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Měsíčník zákupských občan ů

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
asi každý z nás zaregistroval stav komunikací po letošní zimě.
A nejedná se pouze o komunikace ve vlastnictví města. Z městských
komunikací je na tom nejhůře ulice Nádražní. Tato komunikaci,
kterou město získalo v minulosti bezplatným převodem od Libereckého kraje, vyvolává řadu diskuzí. Problémem byl stav v době předání. Město převzalo v dobré víře neopravenou komunikaci a bylo
jen otázkou času, kdy dojde k jejímu většímu poničení a jízda po ní
bude problémem. Ulice je hojně využívána a zatěžována každodenním provozem. V předchozích dvou letech byla provedena pouze
místní výsprava výtluků. Na celkovou rekonstrukci, která by včetně
opravy rozbitého chodníku stála cca 3 milióny Kč, město nemá finanční prostředky. V měsíci dubnu bude komunikace vyspravena
moderní technologií Silkot, kterou byly opraveny výtluky na sídlišti
v loňském roce. Tato technologie se osvědčila (a nejen u nás
v Zákupech) a věříme, že bude vhodná i pro Nádražní ulici.
Opravu také potřebuje kdysi nejlepší komunikace v Zákupech,
ulice Okružní. Hlavně úsek od mostu ke koupališti je silně rozpraskaný a v budoucnosti by mohlo dojít k vydrolení a tím k vzniku
velkých děr v komunikaci. A jejich oprava by byla pak mnohem
nákladnější.
V jarních měsících bude také vypsáno výběrové řízení na částečnou opravu silničky do Brenné. Opět vstoupíme v jednání s firmou,
které zatěžují naše komunikace (Lasvice, Šidlov, Božíkov, Podlesí,
Nové Zákupy), aby se nějakým způsobem podílely na opravě, stejně
jako tomu bylo v loňském roce v Kamenici, v případě ZOD Brniště.

Dále budou vyspraveny nově vytvořené výtluky na sídlišti
v Zákupech.
Neustále také apelujeme na správce krajských komunikací, aby
došlo k opravám nejvíce rozbitých úseků v okolí města (ulice Kamenická, Mimoňská atd.).
Na nejnutnější opravy všech komunikací v majetku města by
bylo zapotřebí částky přesahující deset miliónů Kč. Opravy komunikací budou probíhat průběžně a rozhodující pro větší investice do
komunikací a podobně bude zajištění finančních prostředků
z dotačních titulů.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

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

Stručně z jednání zastupitelstva města dne 6. 3. 2013
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Směrnici č. 3/2013 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2013
v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo finanční vypořádání roku
2012 a návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do
fondů Základní školy a Mateřské školy Zákupy, v předloženém
znění.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo vyrovnaný výsledek hospodaření Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy za rok 2012 dle předložené zprávy a schválilo pro dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření DD a DPS Zákupy pokrýt ztrátu
hospodaření ve výši 212 020,17 Kč za rok 2012 ze zaúčtovaných
účetních odpisů z Fondu reprodukce majetku.
Územní plán
Zastupitelstvo města Zákupy konstatovalo ověření, že návrh
Změny č. 1 Územního plánu Zákupy není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou

Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo záměr města prodat
část pozemku p. č. 1004 ostatní plocha o výměře 1200 m2 a pozemku p. č. 1007 vodní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Zákupy.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej pozemku p. č.
611/2 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Zákupy za cenu 120,Kč/m2, tj. 2 640,- Kč a prodej pozemku p. č. 611/3 ostatní plocha
o výměře 21 m2 v k. ú. Zákupy za cenu 120,- Kč/m2, tj. 2 520,- Kč.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtovou změnu č.
1/2013. Zastupitelstvo města Zákupy
zrušilo svoje usnesení ze dne 21. 11. 2007 a pověřilo radu města
prováděním rozpočtových opatření do výše 30 000,- Kč s účinností
od 1. 4. 2013.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo dle Zásad pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013 - částku
300 000,- Kč rozdělit mezi žadatele o finanční příspěvek na sport
pro rok 2013 takto: FC Kamenice - částka 44 300,- Kč a TJ Zákupy
- částka 255 700,- Kč.
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Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 1. schůze
finančního výboru ze dne 25. 2. 2013 a schválilo plán činnosti finančního výboru na rok 2013.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis ze schůzí
Osadního výboru Božíkov, a to z 6. schůze konané dne 13. 12. 2012
a 1. schůze konané dne 8. 2. 2013.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis ze schůze
č. 9/2012, 10/2012 a 1/2013 Místního výboru v Nových Zákupech
konané dne 11. 11. a 16. 12. 2012 a 13. 1. 2013; odvolalo, z důvodu
změny bydliště, p. Borise Ornsta z funkce člena místního výboru
ke dni 6. 3. 2013 a zvolilo p. Jaroslava Závrského členem místního
výboru s účinností od 7. 3. 2013.

(Pokračování ze stránky 1)

krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu a vydalo formou Opatření obecné povahy č. 1/2013 - Změnu č. 1 Územního plánu Zákupy.
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo pořízení Změny č. 2
Územního plánu Zákupy, a to ploch smíšené krajinné zeleně – pozemků st. p. č. 83 a 84 v k. ú. Brenná, nové funkční využití – plochy
bydlení - venkovské, na návrh vlastníka.
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo pořízení Změny č. 2
Územního plánu Zákupy, a to ploch pro zemědělství – pozemků p.
č. 2656, 2678 a 2655 v k. ú. Zákupy, nové funkční využití – plochy
zahrádkářských kolonií, na návrh vlastníka.
Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí, že pan Josef
Jirotka složil zákonem předepsaný slib zastupitele města.

Stručně z jednání rady města dne 18. 3. 2013
smlouvy, a to snížení nájemného z nebytových prostor ve stávající
výši 400,- Kč/m2/rok.
Rada města Zákupy schválila slevu z nájemného bytu č. 3
o velikosti 0+2 na adrese Nádražní 264, Zákupy, ve výši 366,- Kč
měsíčně.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Výměna střešní krytiny bytového domu
Školní 345 – 346, Zákupy“ a stanovila hodnotící komisi ve složení:
Iva Kreisingerová, místostarostka, Mgr. Jaroslav Hajdů, člen rady
města, Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního
odboru MěÚ, Pavel Kouba, Správa bytového fondu města Zákupy,
Bc. Pavel Paták, člen RM, včetně náhradníků.
Rada města Zákupy vzala na vědomí rozpočet Správy bytového
fondu města Zákupy za rok 2012 a rozpočet Správy bytového fondu
města Zákupy na rok 2013.
Finanční příspěvky
Rada města Zákupy schválila finanční příspěvky takto: Českému
svazu včelařů o. s., ZO Mimoň, ve výši 5.000,- Kč za účelem obnovy včelstev, nákupu zařízení pro léčení včelstev a léčiv a vyšetření
včelstev, občanskému sdružení KULTURA ZÁKUPY ve výši
7.000,- Kč na kulturní akci 5. Masopust v roce 2013, Obci baráčníků
Zákupy ve výši 10.000,- Kč na Společenský ples v roce 2013 a TJ
Zákupy, oddílu volejbalu ve výši 2.500 Kč na „Zimní turnaj ve volejbale“.
Základní škola a Mateřská škola
Rada města Zákupy vzala na vědomí soupis přírůstků a úbytků
majetku ZŠ a MŠ za rok 2012, souhlasila s přerušením provozu MŠ
v termínu od 1. 7. do 9. 8. 2013 a schválila odpisový plán pro rok
2013 dle předloženého návrhu.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
mládež a tělovýchovu ze dne 25. 2. 2013, zápis z 3. schůze komise
pro kulturu a cestovní ruch ze dne 4. 3. 2013 a zápis z jednání komise pro obnovu památek a regeneraci městské památkové zóny ze dne
11. 3. 2013.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila smlouvu o právní pomoci s JUDr.
Ing. Martinem Florou, Dr., Brno o převzetí právního zastoupení
města Zákupy v řízení o žalobě na určení vlastnického práva
k pozemkům určeným k plnění funkcí lesů, které byly zapsány jako
majetek města Zákupy v rámci Společné lesní pokladnice Zákupy –
Božíkov.
Rada města Zákupy schválila Smlouvu o nájmu prostor ke svatebním obřadům s Národním památkovým ústavem, Praha 1,
na dobu určitou od 13. 4. 2013 do 31. 10. 2013.
Rada města Zákupy schválila dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu
tepelných zařízení kotelna Zákupy, Gagarinova 356, o snížení výměry pronajatého objektu čp. 356 na pozemku p. č. 1588 z 300 m2

Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemek p. č.
2549/1 trvalý travní porost o výměře 10792 m2, p. p. č. 2550 trvalý
travní porost o výměře 1846 m2, p. p. č. 2551 ostatní plocha o výměře 485 m2, p. p. č. 2545 trvalý travní porost o výměře 2624 m2, p. p.
č. 2547 ostatní plocha o výměře 301 m2 a část pozemku p. č. 2548
ostatní plocha v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy schválila pronajmout s účinností od 1. 4.
2013 pozemek p. č. 430 trvalý travní porost o výměře 4470 m2
a pozemek p. č. 433 orná půda o výměře 12840 m2 v k. ú. Kamenice
u Zákup, na dobu neurčitou (s tříměsíční výpovědní lhůtou k 1. 10.),
k zemědělským účelům, nájemné 0,10 Kč/m2/rok, pro ZOD Brniště
a pronajmout pozemek p. č. 2333 zastavěná plocha o výměře 824 m2
a pozemek p. č. 2339 ostatní plocha o výměře 735 m2 v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou, za účelem zahrada, nájemné 1,50 Kč/m2/rok.
Rada města Zákupy schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno k umístění nového kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1609 a pozemku p. č.
1531 v k. ú. Zákupy pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje
věcné břemeno k umístění kanalizační přípojky na pozemku p. č.
508/1 a pozemku p. č. 405 v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy schválila Dohody s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., Praha o přičlenění honebních pozemků v k. ú. Brenná
a v k. ú. Veselí nad Ploučnicí.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv na 4
měsíce, a to: na byt č. 8 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 507,
na byt č. 15 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 514 a na byt č. 6
o velikosti 1+3 na adrese Školní 366, Zákupy. Rada města Zákupy
naopak neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 510, na byt č. 9 o velikosti 1+3 na
adrese Nové Zákupy 510 a na byt č. 11 o velikosti 1+2 na adrese
Nové Zákupy 535, Zákupy. Rada města Zákupy schválila uzavření
nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města v upraveném znění.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 2
v ul. Nové Zákupy 502, Zákupy dle § 707 Občanského zákoníku,
dále přechod nájmu bytu č. 1 v ul. Borská 34 a přechod nájmu bytu
č. 15 v ul. Nové Zákupy 513, Zákupy dle § 708 Občanského zákoníku, od 1. 4. 2013.
Rada města Zákupy schválila výměnu bytu č. 2, Školní 333
a bytu č. 10, Školní 345, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření dvou dohod o splátkách,
týkající se úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby poskytované s užíváním bytů ve výši 2.100,- Kč a 2.500,- Kč měsíčně
od dubna 2013, s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců.
Rada města Zákupy schválila záměr města Zákupy uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 1. 5. 2012 o nájmu nebytových prostor
č. 1 na adrese Školní 343, Zákupy, týkající se změny nájemní
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o celkové výměře 125 m2 na pozemku p. č. 1858/1 v k. ú. Zákupy
na dobu určitou 15 let, za účelem instalace kogenerační jednotky
a záměr města pronajmout část nebytových prostor v nemovitosti
Nové Zákupy 522, o celkové výměře 488,71 m2 na pozemku p. č.
1858/1 v k. ú. Zákupy na dobu určitou 12 let, za účelem výroby
tepla dosavadnímu nájemci tepelných zařízení.
Rada města Zákupy vzala na vědomí Zprávu o stavu městských
lesů a hospodaření v nich za rok 2012 a doporučila zastupitelstvu
města schválit Směrnici MěÚ č. 4/2013 Prestižní cena města Zákupy.

