013
o výměře 1870 m2, p. č. 925/1 ostatní plocha o výměře 180 m2, p. č.
378 ostatní plocha o výměře 3767 m2.
Rada města Zákupy schválila smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno k umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na pozemcích p. č. 244, 33 v k. ú. Zákupy, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno k umístění kabelového vedení NN a pojistkové skříně na pozemku p. č. 100 v k. ú. Lasvice,
pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.

Pozemky, věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout na dobu
neurčitou, za účelem zahrada část pozemku p. č. 1803 trvalý travní
porost o výměře 250 m2 v k. ú. Zákupy, pronajmout část pozemku p.
č. 2618/1 trvalý travní porost o výměře 250 m2 v k. ú. Zákupy, pronajmout část pozemku p. č. 10 zastavěná plocha o výměře 100 m2
v k. ú. Zákupy, pronajmout pozemek p. č. 719 trvalý travní porost
o výměře 299 m2 v k. ú. Starý Šidlov.
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout na dobu
neurčitou pozemek p. č. 2502/2 orná půda o výměře 4540 m2 a pozemek p. č. 2543/2 orná půda o výměře 3379 m2 v k. ú. Zákupy, za
účelem sečení travního porostu, pronajmout pozemek p. č. 38/2
trvalý travní porost o výměře 21772 m2 a pozemek p. č. 38/4 trvalý
travní porost o výměře 371 m2 v k. ú. Starý Šidlov, za účelem sklizně zelené píce.
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemky v k.
ú. Zákupy - p. č. 309 ostatní plocha o výměře 319 m2, p. č. 1036
trvalý travní porost o výměře 1499 m2, p. č. 1033 ostatní plocha
o výměře 43 m2, p. č. 1032 ostatní plocha o výměře 146 m2, p. č.
1031 ostatní plocha o výměře 137 m2, p. č. 2029/1 ostatní plocha

Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv na čtyři
měsíce, a to na byt č. 7 o velikosti 2+1 na adrese Nové Zákupy 507,
na byt č. 3 o velikosti 1+2 na adrese Školní 367, na byt č. 13 o velikosti 1+2 na adrese Školní 342, na byt č. 1 o velikosti 1+2 na adrese
Mimoňská 243, na byt č. 2 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy
534, na byt č. 8 o velikosti 1+3 na adrese Nové Zákupy 519, na byt
č. 14 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 532, Zákupy. Naopak
neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 0+1
(Pokračování na stránce 2)
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zakázek malého rozsahu, na akci „Stavební úpravy domu č. p. 91
Zákupy – rekonstrukce střechy etapa 2 - dodatečné práce“, panu
Petru Dostálovi, Zákupy.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přehled veřejných zakázek
malého rozsahu nad 50 tis. Kč do 100 tis. Kč k 31. 7. 2013.

(Pokračování ze stránky 1)

na adrese Nové Zákupy 520 a na byt č. 9 o velikosti 1+1 na adrese
Nové Zákupy 534, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila dle důvodové zprávy uzavření
nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města u smluv končících
k 31. 8. a k 30. 9. a schválila dodatek ke smlouvě pro příjmově vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ve střešní nástavbě Školní 333/12, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila výměnu bytů v Zákupech, a to
bytu č. 6, ul. Nové Zákupy 518 a bytu č. 20, ul. Nové Zákupy 532.
Rada města Zákupy schválila podnájem bytu č. 16, Školní 344, Zákupy na dobu určitou do 31. 8. 2014.
Rada města Zákupy schválila uzavření dohody o splátkách, týkající se úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby poskytované
s užíváním bytů v Nádražní 264, Zákupy ve výši 800,- Kč měsíčně
a Nové Zákupy 534, Zákupy ve výši 1.500,- Kč měsíčně od září
2013, s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců. Rada města Zákupy
naopak neschválila uzavření dohody o splátkách, týkající se úhrady
dlužného nájemného a úhrady za služby poskytované s užíváním
bytu č. 5 v čp. 507, Nové Zákupy, Zákupy.

Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila rozpočtovým opatřením č. 6/2013
rozpočtové změny v navrženém znění. Rada města Zákupy schválila
zrušení dvou běžných účtů města Zákupy, vedených u Komerční
banky a. s., a to základního (č. 9005-5721421/0100) a výdajového
(č. 5721421/0100) k 31. 12. 2013. Rada města Zákupy schválila
žadatelům ze Zákup jednorázový peněžitý příspěvek ve výši 3.000,Kč za účelem nákupu uhlí. Rada města Zákupy schválila fy DECARO RMG, s. r. o., Hostivice, finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč
na akci „Republikové finále Odznaku Všestrannosti Olympijských
Vítězů“. Rada města Zákupy schválila finanční dar o. s. Babybox
pro odložené děti – STATIM, Praha 10, ve výši 5.000,- Kč za účelem zřízení babyboxu v České Lípě a použití znaku města Zákupy
na nově zřízený babybox v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě.
Rada města Zákupy schválila přijetí finančního daru na nákup
projekční, interaktivní a výpočetní techniky ve výši 50.000,- Kč
do vlastnictví ZŠ a MŠ Zákupy, od firmy ML TUNING, spol. s r.o.,
Mimoň.

Veřejné zakázky
Rada města Zákupy schválila zahájení a zadávací dokumentaci
veřejné zakázky „Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy“ ve zjednodušeném podlimitním řízení a pověřila starostu města jmenováním komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek.
Rada města Zákupy zrušila původní zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken za dřevěná eurookna – ul. Mimoňská č. p. 241, Zákupy“ a zároveň schválila na základě důvodové zprávy nové zahájení zadávacího řízení této zakázky
a stanovila hodnotící komisi ve složení: Iva Kreisingerová, místostarostka města, Mgr. Jaroslav Hajdů, člen zastupitelstva města,
Mgr. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
MěÚ, Pavel Kouba, zástupce Správce bytového fondu města Zákupy, Ing. Pavel Řezník, člen ZM, Ing. Rudolf Hřebřina, inženýring
staveb, Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ, včetně
náhradníků. Na dalším jednání Rada města Zákupy schválila doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky
a přidělení zakázky firmě KOBRYN Milan, Truhlářství a sklenářství, Jablonné v Podještědí za celkovou cenu za dílo 412.045,- Kč
vč. DPH.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu "Výměna bytových vodoměrů v bytových
objektech města Zákupy“ a stanovila hodnotící komisi ve složení:
Iva Kreisingerová, Mgr. Jaroslav Hajdů, Ing. Pavel Řezník, Pavel
Kouba, Bc. Marta Dostálová, včetně náhradníků.
Rada města Zákupy schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu dle bodu 3. Směrnice MěÚ č. 4/2012 Zadávání veřejných

Komise rady města
Rada města Zákupy odvolala p. Mgr. Michala Vinše, na jeho
vlastní žádost, z funkce člena škodní komise a likvidační komise
a jmenovala Ing. Pavla Řezníka členem těchto komisí.
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z jednání likvidační
komise ze dne 12. 7. 2013 a zprávu tajemnice MěÚ o vyřazování
majetku k 31. 7. 2013. Rada města Zákupy vzala na vědomí zápisy
z jednání komisí, a to škodní komise ze dne 20. 8. 2013, komise
sociální a zdravotní ze dne 26. 8. 2013, komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 19. 8. 2013 a bytové komise ze dne 19. 8. 2013.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout v objektu
Nové Zákupy č. p. 521, Zákupy nebytové prostory - sekce obchodu
potraviny o celkové výměře 133,8 m2, sekce ordinace lékaře o celkové výměře 69,07 m2 a nebytové prostory o celkové výměře
808,42 m2 - sekce restaurace o výměře 295,33 m2, sekce sportovně
kulturní o výměře 293,32 m2, sekce ubytování o výměře 219,77 m2.
Rada města Zákupy schválila uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě
o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou Amper Market,
a. s., Praha 4, týkající se navýšení odběrných míst.