(Pokračování ze stránky 2)

na výměru 185 m2, s účinností od 20. 3. 2013, s Lubomírem Koubou, realitní kancelář, Česká Lípa.
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout část nebytových prostor v nemovitosti Gagarinova 356 o celkové výměře
115 m2 na pozemku p. č. 1588 v k. ú. Zákupy na dobu určitou 15 let,
za účelem instalace kogenerační jednotky; záměr města pronajmout
část pozemku p. č. 1589 v k. ú. Zákupy o výměře 12 m2 na dobu
určitou 15 let, za účelem umístění trafostanice; záměr města pronajmout část nebytových prostor v nemovitosti Nové Zákupy 522,

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
práce, nepodléhající žádnému opatření stavebního úřadu, neplatí v případě, že pozemek nebo stavba se nacházejí v záplavovém
území vodního toku Svitávka, na území městské památkové
zóny Zákupy, nebo je kulturní památkou.
Současně s novelou stavebního zákona vstoupil v platnost zákon
č. 350/2012 Sb., kterým se mění stavební zákon a některé související
zákony a který mimo jiné novelizuje i Sazebník správních poplatků v položkách č. 17 – 20, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nutno upozornit, že správní poplatky stanovované za vydání úkonu dle stavebního zákona se výrazně změnily a je nutno každý případ řádně posoudit právě z důvodu stanovení výše správního poplatku. Je třeba upozornit na skutečnost, že poplatky stanovené v sazebníku pevnou
částkou jsou splatné nejpozději před provedením úkonu.
Obsahové náležitosti jednotlivých druhů podání (žádostí) dle
stavebního zákona jsou stanoveny vyhl. č. 503/2006 Sb., která byla
novelizována vyhl. č. 63/2013 ze dne 14. 3. 2013. Jednotlivé druhy
žádostí jsou k dispozici na stavebním úřadě MěÚ Zákupy a na internetových stránkách města.
Vzhledem k náročnosti posuzování umísťování a povolování
jednotlivých staveb, jejich úprav, terénních úprav, změn využití
pozemků apod. doporučujeme, aby stavebníci svůj záměr předem
konzultovali se stavebním úřadem.
Dále byla vydána novela vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou je stanoven rozsah a obsah jednotlivých druhů
dokumentací. Tento předpis je nutný především pro projektanty.

Informace ke změně stavebního zákona
Od 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon).
Tímto zákonem došlo ke změně povolování některých staveb, ale i
k vymezení určitého druhu staveb, které nevyžadují žádné opatření
stavebního úřadu. Jedná se o doplňkové stavby na pozemku u
rodinného domu, a to:
a) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v
odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
b) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním
nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která
souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží
k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se
o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umísťována v odstupové
vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha
části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění
bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
c) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný
v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku.
Stavební úřad UPOZORŇUJE stavebníky, že toto ustanovení
stavebního zákona, stejně tak jako stavební úpravy nebo udržovací

Bc. Marta Dostálová, vedoucí stavebního úřadu

INFORMACE Z BYTOVÉHO FONDU
Předběžná cena TE
Předběžná cena tepla a TUV na letošní
rok byla v Zákupech stanovena ve výši
607 Kč. Oproti roku 2012 došlo k navýšení
o 21 Kč/GJ, tj. o 3,45 %.
V ceně se projevuje navýšení vstupů
(plyn, voda, el. energie), zvýšení DPH a
zejména předpokládaný pokles objemu vyrobeného tepla v r. 2013. Na druhé straně
došlo k úpravám při výrobě TUV a to tak,
že klesly náklady na ohřev. U dodávek TUV
nedochází ke změně, tzn. po celých 24 hod.
je odběratelům dodávána teplá voda. Časové
omezení dodávek teplé vody se neosvědčilo,
ve zkušebním provozu se projevovaly nedostatky a po negativních připomínkách nájemníků se dodavatel TE rozhodl pokračovat ve stávajícím režimu.

Porovnání ceny TE v okolním regionu

2013
1.

K. Šenov

495Kč

2.

Zákupy

607 Kč

3.

Stráž p. Ral.

634 Kč

4.

N. Bor

662 Kč

5.

Dubá

685 Kč

6.

Č. Lípa

703 Kč

7.

Jablonné v P.

707 Kč

8.

Doksy

716 Kč

9.

Žandov

761 Kč

Pozn. V přehledu jsou uvedeni dodavatelé
3

se stejným zdrojem topného média (zemní
plyn). „Vedení“ si dlouhodobě udržují v
Kam. Šenově, kde je využíván odběr odpadního tepla z místního podniku. (zdroj:
OSBD ČL, RK Kouba)

Kvalita dodávek TUV a tepla
V průběhu letošního roku byly zaznamenány stížnosti na kvalitu tepla a TUV. Pro
řešení vzniklých problémů byl dohodnut
následující postup:
- prostřednictvím ZZ bude zveřejněna
„havarijní linka“ pro okamžité nahlášení
poruchy;
- zároveň bude toto tel. číslo uvedeno
ve vyúčtování služeb za rok 2012;
- při opakovaných závadách bude provedeno kontrolní měření TUV v konkrétním
bytě;
(Pokračování na stránce 4)
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Havarijní linka RK Kouba: 602 335 488 (dostupné nonstop 24
hod)
Zaznamenal Jaroslav Hajdů

(Pokračování ze stránky 3)

- bude vyhodnocena možnost instalace patních měřičů se záznamem
průběhu a teploty dodávané TE.

Komise pro obnovu památek informuje
Na poslední schůzi komise se tato seznámila s rozšířeným programem regenerace městské památkové zóny Zákupy a vzala
jej na vědomí. Dále komise doporučila použít příspěvek 200 tisíc korun od Ministerstva

kultury ČR na opravu střechy domu čp. 91,
jinak památky registr. č. 26804/5-3442.
V diskusi zazněly náměty na zpřístupnění zámeckého parku pro vozíčkáře, opravy
schönfeldské hrobky a vyčíslení prací na

brennském kostele za příspěvek města. Co
se týče letošních oprav drobných sakrálních
památek, chtěli bychom za přispění sponzorů nechat vyrobit kovaný kříž a osadit jím
Boží muka u silnice v Božíkově.
Ing. Zdeněk Rydygr, předseda komise

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
DUBEN 2013
Pondělí 1. 4. – MUDr. Marina Taranová, Tovární vrch 780, Doksy, tel. 487 883 935
Sobota 6. 4. – MUDr. Eva Frýdová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
Neděle 7. 4. – MUDr. Pavel Klíma, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 722 591
Sobota 13. 4. – MUDr. Jana Maričová, Bulharská 823, Česká Lípa, tel. 487 854 101
Neděle 14. 4. – MUDr. Hana Jandlová, 28. října 3004, Česká Lípa, tel. 487 520 704
Sobota 20. 4. – MUDr. Andrej Ivanov, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 523 088
Neděle 21. 4. – MUDr. Ivana Adamcová, Markvartice 98, Jablonné v Podj., tel. 487 762 223
Sobota 27. 4. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
Neděle 28. 4. – MUDr. Jana Vejvodová, Prokopa Holého 149, Česká Lípa, tel. 487 524 577

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku ze psů uplynula již 15. 2. 2013.
Poplatek za komunální odpad zůstává ve stejné výši 500,- Kč/os./rok a jeho splatnost je
k 31. 5. 2013.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM NA POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
Podle § 4 odst. 1 písmeno f) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, je povinností chovatelů
zajistit očkování psů, jakož i lišek a jezevců držených v zajetí, proti v z t e k l i n ě.
Chovatelé mohou využít níže uvedených termínů k očkování svých psů:
STŘEDA
17. DUBNA 2013
17. 4. 2013 Zákupy – náměstí
17. 4. 2013 Nové Zákupy u prodejny

16:00 – 17:00 hod.
17:05 – 17:15 hod.