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
ŘÍJEN 2013
Sobota 5. 10. – MUDr. Ladislav Záruba, Jižní 1903, Česká Lípa, tel. 487 871 429
Neděle 6. 10. – MUDr. Marcela Klementová, Nové Město 277, Dubá, tel. 487 870 388
Sobota 12. 10. – MUDr. Miroslav Pelc, Purkyňova 158, Nový Bor, tel. 487 524 328
Neděle 13. 10. – MUDr. Milena Horáčková, Mariánská 845, Česká Lípa, tel. 487 521 662
Sobota 19. 10. – MUDr. Eva Frýdová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
Neděle 20. 10. – MUDr. Jana Vejvodová, Prokopa Holého 149, Česká Lípa, tel. 487 524 577
Sobota 26. 10. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
Neděle 27. 10. – MUDr. Pavla Antošová, Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 832 131
Pondělí 28. 10. – MUDr. Miroslav Kopřiva, ul. 28. října 2707, Česká Lípa, tel. 487 520 706
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Zákupy podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl. ČR.“),
oznamuje :
1.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 25. října 2013
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 26. října 2013
od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v zasedací místnosti Městského úřadu, Borská 5, Zákupy pro voliče bydlící
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
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 Splavu – 25E
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, 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, 55, 57, 58,
60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 77, 78, 79
Božíkov – čp. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 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, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 37, 39, 40, 46, 48, 62, 76, 85, 90, 91, 94, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103,104, 20E, 21E, 25E, 30E, 32E, 33E, 34E, 36E, 40E
Šidlov – čp. 10, 11, 12, 21, 22, 27, 31, 36, 39, 54, 55, 6E, 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 pro voliče bydlící
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
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, 450
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 pro voliče bydlící
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.
4.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
Vzhledem ke zkrácení lhůty dle § 55 odst. 1 zák. o volbách do Parl. ČR budou hlasovací lístky každému voliči dodány 1 den přede
dnem voleb, tj. nejpozději 24. října 2013. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Zákupech dne 23. 9. 2013

Ing. Radek Lípa, starosta
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jak je to s ochrannými maskami?
Únik nebezpečné látky, radioaktivní výbuch, teroristický čin…
Vždy, když dojde k mimořádné události velkého rozsahu ve světě
nebo u nás, množí se dotazy občanů k jejich sebeochranně. Nejčastějším dotazem v této souvislosti je: „Kde mám ochrannou masku
a kdo mi ji dá?“
Problematiku řeší jedno ze základních opatření ochrany obyvatelstva, a to individuální ochrana. Představuje souhrn opatření, jejichž cílem je omezit v nejvyšší možné míře působení radioaktivních
a otravných látek i bakteriologických prostředků na nejdůležitější
části lidského organismu, především na dýchací cesty a obličej.
V době míru se jedná o tzv. improvizovanou ochranu, kdy si občan
svépomocí z dostupných prostředků vyrobí jednoduché pomůcky,
které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. Tato problematika byla blíže popsána v předešlém čísle zpravodaje.
V případě ohrožení státu a válečného stavu se pro vybrané kategorie osob provádí výdej prostředků individuální ochrany. Jedná se
o dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, dětské ochranné
masky a ochranné masky pro dospělé. V rámci zjednodušeného
výkladu lze říci, že prostředek individuální ochrany tvoří část zabezpečující ochranu kůže a sliznic a dále pak ochranný filtr řady MOF,
který chrání dýchací cesty.
K zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany se stanovuje jejich množství a struktura podle počtu dětí neumístěných
ve školských zařízeních a podle projektované kapacity školských
zařízení a lůžkové kapacity zdravotnických, sociálních a obdobných
zařízení se zálohou 10 %. Provádí se výběr a příprava prostorů pro

jejich uskladnění, příprava personálu pro distribuci a výdej prostředků včetně jejich evidence. Prostředky individuální ochrany jsou
uskladněny ve skladech Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky. Chybějící prostředky budou centrálně doplněny za stavu ohrožení státu nebo válečného
stavu systémem hospodářských opatření pro krizové stavy. Výdej
prostředků individuální ochrany pro stanovené skupiny obyvatelstva
budou provádět výdejní střediska (zařízení civilní ochrany pro
zabezpečení výdeje), která při nárůstu hrozby ozbrojeného konfliktu
zřídí obce, školská, zdravotnická, sociální a obdobná zařízení.
A zde si již můžeme zodpovědět nejčastější dotaz občanů.
Co z uvedeného textu vyplývá? Odpověď ještě blíže specifikuje
vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva. Stát zabezpečuje prostředky individuální ochrany
pouze pro děti do ukončení školní docházky, pro osoby umístěné
ve zdravotních a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod.
Prostředky budou vydávány pouze v případě vyhlášení stavu
ohrožení státu nebo válečného stavu. O výdejních místech
a způsobu distribuce prostředků občany vyrozumí příslušný
obecní úřad. Ostatní obyvatelé si mohou nakoupit prostředky
individuální ochrany ve specializovaných prodejnách. Seznam
prodejen v Libereckém kraji najdete na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje – www.hzslk.cz.
Kpt. Mgr. Michaela Stará,
oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Libereckého kraje

Povinná elektronická komunikace
Okresní správa sociálního zabezpečení Česká Lípa připomíná
zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným, že ve
smyslu platné právní úpravy budou po 1. 1. 2014 povinná hlášení
do registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů přijímána pouze
v elektronické podobě a to buď prostřednictvím Veřejného rozhraní
elektronického podání (VREP) nebo informačním systémem datových schránek (ISDS). Zveřejňujeme zde proto kontakty pracovníků
OSSZ, kteří poskytují bližší informace k e-komunikaci.

podání využívá a každý týden se k elektronickému přenosu dat
registrují další a další.
Kopecká Pavla,
487 889 202, e-mail: pavla.kopecka@cssz.cz
Kučerová Kateřina,
487 889 302, e-mail: katerina.kucerova3@cssz.cz
Skořepová Renata,
487 889 301, e-mail: renata.skorepova@cssz.cz
Sůvová Monika,
487 889 311, e-mail: monika.suvova@cssz.cz
Štráchalová Marcela,
487 889 128, e-mail: marcela.strachalova@cssz.cz
Vránová Helena,
487 889 120, e-mail: helena.vranova@cssz.cz

Doporučujeme všem, „malým“ i „velkým“ zaměstnavatelům,
případně jejich účetním, aby co nejdříve podnikli potřebná opatření
pro přechod na e-podání. Zaměstnavatelé se k elektronické komunikaci musí nejprve zaregistrovat na okresní správě sociálního
zabezpečení. Řada zaměstnavatelů již nyní výhod elektronického

Stručně z města…
Nová služba pro občany
Město Zákupy zavádí novou službu pro
občany našeho města. Na městském úřadě
jsou k dispozici platební terminály, na kterých lze hradit všechny platby ve prospěch
města (poplatky za odpad, psy apod.) bezhotovostně pomocí platebních karet. Věříme,
že tato služba bude hojně využívána a přinese obyvatelům našeho města časovou úsporu.

Autobusový spoj
Brenná - Zákupy
Necelý první měsíc má za sebou nový autobusový spoj, který nahradil původní školní
autobus. Vzhledem k rekonstrukci silnic a
mostu v Mimoni dochází k občasným zpožděním tohoto linkového autobusu. Žádáme
cestující o shovívavost, po skončení objížďky (dle harmonogramu počátkem listopadu)
by se měla situace zlepšit. Nadále vyjednáváme možnost posílení autobusové dopravy
pro školáky z Kamenice kolem 14. hodiny
po skončení školního vyučování.

4

Oprava Mimoňské ulice
V průběhu podzimu bude opravována
Mimoňská ulice. Po celou dobu oprav bude
snížena průjezdnost a dojde k občasnému
omezení provozu. Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali zvýšené
opatrnosti.

Oprava komunikace Brenná
V průběhu měsíce září byla dokončena
oprava komunikace od návsi k bývalé
váze na Brenné. Voda byla svedena mimo
(Pokračování na stránce 5)

Zákupský zpravodaj
(Pokračování ze stránky 4)

vozovku pomocí obrub. Na nejvíce exponovaném místě byl položen asfaltový koberec
a celý povrch komunikace byl pak zpevněn
a upraven mikrokobercem.

říjen 2013

Vandalství
– bohužel opakované
Neznámí vandalové poničili sochu
sv. Apolonie na kamenném mostu u kaple
sv. Anny. Pozlacené železné kleště a ruku

někdo ulomil přesně rok od dokončení restaurování všech soch na mostě. Celou záležitost jsme předali k řešení PČR. Škoda
přesáhla dvacet tisíc korun. Loni na Nový
rok byla poškozena i socha sv. Jana Evangelisty u zadního vchodu do parku.