Č T V R T E K 18. DUBNA 2013
18. 4. 2013 Božíkov u bývalé prodejny
18. 4. 2013 Brenná u kostela
18. 4. 2013 Lasvice u Líbalů
18. 4. 2013 Lasvice – bývalá zastávka pojízdné prodejny
18. 4. 2013 Šidlov u farmy
18. 4. 2013 Kamenice u prodejny

16:00 – 16:10 hod.
16:15 – 16:30 hod.
16:40 – 16:45 hod.
16:50 – 17:00 hod.
17:05 – 17:10 hod.
17:20 – 17:40 hod.

Očkování provede pan MVDr. Branžovský. Náhradní termín očkování – osobní domluva.
V případě, využije-li chovatel těchto termínů, žádáme jej, aby pes předvedený k očkování byl opatřen obojkem na pevném vodítku
a náhubkem. Chovatel psa předloží očkovací průkaz psa, popř. potvrzení o posledním očkování psa.

Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele a činí 110,- Kč za jednoho psa.
Trojkombinace včetně vztekliny činí 250,- Kč.
Současně vás žádáme, abyste si pokud možno připravili přesnou částku Kč, aby nedocházelo ke zbytečnému časovému prodlení.
Dále sdělujeme, že u očkování psů v uvedených termínech budou přítomni zaměstnanci zdejšího úřadu, u kterých bude možno uhradit
místní poplatek ze psa dle Obecně závazné vyhlášky města Zákupy č. 2/2010 nebo psa přihlásit či odhlásit.
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ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PODPORU
KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA, ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
A CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2013
realizace jednorázové kulturní akce – příloha č. 2).
5.2 Přílohou žádosti musí být kopie stanov organizace, případně
živnostenského listu, doklad o volbě (jmenování) statutárního
zástupce, doklad o registraci organizace a přidělení IČ. Žadatel, který tyto požadované přílohy předložil v minulých letech,
je předkládá pouze při změně.
5.3 Žádosti musí obsahovat všechny požadované údaje a přílohy
(viz bod 5.2) včetně prohlášení k podpoře de minimis, které je
nedílnou součástí jednotlivých žádostí.
5.4 Za správnost údajů uvedených v žádosti zodpovídá žadatel. Pokud budou údaje neúplné komise pro kulturu a cestovní ruch
(dále jen KKCR) je oprávněna navrhnout žádost k vyřazení.
5.5 Nedodrží-li žadatel uvedené zásady, příspěvek mu nebude poskytnut.
6. Schvalovací proces a poskytnutí příspěvku
6.1 O poskytnutí a celkové výši příspěvku do výše 50 tis. Kč na
jednotlivý projekt v daném kalendářním roce rozhoduje rada
města na základě projednání a doporučení KKCR. Návrhy na
přidělení příspěvků nad 50 tis. Kč budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města po posouzení KKCR a následném
projednání a doporučení radou města. Žádosti jednoho žadatele překračující v součtu limit 50 tis. Kč v kalendářním roce
budou vždy postoupeny k projednání zastupitelstvu města.
6.2 Finanční prostředky přidělené z rozpočtu města se poskytují na
základě smlouvy mezi městem Zákupy a vybraným žadatelem
s uvedením účelovosti použití finančního příspěvku.
6.3 Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku rozhodnutí rady města (případně zastupitelstva města) nejpozději do
15 dnů od ověření usnesení rady (zastupitelstva) města.
6.4 Rozhodnutí rady města, resp. zastupitelstva města je konečné a
nelze se proti němu odvolat.
6.5 Povinností žadatele o poskytnutí finančního příspěvku se sídlem
na území města Zákupy je odevzdat zprávu o činnosti organizace za minulý rok pro potřeby městské kroniky a to nejpozději do 31. 3. 2013 kronikáři města. V případě nesplnění této
povinnosti může KKCR navrhnout odmítnutí poskytnutí finančního příspěvku žadateli v následujícím roce.
7. Vyúčtování příspěvku na činnost
7.1 Vyúčtování poskytnutého příspěvku na podporu celoroční činnosti předloží žadatel v souladu s uzavřenou smlouvou nejpozději do 30. 11. 2013 na podatelnu MěÚ Zákupy na předepsaném tiskopise (viz příloha č. 3). Výdaje prokazující čerpání
finančního příspěvku v prosinci roku 2013 je žadatel povinen
vyúčtovat nejpozději do 10. 1. 2014.
7.2 Vyúčtování poskytnutého příspěvku na realizaci jednotlivé kulturní akce předloží žadatel v souladu s uzavřenou smlouvou:
- nejpozději do 60 kalendářních dnů od termínu realizace akce
nebo do konce roku, podle toho, co nastane dříve nebo
- nejpozději do 10. 1. 2014 u akcí realizovaných v termínu po
20. 12. 2013.
Vyúčtování předloží žadatel na podatelnu MěÚ Zákupy na předepsaném tiskopise (viz příloha č. 3).
8. Kontrola
8.1 Následná veřejnosprávní kontrola bude provedena v souladu se
Směrnicí MěÚ č. 3/2011 Finanční kontrola platnou v době
přiznání finančního příspěvku z rozpočtu města Zákupy na
podporu kulturního a společenského života, zájmové činnosti a
cestovního ruchu.
8.2 Předmětem veřejnosprávní kontroly je soulad mezi údaji uvedenými v žádosti a skutečností. Jedná se o finanční částky poskytované na základě smlouvy o udělení finančního příspěvku

1. Základní ustanovení
1.1 Město Zákupy má zájem na posilování zájmové činnosti občanů, na rozšiřování a zkvalitňování kulturního a společenského
života ve městě, na rozvoji veřejně prospěšné zájmové činnosti
a cestovního ruchu.
1.2 Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města Zákupy na podporu kulturního a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
2. Žadatel
2.1 Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, nestátní organizace, sdružení či nadace provozující společensky významnou zájmovou činnost v oblasti kultury a kulturně společenských aktivit a sdružování občanů.
2.2 Žadatelem nemůže být příspěvková organizace zřízená městem Zákupy, z jehož rozpočtu je organizaci poskytován příspěvek na celoroční výdaje.
3. Možnosti poskytnutí a využití příspěvku
3.1 Finanční příspěvky se mohou poskytnout na podporu celoroční
činnosti nebo na realizaci
jednorázové
kulturní
akce
v oblasti dramatické, literární, výtvarné, fotografické a filmové, hudební, taneční, příp. na jinou kulturní činnost.
3.2 Finanční příspěvek může být použit ke krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním zájmové činnosti nebo spojených s realizací kulturních, společensko-výchovných a vzdělávacích akcí, dále na akce podporující cestovní ruch (např.
výtvarné potřeby, ceny pro vítěze, kostýmy, propagace, cestovné, ubytování - pokud účast na akci propaguje město Zákupy), nájemné, registrace v soutěžích, honoráře účinkujících a
poroty, ozvučení, osvětlení, pořízení záznamů, vydání publikací, propagačních materiálů, apod.).
3.3 Finanční příspěvek nesmí být použit na mzdy, ubytování při
akcích, jež nejsou propagací města, stravné, pohoštění, dary,
pokuty a penále.
3.4 Poskytnuté příspěvky neřeší celkové výdaje spojené s činností či
realizací jednorázové kulturní akce žadatele, ale jsou pouze
jedním z možných příjmových zdrojů na jejich zajištění.
4. Stanovení výše příspěvku
4.1 Při stanovení výše příspěvku na podporu činnosti bude poskytovatel vycházet z údajů uvedených v žádosti (viz příloha č. 1).
4.2 Při stanovení výše příspěvku na realizaci jednorázové kulturní
akce bude poskytovatel vycházet z údajů uvedených v žádosti
(viz příloha č. 2).
V případě, že se jedná o akci pořádanou opakovaně, přílohou
žádosti musí být také hodnocení minulé akce.
4.3 Výše finančního příspěvku se bude odvíjet od možnosti rozpočtu
města, dále od významu akce pro propagaci města v okrese,
regionu atd. a výchovného či vzdělávacího významu akce.
Zohledněna bude účast a pomoc při akcích města, jako jsou
Zákupské slavnosti, dětský karneval, mikulášská nadílka
apod., případně při podobných akcích, pořádaných jinými
organizacemi ve městě.
5. Podávání žádostí a jejich náležitosti
5.1 Zásady budou veřejně vyhlášeny v Zákupském zpravodaji a na
webových stránkách města. Žádosti o udělení finančního příspěvku na podporu celoroční činnosti budou přijímány prostřednictvím podatelny MěÚ Zákupy do 30. 4. 2013, na realizaci kulturních akcí v průběhu roku 2013, nejpozději však do
31. 10. 2013, a to výhradně na předepsaném tiskopisu, který
je k dispozici v městském informačním centru a na webových
stránkách města (podpora celoroční činnosti - příloha č. 1,