KRONIKA MĚSÍCE
ZÁŘÍ

KALENDÁŘ MĚSÍCE
ŘÍJEN

5. září se ztratila seniorka z DPS v Nových Zákupech. Po několikadenním hledání, do něhož byl zapojen vrtulník s termovizí, policie i hasiči a služební psi, byla seniorka nalezena mrtvá mezi Zákupy a Lasvicemi.
6. září hrál DS Havlíček pohádku „Jak Dobrák se stal králem
a Vykuk do pekla přišel“ v Kamenickém Šenově.
7. září se na zákupském zámku konalo Třetí severočeské setkání
vozidel FRAMO a BARKAS.
13. – 15. září proběhly Zákupské slavnosti (13. září koncert
v kostele, 14. září hlavní program slavností zaměřených na 90. výročí vzniku českého ochotnického divadla v Zákupech, 15. září dvě
představení DS Havlíček).
19. září byla na zámku zahájena výstava fotografií hradů a zámků
Libereckého kraje a německého regionu Oberlausitz.

Do 6. října probíhá na zámku Výstava fotografií hradů a zámků
Libereckého kraje a německého regionu Oberlausitz pořádaná ve
spolupráci s Libereckým krajem (v říjnu otevřeno od 9:00 do 15:00
hod., vstup volný)
12. - 13. října a 26. - 28. října se otevřou „Třinácté komnaty zákupského zámku" - kromě běžně přístupných prostor bude o těchto
víkendech mimořádně otevřeno i dalších sedm historických interiérů
s dochovanou původní výzdobou (kachlová kamna, nástropní malby,
tapety, parkety, nábytek), jejichž oficiální zpřístupnění se teprve
připravuje (ložnice a pracovna císaře Františka Josefa I., salon korunní princezny Štěpánky a lovecký pokoj korunního prince Rudolfa, apartmá arcivévodkyně Marie Terezy z Braganzy i tzv. rytinkový
salon).
28. října se v 17 hod. uskuteční vzpomínková akce u Lípy svobody
ve Školní ulici.

25. září se konalo zasedání Zastupitelstva města Zákupy
27. září hrál DS Havlíček pohádku „Jak Dobrák se stal králem
a Vykuk do pekla přišel“ ve Velké Bukovině.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE ŘÍJEN
1918 byla podepsána Washingtonská deklarace,
která předznamenala vznik ČSR (95)
19. 10. 1893 * malíř a architekt Josef Gruss (120)
21. 10. 1883 + švédský chemik a vynálezce dynamitu Alfred Nobel
(130)
1918 vzplanula poslední bitva našich legií u Vouziers
ve Francii (95)
* herec Václav Voska (95)
1933 * spisovatelka Zdena Salivarová (80)
22. 10. 1883 * malíř Otakar Kubín (130)
1893 * český tanečník a choreograf Joe Jenčík (120)
1973 + španělský dirigent a violoncellista Pablo Casals (40)
1993 + český politik, diplomat Jiří Hájek (20)
23. 10. 1908 * český olympijský vítěz ve vrhu koulí František
Douda (105)
1943 * zpěvák a herec Václav Neckář (70)
24. 10. Den OSN
Světový den informací o rozvoji
1648 byl podepsán Vestfálský mír a ukončena třicetiletá
válka (365)
1668 byl pokřtěn P. J. Brandl (datum narození není známo)
(345)
25. 10. 1838 * francouzský skladatel Georges Bizet (175)
1888 * americký polární badatel Richard Evelyn Byrd (125)
1913 * skladatel a dirigent Karel Valdauf (100)
26. 10. 1993 + František Filipovský (20)
27. 10. 1728 * anglický mořeplavec a objevitel James Cook (285)
1898 * vědec, cestovatel, polárník a spisovatel František
Běhounek (115)
1913 * vynikající český chemik Oto Wichterle (oční čočky)
(100)
1938 + zemřel malíř Antonín Václav Slavíček (75)
28. 10. Státní svátek, vznik ČSR
1918 vznikla Československá republika (95)

1. 10. Světový den hudby
1938 překročilo německé vojsko hranici Československa
a začalo obsazovat pohraniční území. (75 let)
2. 10. 1538 * sv. Karel Boromejský (475)
1933 * zpěvák Karel Hála (80)
1948 * herec Petr Štěpánek (65)
1973 + finský fenomenální běžec Paavo Nurmi (40)
3. 10. 1908 * herečka Nelly Gaierová (105)
5. 10. 1773 zřízení jezuitského řádu v českém království (140)
6. 10. 1988 + Rudolf Janíček, překladatel Bhagavadgíty (25)
7. 10. 1953 + malíř Emil Filla (60)
8. 10. 1838 * Jan Gebauer (175)
1938 + cestovatel Josef Kořenský (75)
10. 10. Světový den normalizace
1813 * italský skladatel Giuseppe Verdi (200)
1993 + český herec Ota Sklenčka (20)
11. 10. 1963 + francouzská šansoniérka Edith Piaf (50)
+ francouzský básník Jean Cocteau (50)
12. 10. 1943 * zpěvák Karel Černoch (70)
13. 10. 1983 + malíř Jaroslav Grus (30)
14. 10. 1918 generální stávka v českých zemích (95)
15. 10. 1608 * italský matematik a fyzik Evangelista Torricelli(405)
16. 10. 1553 + německý malíř Lucas Granach st. (460)
1793 byla popravena francouzská královna Marie Antoinetta
(220)
1813 začala "bitva národů" u Lipska, v níž byl poražen císař
Napoleon I. (200)
1868 * český průkopník motorismu a automobilismu Václav
Klement (145)
1903 * herec Vladimír Šmeral (110)
1978 byl zvolen polský kardinál Karol Wojtyla papežem
jako Jan Pavel II. (35)
17. 10. 1918 * americká herečka Rita Hayworthová (vl. jm.
Margarita Carmen Cansinová) (95)
18. 10. 1888 * slovenský spisovatel Martin Rázus (135)

(Pokračování na stránce 6)
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31. 10. Světový den spoření
Den reformace (31. 10. 1517 vyvěsil M. Luther
ve Wittenbergu 95 tezí proti odpustkům)
1918 * herečka Vlasta Matulová (95)
1968 + sochař Vojtěch Sucharda (45)
1993 + italský režisér Federico Fellini (20)

(Pokračování ze stránky 5)

1938 + francouzský bakteriolog, objevitel séra proti hadímu
uštknutí a očkování dětí proti TBC Léon Charles Albert
Calmette (75)
1993 + režisér a scénárista Zdeněk Podskalský (20)
29. 10. 1988 + herečka Nataša Gollová (25)
30. 10. 1918 byla podepsána Deklarace slovenského národa
v Martině o připojení k Československu (95)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
1. 10. 1933 založena v Zákupech Sudetendeutsche Partei – Henleinova sudetoněmecká strana. (80 let)
8. 10. 1973 vypukl požár v tehdejším Retexu – továrně na zpracování starého textilu. (40)
9. 10. 1938 ve 4 hod. odpoledne vstoupila do Zákup jednotka německého vojska pod vedením pplk. Küsta. (75)
21. 10. 1948 získali hasiči za 81 000 korun přenosnou motorovou stříkačku. (65)
28. 10. 1968 byla zasazena Lípa svobody – Strom republiky u školní tělocvičny. (45)
28. 10. 1973 se konal soutěžní večer o znalostech SSSR. (40)
28. 10. 1998 byla zasazena Lípa svobody – Strom republiky u parkoviště kulturního domu. (15)

28. ŘÍJEN
svobody na počest 50. výročí vzniku Československa i na protest
proti okupaci. Jsme hrdi na tento čin, který vyjadřoval naši lásku ke
svobodě a demokracii, jež byly pak zase na více než dvacet let potlačeny.
Mgr. Jiří M. Šimek

28. říjen je datum, které by měl mít vryto do paměti každý Čech.
Je to den, kdy v roce 1918 byla vyhlášena Československá republika, a obnovena tak po staletích česká samostatnost. Je to den, kdy po
okupaci naší země německými nacisty v řadě měst tzv. Protektorátu
Čechy a Morava proběhly demonstrace, při nichž v Praze byli smrtelně zraněni medik Jan Opletal a dělník Václav Sedláček. Je to den,
kdy v roce 1945 byl Edvard Beneš potvrzen ve funkci prezidenta.
Aby se zapomnělo na období Masarykovy předmnichovské republiky, byl za komunistické totality 28. říjen prohlášen za Den znárodnění, i když znárodňovací dekrety byly podepsány jindy. A konečně
byl to den, kdy v roce 1968 byl schválen zákon o československé
federaci.
Především si pamatujme ono první datum: 28. říjen 1918 – vyhlášení samostatné Československé republiky, jejímž prezidentem se
stal Tomáš Garrigue Masaryk. Republiky, jejíž 95. narozeniny
v tomto roce oslavujeme. Republiky, která vznikla z krve tisíců
našich legionářů a v roce 1945 po nacistické okupaci byla obnovena
krví tisíců našich zahraničních vojáků, partyzánů i vlastenců zavražděných nacisty ve vězeních a koncentrácích. Republiky, jejíž památku se snažila komunistická vláda pošpinit a vymazat z paměti občanů, republiku, k níž se můžeme po roce 1989 opět hrdě hlásit.
My v Zákupech pak k oněm zmíněným událostem
z předchozích 28. říjnů přiřazujeme ještě 28. říjen 1968, kdy jsme
u školní tělocvičny za velkého shromáždění občanů v čele
s tehdejšími představiteli města vysazovali Lípu svobody v době,

TUTO UDÁLOST SI LETOS 28. ŘÍJNA V 17 HOD.
PŘIPOMENEME U ZÁKLADNÍ ŠKOLY VZPOMÍNKOVOU
AKCÍ S KRÁTKÝM PROGRAMEM A STÁTNÍ HYMNOU.
Občany, kteří si váží naší historie a samostatnosti, zve město
Zákupy.

kdy nás už dva měsíce okupovaly jednotky Sovětské armády, doprovázené v srpnu dalšími „bratrskými“ vojsky. Sázeli jsme Lípu
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K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

XVII. ZÁKUPSKÉ SLAVNOSTI
Je za námi nejvýznamnější kulturní událost města Zákupy – Zákupské slavnosti,
které se konaly u příležitosti 90. výročí založení českého ochotnického divadla v Záku-

pech. Slavnosti byly zahájeny v pátek 13.
září v 18 hodin koncertem v kostele sv. Fabiána a sv. Šebestiána. Tentokrát jsme přivítali Českolipský dětský sbor pod vedením

sbormistra Petra Nováka, který si pro návštěvníky a posluchače připravil velmi nevšední vystoupení. Zazněly skladby klasické, lidové a dokonce i spirituály, které ve
spojení s nezaměnitelnou chrámovou akustikou dodaly pěveckému vystoupení neobyčejné kouzlo, což bylo oceněno velkým potleskem všech přítomných.
Od sobotních ranních hodin probíhala
na radnici výstava plakátů a fotografií Divadelního spolku Havlíček Zákupy, která zachytila dlouholetou divadelní činnost a historii tohoto spolku nejen na fotografiích, ale
také v kronikách, do kterých mohli návštěvníci nahlédnout, a dozvědět se mnoho zajímavých informací a mnohdy i „pikantností“
ze zkoušek či představení.
Hodinu před polednem se otevřely dveře
školní jídelny, kde byl podáván již tradiční
guláš sponzorovaný zákupskou firmou IAC
Group Czech, s. r. o. a uvařený kuchařkami
školní jídelny.
Sobotní den pokračoval divadelním
(Pokračování na stránce 8)
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vě očekávali žáci ZŠ a MŠ Zákupy, kteří

průvodem centrem města směrem ke koupališti, kde se odehrával další program těchto
slavností. Průvod se zastavil na rohu Gagarinovy a Borské ulice, kde dříve stála restaurace Modrá hvězda, ve které byl dne 25.
června 1923 založen ochotnický kroužek při
odboru Národní jednoty severočeské, nejstarší český ochotnický soubor na Českolipsku, jehož pokračovatelem a dědicem je
současný Divadelní spolek Havlíček. Tato
významná událost je plně zdokumentována
na informačním panelu, který byl právě na
tomto místě vybudován (autor textu – J. M.
Šimek). Po krátkém zastavení a připomenutí
této události, za potlesku a vítání přihlížejících návštěvníků, průvod pokračoval, provázen vyzváněním na zvoničce u domku Mojžíškových, směrem ke koupališti, kde byl
slavnostně přivítán starostou města a moderátorem Tomášem Mařasem.
V tuto dobu už své vystoupení netrpěli-

měli připraveny ukázky ze školní akademie.
Následovala další čísla programu: putování
z pohádky do pohádky - Galaxie dětem,
hasičská pěna, ve které se ti nejmenší mohli
vyřádit, a také skladby a známé hity pro
starší a pokročilé v podání skupiny Brass
Bombers.
V 16 hodin se opět představil Divadelní
spolek Havlíček se svým pásmem Letem divadelním světem s připomenutím všech důležitých momentů v historii spolku. Ihned
po skončení divadelního vystoupení byla
starostou města Ing. Radkem Lípou, kterému asistoval předseda Svazu českých divadelních ochotníků Ing. J. Hejral, udělena a
předána divadelnímu spolku Prestižní cena
města Zákupy za soustavné aktivní rozvíjení
kulturního prostředí a celkový přínos
k rozvoji města.
Po ukončení oficiální části programu
opět pokračoval program hudební. Během
sobotního odpoledne a večera zazpívala Olga Lounová, pro velký úspěch minulého

(Pokračování na stránce 9)
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ročníku mezi nás zavítal také Divokej Bill
revival, tentokrát v dřívějším čase, tak aby
si jeho vystoupení mohl užít opravdu každý.
O vysokou návštěvnost se zasloužili František a Vojtěch Nedvědovi, kteří naprosto
ovládli každičký koutek koupaliště a uchvátili svými největšími hity, které si prozpěvoval snad každý, kdo na koupališti v tu chvíli
byl. Všichni přítomní, mladí, starší i ti nejstarší, byli opravdu nadšení a požadovali od
muzikantů mnoho přídavků, což mělo za následek zpoždění dalšího programu, na který
už netrpělivě čekaly davy lidí na pláži i hrázi zákupského koupaliště. Ano, připraven
byl ohňostroj, který už se stal nepominutelnou součástí slavností. Čekání bylo všem
přítomným vynahrazeno nádhernou světelnou ohnivou podívanou v podání pana Novotného. Po ohňostroji si na své přišli fanoušci punk-rockové kapely Zvláštný škola,
která ukončila sobotní program slavností.
Samozřejmě během celého sobotního
programu nechyběly prodejní stánky a pouťové atrakce všeho druhu, takže opravdu
každý si mohl slavnosti užít po svém.
Neděle 15. září byla věnována opět divadel-

níkům, kteří si připravili dvě divadelní inscenace a to od 10 hodin pohádku pro děti J.
M. Šimka Jak Dobrák se stal králem a Vykuk do pekla přišel a od 15 hodin komedii
9
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s., Marius Pedersen a. s., LADEO, Instalcentrum s. r. o, Silnice Žáček s. r. o., Nábytek rodinná pohoda, PEOT s. r. o., CR Projekt s. r.
o., ML TUNING, spol. s r. o., SaM silnice a mosty, a. s., Real – Incest CL a. s., Český rybářský svaz Zákupy, Jaromír Škoda, Kateřina
Stejskalová, Juraj Strejček, Ohňostroje Novotný, Elektro Nekola, ISTAR s. r. o.
Děkuji také celému organizačnímu týmu a všem, kteří se podíleli na organizaci slavností: pracovnicím městského úřadu a místního
hospodářství, strážníkům městské policie, členům Sboru dobrovolných hasičů Zákupy, učitelům a žákům základní školy a mnoha dobrovolníkům, kteří jako každý rok podali pomocnou ruku. Především
pak členům Divadelního spolku Havlíček, jejichž „90. narozeniny“
jsme těmito slavnostmi připomněli.
Jsme si vědomi, že je stále co zlepšovat, proto budeme rádi za
jakékoliv připomínky, cenné rady či návrhy, které povedou
k dalšímu zkvalitnění této významné akce.
Největší poděkování patří vám návštěvníkům, právě vy jste dodali Zákupským slavnostem to nezaměnitelné kouzlo a tu nejlepší
možnou atmosféru. DĚKUJEME!
Iva Kreisingerová,
místostarostka města

(Pokračování ze stránky 9)

kony herců ocenili velkým potleskem.
Za spolupráci a podporu letošních slavností patří velké poděkování
sponzorům: IAC Group Czech s. r. o., LGI Czechia s. r. o., SVS a.

Římskokatolická farnost Zákupy
Zákupské slavnosti v kostele
K městským slavnostem v Zákupech přispěla neformálně i zákupská farnost. K slavení společné nedělní mše svaté dne 15. 9.
2013 pozvala do Zákup ústy místního duchovního správce otce
Grzegorze, královského kanovníka J. M. can. Karla Havelku z Litoměřic. Zajistila také pěvecký sbor z České Lípy.

du věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a jejich
přínos pro náš národ a jeho vzdělanost. Vyjádřil naději, že i do budoucna bude náš národ o dar víry pečovat, a svěřil nás všechny přítomné a naše rodiny, celou farnost do ochrany Panny Marie Bolestné, jejíž svátek celá církev zrovna tuto neděli slavila. V závěru poděkoval pěveckému českolipskému sboru za krásný doprovod.
Po mši svaté byli všichni přítomní pozváni na malé občerstvení.
Z organizačních důvodů pohoštění bylo zajištěno v náhradních prostorách na zámku. I tak se setkání s otcem kanovníkem K. Havelkou
povedlo, lidé si krásně pohovořili a pobavili. Děkujeme novému
panu kastelánovi Petru Weissovi, že nám vypomohl, a také všem,
kdo se podíleli na zajištění oslavy.

J. M. can. K. Havelka celebroval slavnostní mši svatou za asistence diákona Evžena Policera. Ve své promluvě se zabýval otázkou
daru víry v Boha v návaznosti na probíhající Rok víry, který vyhlásil
ještě svatý otec Benedikt XVI., a který bude ukončovat 24. listopadu
2013 již nový papež František. Řekl, že dar víry je velká milost,
která byla dána lidem a musíme si toho daru velmi vážit. Je mnoho
těch, kteří dar víry nedostali. Připomněl letošní 1150. výročí přícho-

Krásné setkání nás všechny duchovně obohatilo a posílilo
do všedních dnů.

Pořad bohoslužeb na Dušičky:
S ohledem na to, že příští Zákupský zpravodaj vychází začátkem měsíce listopadu, s předstihem informujeme o pořadu bohoslužeb:
1.11. 2012 svátek Všech svatých
17:00 hod
2.11. 2012 Památka zemřelých (Dušiček) 17:00 hod. a pobožnost na hřbitově
Farníci
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Zákupský zpravodaj

říjen 2013

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na říjen a listopad
(Změny v termínech či konání jednotlivých akcí vyhrazeny)
Vysvětlení použitých zkratek:
KZ = KULTURA ZÁKUPY o. s., DSHZ = Divadelní spolek Havlíček Zákupy o. s., VDOB = Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická,
MV = místní výbor, OV = osadní výbor, KŽ = Klub žen, LKŽ = Levicový klub žen, ZO ČSCH = Základní organizace Českého svazu chovatelů, ČSZ = Český svaz zahrádkářů, EHM = EDUARD HELD MUZEUM, SD = Společné dědictví o. s.

Říjen

Listopad

Přednáška pí Kopalové
28. října vzpomínková akce u Lípy svobody ve Školní ulici
19. 9. - 6. října Výstava fotografií hradů a zámků Libereckého kraje a
německého regionu Oberlausitz
12. - 13. a 26. - 28. října „Třinácté komnaty zákupského zámku“
Vítání občánků
18. 11. – 4. 12. – Mikulášský program pro děti: Namaluj si svého čerta
30. 11. a 1. 12. – Zákupský advent
30. 11. – rozsvícení vánočního stromu na nám. Svobody

KŽ, LKŽ
město Zákupy
státní zámek
státní zámek
město Zákupy, KŽ, LKŽ
EHM
KZ, VDOB, KŽ, LKŽ, ZŠ a MŠ
Zákupy, státní zámek, město Zákupy

EDUARD HELD MUZEUM INFORMUJE
„SLADKÉ POKUŠENÍ“ - výstava obalů od čokolád ing. Heleny Rydygrové a forem souvisejících s výrobou čokolády a zapůjčených
Vladimírem Dvořáčkem z České Lípy byla prodloužena do 30. 11. Ke dni 18. září ji navštívily téměř čtyři stovky lidí.
V průběhu měsíce září také proběhla akce „POSTAVTE SI SVÉHO DRAKA“ s Domem dětí a mládeže Libertin v České Lípě. Zájemci
o stavbu si mohou draky postavit i v první polovině října, kdy se snad dočkáme alespoň posledních závanů babího léta. Meteorology
předpovídané teplé září se totiž nějak nevyvedlo.
Muzeum také zapůjčilo pro naskenování odboru územního plánování magistrátu města Liberce historické mapy a kopie map z let
1843 až 1937 z našich sbírek.
Ing. Zdeněk Rydygr

Státní zámek informuje
Ve dnech 19. 9. - 6. 10. 2013 se na státním zámku koná Výstava fotografií hradů
a zámků Libereckého kraje a německého
regionu Oberlausitz pořádaná ve spolupráci
s Libereckým krajem (v říjnu otevřeno
od 9:00 do 15:00 hod., vstup volný).
12. 10. - 13. 10. a 26. 10. - 28. 10. 2013
budou otevřeny „Třinácté komnaty zákup-

ského zámku" - kromě běžně přístupných
prostor bude o těchto víkendech mimořádně
otevřeno i dalších sedm historických interiérů s dochovanou původní výzdobou
(kachlová kamna, nástropní malby, tapety,
parkety, nábytek), jejichž oficiální zpřístupnění se teprve připravuje. Uvidíte ložnici
a pracovnu císaře Františka Josefa I., salon

korunní princezny Štěpánky a lovecký pokoj korunního prince Rudolfa, apartmá arcivévodkyně Marie Terezy z Braganzy
(nevlastní matky Františka Ferdinanda
d´Este) i tzv. rytinkový salon (otevřeno
od 9:00 do 15:00 hod., vstupné 10,- Kč
k základnímu vstupnému za prohlídku zámku).

Nové knihy v místní knihovně
Petráková Monika
Price Kalayna
Blaedel Sara
Kubátová Táňa
Rossi Veronica
Callen Gayle
Erskine Barbara
Garcia Emma
Garvis Graves
Watson Mark
Wilhelm Andreas
Klevisová Michaela
Maxwell Cathy
Mannel Beatrix

Jemnolásky
Tanec stínů
Říkej mi princezno
Léta s Hubertem
Cesta věčnou nocí
Nevšední návrh
Řeka osudu
Zlomená srdce
Na ostrově
Pouto
Hybrid
Kroky vraha
Čas zázraků
Vůně pouštní růže

Tremayne Peter
Nesbo Jo
Kallentoft Mons
Reichs Kathy
Peetz Monika
Lyle D. P.
Roberts Nora
Fielding Joy
MacMahon Kathleen
Probst Jennifer
Nesvadbová Barbora
Taylor Kathryn
Cartland Barbara
Patterson James
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Jezdec věští smrt
Švábi
Jarní mrtví
Kosti jsou věčné
Sedm dní bez
Posel spravedlnosti
Pohanský kámen
Potok stínů
Takhle to končí
Manželská smlouva
Přítelkyně
Barvy lásky
Láska není slepá
Provinilé manželky
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

Dne 10. září 2013 oslavila paní Marie Jirková
z DD a DPS v Nových Zákupech 94. narozeniny.
Dne 29. srpna 2013
oslavila
paní Lidmila Šulcová
ze Zákup
93. narozeniny.

Vedení města oslavenkyním popřálo s kytičkou mnoho zdraví a poté se obě podepsaly do kroniky města.

Dne 3. září 2013 oslavil pan Břetislav Lakomý ze Zákup 91. narozeniny.
Vedení města oslavenci přeje hodně zdraví a štěstí.

ZÁKUPSKÁ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
Český svaz chovatelů
Při příležitosti výstavy ČSCH ZO Zákupy jsem pro zákupské
děti připravila další den v česko-německém duchu v návaznosti
na listopadové setkání.
Děti se pomocí her seznamovaly s německým jazykem a díky
neformálnímu prostředí se chovaly bezprostředně. Počasí nám přálo, proto jsme všechny hry a jazykové animace mohli strávit venku
ve městě a v zámeckém parku. Navštívili jsme také výstavu králíků
a drůbeže, kde nám německé děti ukázaly své chovatelské úspěchy.
Během Stadtrallye děti plnily jednoduché úkoly na několika stanovištích a odměnou jim byla připravená výtvarná dílna. V rámci výtvarné dílny děti zapojily svou fantazii a na památku si pokreslily
trička, hrníčky a masky.
Mé díky patří tlumočnici Míše Veselé, která se přijela podívat
na náš projekt až z Plzně. Dále děkuji panu Zdeňku Rydygrovi
za poskytnutí prostor pro výtvarnou dílnu a za zajímavou prohlídku
expozice „Mizející čas“.
S dětmi jsme se jednohlasně shodli, že jeden den nám zase
nestačil. Věřím, že příští setkání bude delší a uskuteční se ve stej-

ném či hojnějším počtu jak z české, tak německé strany.
Bc. Eliška Kňobortová

Divadelní spolek Havlíček Zákupy děkuje
Divadelní spolek Havlíček Zákupy děkuje i touto cestou vedení a žákům Základní školy a Mateřské školy Zákupy za významnou
pomoc při oslavách 90. výročí vniku českého ochotnického divadla v Zákupech. Slavnostního průvodu se zúčastnili žáci vyšších ročníků,
a pomohli tak výrazným způsobem realizovat akci dokumentující historii zákupského ochotnického divadla.
Děkujeme též těm občanům, kteří svou účastí v průvodu pomohli ztvárnit historii DS Havlíček.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Jiří M. Šimek, jednatel DS Havlíček Zákupy
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IN FO RMAC E Z KAM EN IC E
(Informace Osadního výboru Kamenice)

Pochod k ukončení prázdnin:
Letošní pochod k ukončení prázdnin proběhl v sobotu 7. září
a naším cílem byly krajské dožínky konané v Brništi. Na pochod nás
vyrazilo přibližně 25.

dveří ZOD Brniště do Velkého Grunova na velkokapacitní kravín,
kde probíhala exkurze. Většina účastníků našeho pochodu toho využila a z Grunova se pak vrátila procházkou zpět do Kamenice. I díky
vydařenému počasí a zvolenému tématu se výlet líbil.
Hlavničkovi

Na návsi v Brništi jsme se připojili k dožínkovému průvodu
doprovázenému dřívější i současnou zemědělskou technikou, který
směřoval do areálu lesního zátiší. Během průvodu jsme ochutnali
i dožínkové koláče.
V areálu Lesního zátiší probíhala samotná dožínková slavnost
s kulturním programem. Děti si zde vyzkoušely své dovednosti
v různých tvůrčích dílnách. Byla zde možnost si prohlédnout zemědělskou techniku, popřípadě navštívit koutek s několika hospodářskými zvířaty, nebo ochutnat vítězný potravinářský výrobek oceněný v soutěži „Krajská regionální potravina“.
Z Lesního zátiší byl vypravován autobus v rámci dne otevřených

CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ
(Informace Osadního výboru Božíkov)
Prázdniny skončily a dětem začal další školní rok.
Soukromého autobusového dopravce vystřídal linkový autobus,
který jede z Mimoně do Božíkova, Brenné a zpět na náměstí

v Zákupech. Výhodou je, že s tímto autobusem mají možnost dopravovat se i ostatní obyvatelé Božíkova a Brenné.
Na žádost osadního výboru nechalo město Zákupy opravit
v Božíkově autobusovou zastávku a chystá se i umístění značky
Pozor děti v blízkém okolí této zastávky. Bohužel přechod pro chodce není v Božíkově možné zhotovit z důvodu chybějících chodníků.
Město Zákupy dále přislíbilo přistavit v Božíkově další kontejner na
plasty, tak bychom mohli předejít přeplnění a následnému nepořádku kolem.
Osadní výbor se bude i nadále snažit o zlepšení podmínek
v Božíkově a přeje všem dětem úspěšný školní rok.
Za osadní výbor Šoltová Kamila
13
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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.)

Anna Marie Františka velkovévodkyní toskánskou (290 let)
Významná barokní majitelka zákupského panství Anna Marie Františka, o níž psal
do Zákupského zpravodaje mj. před dvěma
lety u příležitosti jejího úmrtí pan Jiří
Šimek, se obvykle označuje jako velkovévodkyně (někdy nesprávně jako vévodkyně)
toskánská. Málo se však dnes ví, jak a kdy
přesně k tomuto titulu přišla a jak to vůbec
s jejími tituly bylo. A protože 31. října letošního roku uplyne 290 let od chvíle, kdy jí
titul toskánské velkovévodkyně začal náležet, pokusíme se tuto záležitost objasnit.
Německo se až do 19. století skládalo
z mnoha státečků velmi různé velikosti,
které se ostatně měnily, protože mnohé
z těchto státečků se dělily mezi příslušníky
panovnických rodů. O těchto panovnících se
obvykle mluví jako o „říšských knížatech“.
Někteří z nich skutečně měli titul kníže, jiní
ale vévoda nebo hrabě (s variantou markrabě a lantkrabě). Titul kníže a vévoda obvykle náležel jenom panujícímu členovi rodu
(a jeho manželce titul kněžna či vévodkyně), zatímco jejich děti a další nevládnoucí
příbuzní užívali titul princ/princezna. Jen
u rodů hraběcích patřil stejný titul (hrabě/
hraběnka) všem členům rodu. Existovaly
ovšem výjimky, dané obvykle dlouhou tradicí. Jinak však podobné zásady platily
i u rodů s uvedenými tituly i mimo Německo.
Anna Marie Františka pocházela z rodu
Askánců, který již od počátku středověku
vládl s titulem vévodů Sasku. To se
v průběhu staletí dělilo a jedním z takto
vzniklých státečků bylo Sasko-Lauenbursko, jehož panovníci rovněž užívali vévodský titul. Vévodou byl tedy i v Čechách
usazený dědeček Anny Marie Františky
Julius Jindřich, který se jím stal až na konci
života a zcela nečekaně, když vymřeli
všichni ostatní mužští členové jeho rodu.
Sasko-Lauenbursko i s vévodským titulem
od něj zdědil jeho syn Julius František
(ačkoliv sídlil v Čechách, Sasko-Lauenbursku skutečně vládl, i když většinou „na
dálku“). Anně Marii Františce a její sestře
Františce Sibyle Augustě náležel tedy titul
princezen. Smrtí vévody Julia Františka
dívky o vévodství přišly, protože jako ženy
vládu v Sasko-Lauenbursku zdědit nemohly,
titul princezen jim však zůstal. Záhy po
otcově smrti se obě dívky provdaly. Anna
Marie Františka velmi stála o panovníka

(třeba budoucího) některého z německých
státečků. Ačkoliv to vypadalo, že si vezme
budoucího vládce státečku Rýnská Falc,
nakonec musela vzít zavděk jeho mladším
bratrem, který vládu převzít neměl. Protože
vládcové Rýnské Falce měli titul falckrabě,
tedy variantu titulu hrabě, stala se sňatkem
Anna Marie Františka falckraběnkou. Tou
samozřejmě zůstala i po manželově smrti,
ke které došlo asi po třech letech (1693).
Falckraběnkou zůstala pak ještě více než
čtyři roky, do nového sňatku (1697).

Druhým manželem Anny Marie Františky se stal Giovanni Gaston Medicejský. Rod
Medici vládl v té době již asi 200 let ve
velmi bohatém italském státě Toskánsko
s hlavním městem Florencií. Když se tam
Medicejové zmocnili vlády, byl stát prohlášen za vévodství, brzy ale povýšen na velkovévodství. V roce 1697 byl toskánským
velkovévodou Cosimo III. a jeho nástupcem
starší syn Ferdinand. Giovanni Gaston byl
mladším synem Cosima III. a jako synu
velkovévody mu náležel titul princ. Anna
Marie Františka se tedy sňatkem s ním stala
(opět) princeznou.
Je celkem známo, že toto druhé manželství zákupské paní bylo nevydařené. Giovanni Gaston ji brzy opustil, pobýval
v Praze nebo cestoval po Evropě a vedl
velmi prostopášný život. To se naštěstí nedotklo zdejších panství, protože ta zůstala
výhradním majetkem Anny Marie Františ14

ky, která byla velmi dobrou hospodářkou a
manželovy výstřelky nefinancovala.
V Toskánsku mezitím zemřel princ
Ferdinand (31. října 1713, připomínáme si
tedy také 300. výročí jeho úmrtí), který
dosud neměl děti, a tak nástupcem Cosima
III. se stal Giovanni Gaston. Jeho otec o
něm však zjevně neměl valné mínění. Nejprve se snažil, aby v Toskánsku byla uznána
dědičnost žen, protože měl dceru, která by
vládu mohla zdědit. Když nepochodil, přemluvil svého bratra, který byl kardinálem,
aby požádal papeže o dispens a vystoupil
z církve. Tak se i stalo, ale ani tento princ se
potomků nedočkal, protože brzy zemřel.
Cosimo III. prý uvažoval dokonce o tom, že
Toskánsko by se mělo znovu stát republikou. K tomu však nedošlo.
Cosimo III. zemřel právě před 290 lety,
31. října 1723. Tou chvílí se jeho nyní už
jediný syn Giovanni Gaston stal velkovévodou toskánským a jeho manželka Anna
Marie Františka toskánskou velkovévodkyní. Protože si na svém postavení velmi zakládala, titul od té doby používala, ačkoliv
v Toskánsku nebyla a s manželem se nestýkala. Prožila tedy prvních osmnáct let života
jako princezna (dcera sasko-lauenburského
vévody), dalších osm let jako falckraběnka,
27 let jako princezna (manželka toskánského prince) a teprve posledních osmnáct let
života jako toskánská velkovévodkyně.
Při této příležitosti rovněž zdůrazněme,
že nikdo z toskánského rodu Medicejů nebyl
nikdy vlastníkem zákupského panství ani
žádného jiného, které patřilo u nás saskolauenburským vévodům. Po smrti Anny
Marie Františky všechny tyto statky zdědila
její jediná dcera provdaná za bratra bavorského vévody a tím se tyto statky dostaly do
rukou bavorských vévodů. Toskánska se po
smrti Giovanni Gastona zmocnila císařovna
Marie Terezie a vládla tam potom vedlejší
větev Habsburků. Ta počátkem 19. století
získala také bavorské (bývalé saskolauenburské) statky v Čechách. Teprve pak
se začaly označovat jako „toskánské“, to
ovšem, jak je patrné, s rodem Medici a
s Annou Marií Františkou nemá nic společného.
Martin Aschenbrenner
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Stručně z města trochu jiným pohledem
Překvapil mne článek pana starosty a
slečny místostarostky v posledním Zákupském zpravodaji, který má sice informativní
charakter, ale pouze v pozitivním slova
smyslu, avšak o tom, co se nepodařilo, nebo
dokonce co bylo špatně, se taktně mlčí. Že
by se jednalo už o předvolební agitaci?
Obzvlášť za netaktní považuji část týkající se kulturního domu v Zákupech. Slečna
místostarostka zřejmě nenalezla dost argumentů k odpovědi na můj poslední příspěvek pod názvem „Jak skončí kulturní dům
v Zákupech?“ A rovněž na článek RSDr.
Moravcové „Reakce na článek ing. Fridrichové.“
Považuji za svoji povinnost a slušnost
vůči voličům uvést vše na pravou míru:
Úklid objektu byl proveden na základě mého vystoupení na zastupitelstvu – navrhla
jsem zařadit do programu jednání bod Stav
kulturního domu v Zákupech a přinesla
jsem fotodokumentaci. Světe, div se, místostarostka i starosta byli proti, aby se tato
záležitost dostala na jednání ZM, neboť
jsem o tomto zařazení neinformovala včas.

Proč tedy mají zastupitelé právo vznášet
návrhy na doplnění programu? Návrh
ovšem prošel díky jiným zastupitelům,
já tak mohla dokladovat zastupitelům
nehorázný nepořádek a stav kulturního domu, např. toaletu plnou exkrementů, vytrhané osvětlení atd. – fotografie mám ještě
k dispozici. Až na základě mého vystoupení
se začalo něco dít a k tomu ještě musel být
místostarostce uložen úkol usnesením zastupitelstva. Já bohužel nemám v pravomoci
komukoliv nařídit, aby prováděl opravy
a úklid majetku města, jsem pouze řadový
zastupitel. Stejně tak tomu bylo i se započetím zednických prací – až na základě mého
požadavku a požadavku pí Moravcové.
A srovnání parketové podlahy? O tom jsem
chvíli diskutovala s panem starostou v jeho
kanceláři, bránil se tomu kvůli možnému
zateplování kulturního domu. Ale jak je
vidět, podařilo se mi ho přesvědčit, jen zásluhy si „uzurpuje“ někdo jiný.
Jsem ráda, že slečna místostarostka
konečně pochopila, že kulturní dům je ve
městě, cituji: „více než potřebný“. Snad to

pochopí i někteří další zastupitelé. O údržbu
a eventuelní rekonstrukci bojuji již od počátku svého funkčního období, za občasné
podpory RSDr. Moravcové, Ing. Rydygra,
pí Hudakové, odstoupivšího Mgr. Vinše,
ti mi nejvíce v mé snaze pomáhají, občas se
přidá i jiný zastupitel či zastupitelka. Za to
jim všem děkuji.
Mnou uváděné informace se dají jednoduše ověřit ze zápisů a záznamů zastupitelstva, tak bych napříště prosila, aby si někdo
z mých návrhů nedělal předvolební agitaci.
Ať prezentuje, kromě vysmátých fotografií
z kulturních akcí a oslav různých výročí,
hlavně svoji práci.
Vyzývám opětovně vedení města, aby
uvádělo pravdivé informace a neuvádělo
občany v omyl o svých zásluhách, pro které
ani nezvedlo ruku.
Škoda, že není větší účast na jednáních
zastupitelstva, jak uvedla pí Moravcová –
občané by na vlastní oči viděli, kdo hájí
jejich zájmy a majetek města.
Ing. Jiřina Fridrichová,
zastupitelka města

Reakce na článek Stručně z města trochu jiným pohledem
Rubrika
zákupského
zpravodaje
„Stručně z města“ má pouze informativní
charakter. Hlavním cílem je informovat
občany města o všem, co se plánuje, na čem
se pracuje, co bylo v našem městě již provedeno.
Dále bych ráda sdělila informace o předkládání materiálů na jednání zastupitelstva
města a také schvalování programu jednání.
Zastupitelstvo města Zákupy má schválený
Jednací řád, ve kterém je uveden postup pro
doručení materiálů k projednání na zastupitelstvu města. Materiály závažné povahy
předkládá navrhovatel v dostatečné lhůtě,
aby mohly být doručeny členům zastupitelstva, tj. nejpozději 6 dnů před zahájením
zastupitelstva města, materiály organizační
povahy musí být doručeny nejpozději 3 dny
před zahájením zastupitelstva města a materiály informativní povahy před zasedáním
zastupitelstva města. Ve výjimečných a
odůvodněných případech mohou být materiály předloženy členům zastupitelstva
v kratším termínu, popř. v den zasedání

zastupitelstva. Starosta města po zahájení
jednání zastupitelstva vyzve zastupitele, aby
se k předloženému programu jednání vyjádřili. V tuto chvíli má každý zastupitel možnost se k programu nejen vyjádřit, ale také
navrhnout doplnění či změny. O každém
návrhu je hlasováno. Rozhodnutí je tedy
vždy na každém zastupiteli, zda bude pro
okamžité projednání materiálu či potřebuje
přiměřený čas k jeho prostudování a přípravě na jednání.
Já osobně nemám problém přijmout
jakýkoliv návrh k projednání, pokud usoudím, že je nutné bezodkladné projednání a
řešení dané záležitosti, což jsem také učinila
dne 24. dubna tohoto roku v případě návrhu
Ing. Fridrichové týkající se doplnění programu jednání o bod Stav kulturního domu
v Zákupech, kdy jsem hlasovala pro projednání tohoto bodu a následně jsem
v rámci projednání sdělila, že úkol svěřený
zastupitelstvem (předložení zhodnocení
plnění nájemní smlouvy v Kulturním domu
v Zákupech a návrh na řešení stávající situa15

ce) bez výhrad přijímám. Zápis z každého
zasedání zastupitelstva města je zveřejněn
na webových stránkách města Zákupy
v sekci Samospráva/Usnesení a zápisy ZM,
kde je možné si pravdivost uveřejněných
informací plně ověřit.
Již v minulém čísle zpravodaje jsem vás
informovala o všech opravách a pracích,
které v kulturním domě byly a budou provedeny. Za tímto článkem si plně stojím, informace jsou pravdivé a doložitelné, občané
si vše mohou ověřit. Samozřejmě i nadále
vás budu průběžně informovat o průběhu
dalších prací.
Bylo to již řečeno mnohými zastupiteli,
je to i mým přáním… Vážení spoluobčané,
přijďte se podívat na jednání zastupitelstva,
opravdu to stojí za to!
Na závěr bych ráda sdělila, že nemám
problém si s kýmkoliv osobně popovídat,
ale přijde mi naprosto nevhodné řešit osobní
spory prostřednictvím Zpravodaje.
Iva Kreisingerová,
místostarostka města
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Jak to bude s bytovým fondem? Názor.
Se zájmem jsem si přečetla článek předsedy bytové komise
p. Mgr. Hajdů.
Překvapilo mě konstatování, že pokud byly prováděny rekonstrukce předávaných bytů, nebyla prováděna řádná kontrola provedených prací, a docházelo tak k opravám oprav, čímž neúměrně rostly náklady. Kdo nese za tyto „kontroly“ zodpovědnost?
Nechť si každý udělá svůj vlastní úsudek.
Dále jsem se prokousávala vyčíslením nákladů na potřebné
„velké“ opravy. Znovu zdůrazňuji důležitá čísla pro nájemníky z vybraných prostředků (nájmů) jsou ročně vyčleněny cca 4 mil.
korun na velké investiční akce (nad 100 tis. Kč). Studie zpracovaná
v r. 2012 uvádí částku potřebnou na základní sanační práce bytového fondu (opravy střech, oken, zateplení a hydroizolace) ve výši
81 200 000 Kč. Studie neobsahuje další nutné práce. Součástí bytového fondu jsou však i další objekty!
Nevím, zda si nájemníci uvědomují tato fakta, neboť podle jednoduchého výpočtu vychází, že nutné práce budou pak rozloženy na

dobu 20 let. Pokud si vezmu záruční lhůtu stavebních prací 3-10 let,
pak za 20 let se toto kolečko nutných oprav bude opakovat s několikanásobnou výší investic na nutné opravy. Dá se předpokládat, že
pokud se nenajdou další peníze (?), pak bytový fond bude dále chátrat. Musíme si přiznat, že ani nebude v silách městského rozpočtu
(který celý činí okolo 40 milionů korun na rok) tuto věc vyřešit.
Na zastupitelstvu na začátku volebního období vystoupila
Ing. Fridrichová s názorem ohledně možnosti privatizace městských
bytů. Je to do budoucna zřejmě jediná možnost. Prodat byty za cenu
odpovídající jejich současnému stavu a nechat asi 20 % bytového
fondu jako sociální byty městu. Podle mě neobstojí argument,
že „důchodci na koupi bytu nemají“. Z 99 % mají však děti, které se
za ně mohou zaručit. V dnešní době je investice do nemovitosti
nejlepší investicí! Je lépe svěřit peníze bankám a různým fondům
nebo zajistit sobě a svým dětem vlastní kvalitní bydlení?

Vážení čtenáři Zákupského zpravodaje!

A co se týká příspěvku na zelenou energii, tu těžko zákupští
zastupitelé ovlivní. Snad jen pro připomenutí, dotace na tzv. obnovitelné zdroje přijala vláda ČSSD v roce 2005. V té době byly dotační
podmínky vzhledem k cenám fotovoltaických desek odpovídající,
ale přes upozornění odborníků v roce 2008 na rychle klesající ceny
těchto desek, čímž dochází k vysoké ziskovosti výroby sluneční
energie a masovému rozšíření, tehdejší pravicová vláda v čele
s předsedou vlády Topolánkem a ministrem financí Kalouskem na to
nereagovala. Až úřednické vládě v čele s Janem Fischerem se podařilo prosadit zákon v nynějším znění. Další zpřísnění nastane
od roku 2014.
Zastupitelé za KSČM:
Jan Dvořák, Helena Slavíková a Miloslava Hudaková

Ing. Helena Rydygrová

Dovolte, abychom reagovali na informaci z minulého čísla ZZ
od Ing. Rydygra, že zákupský kostel nedostal žádné dotace na opravu od krajského zastupitelstva. Dotace na opravu zákupského kostela byly odmítnuty z jediného důvodu, a to špatně vyplněné žádosti.
Členka krajského výboru pro kulturu a cestovní ruch paní Helena
Slavíková marně tuto žádost prosazovala na schůzi výboru. I já, jako
krajský zastupitel, jsem žádal o podporu své kolegy v této záležitosti, ale legislativa přidělování dotací má velmi přísná pravidla a pokud nejsou splněny všechny náležitosti, jako v tomto případě špatně
vyplněná žádost, dotace se bohužel nepřidělí. Je potřeba věnovat
vyplňování žádosti větší pozornost, případně se poradit
s odborníkem.
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Výzvu zastupitelům našeho města, aby
se občané zúčastňovali veřejných zasedání,
nemohu nechat bez odezvy. Když se zeptáte
občanů, proč nechodí na zastupitelstvo,
shodně odpoví: „Proč?" stejně si udělají, co
chtějí. Také jsem nechodila, ale až když se
provalila kauza o podivném pronájmu horolezecké stěny. To jsem se ovšem dozvěděla
nikoliv na zastupitelstvu, ale až z příspěvku
v Zákupském zpravodaji. Byla to šokující
informace a týká se, ať chceme nebo ne,
každého občana. Již několik měsíců se tato
záležitost objevuje v článcích ZZ, a pokud
máte dotazy, odpovědi se nedočkáte ani ve

zpravodaji ani v zastupitelstvu. Pan starosta
přece v červencovém ZZ uvedl, že se probírají různá řešení, a odmítá řešení přes ZZ.
Informace o celé záležitosti již proběhla.
Možná to bude řešit soud, možná zastupitelstvo a až bude kauza uzavřena, vše popíše
v ZZ. Jenže to již trvá 2 roky, a co víme?
Stěnu převezme a provozovat bude město?
Opravdu? Proč tedy, když šetření probíhá
a na okně je nápis „Zavřeno“, nájemce nadále provozuje činnost a stěna je navštěvovaná? A za jakých podmínek a podle jaké
smlouvy? Na zastupitelstvu jsem pozvala
zastupitele na návštěvu pronajatých prostor
v budově pošty. Nevím o tom, že by někdo
přišel. Kdo se byl podívat, jak to vypadalo
poté, co děravou střechou do toho hnusu
16

napršelo? Ještě že se ozval pan Hruban.
Konečně jsem se dozvěděla jméno toho,
komu město promine vše - i dluh. On přece
za nic nemůže. Cituji: „…byl uveden
v omyl, když nedostával každý rok vyúčtování a nemohl dříve na to reagovat“. Aby
jeho nevinnost byla úplná, návštěvnost stěny
omezovala uklizečka tím, že budovu zamykala a návštěvníci se do ní nedostali. Také je
„slovně napadala a nepříjemně obtěžovala
stížnostmi, že dělají nepořádek a volila
i daleko nevhodnější slova". Zamykání budovy je při odchodu mou povinností, tedy
zamykám. Provoz horolezecké stěny
(Pokračování na stránce 17)

Zákupský zpravodaj
(Pokračování ze stránky 16)

se mnou nikdo neprobíral. Stejně tak podmínky úklidu. O tom byla informována
slečna místostarostka - tehdy vedoucí pošty.
Celá léta provozu stěny mi nebylo známo,
kdo je tím zodpovědným. Řekla jsem tedy
občas návštěvníkům, že by ten svinčík měli

říjen 2013
uklidit. Nic víc, nic méně. Pokud jsem se
chovala tak, jak líčil pan Hruban, proč za
mnou nepřišel zjednat nápravu? V příspěvku napsal, že moje vystoupení budilo dojem,
že jsou parta pobudů, kteří zde nechávají jen
nepořádek.
Pan Hruban popisuje, jak dvakrát týdně

uklízeli společnou chodbu, zatímco uklizečka jen od hlavních dveří k pobočce pošty.
Fotografie z těchto míst vypovídají o něčem
jiném. Jak je tedy možné? Ale občane!
Co je ti vlastně do toho? Takový mám
dojem ze všeho, oč tu běží.
Marie Živnůstková

POZVÁNKA
Komunistická strana Čech a Moravy zve zákupské občany
na předvolební mítink,
který se koná v pátek 18. října 2013 od 17:30 v Nových Zákupech
před DPS a od 15 hodin na náměstí Svobody v Zákupech.
Přijďte se seznámit s našimi kandidáty z Českolipska a s naším
volebním programem.
Srdečně vás všechny zve ZO KSČM v Zákupech.
17
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
Stáří slepiček 15-19. týdnů
cena 149 – 175,- Kč/ks,
v začátku snášky 178,- Kč/ks
Prodej se uskuteční v úterý 29. října 2013
Zákupy - parkoviště u zámku – 14:00 hod.

Bližší informace Po-Pá 9-16 hod. – tel:
728 605 840 728 165 166 415 740 719
Při prodeji slepiček- nová služba- výkup
králičích kožek – cena 15-22,- Kč/ks
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