(Pokračování na stránce 6)
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9.3 Podle závažnosti pochybení – nedodržení podmínek stanovených ve smlouvě - navrhne KKCR dobu, po kterou bude žadatel ze systému finanční podpory vyloučen.
10. Závěrečná ustanovení
10.1 Žadatel bude vhodným způsobem prezentovat poskytovatele na
veškerých reklamních materiálech a v mediích s uvedením
skutečnosti, že poskytovatel přispívá na kulturní činnost žadatele.
10.2 Na příspěvek není právní nárok.
10.3 Poskytnuté příspěvky budou navíc zveřejněny na internetových
stránkách města.
10.4 Příspěvek lze použít pouze na konkrétní účely schválené radou města, resp.
zastupitelstvem města.
10.5 Tato směrnice č. 3/2013 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2013 byla
schválena zastupitelstvem města Zákupy dne 6. 3. 2013 pod
č. usnesení 203/2013 a nabývá účinnosti dnem 7. 3. 2013.

(Pokračování ze stránky 5)

převedené na účet žadatele a prokazatelných dokladů o platbě,
tzn. kopií smluv, paragonů nebo faktur včetně dokladu o úhradě (za doklad o úhradě se považuje pouze příjmový nebo výdajový doklad a výpis z účtu, nikoliv příkaz k úhradě). Každý
účetní doklad musí obsahovat údaje o jeho účastnících včetně
adres, ceně, účelu platby, podpisů a razítek zúčastněných stran
včetně osoby odpovědné za účetní případ, datum vyhotovení
dokladu a datum uskutečnění účetního případu, není-li shodný
s datem vyhotovení.
8.3 Údaje na účetních dokladech musí souhlasit se schváleným účelem použití příspěvku. V případě dokladů je žadatel povinen
doložit takové doklady, ze kterých je účel použití znatelný.
8.4 Při zjištění závažného nesouladu mezi údaji v žádosti o příspěvek a skutečným stavem je žadatel povinen vrátit neoprávněně
získaný příspěvek poskytovateli, a to dle posouzení kontrolního orgánu ve výši až 100 % částky poskytnuté v daném roce.
8.5 Kontrola údajů je možná 3 roky zpětně.
9. Sankce
9.1 Při nedodržení stanoveného termínu předložení vyúčtování je
žadatel povinen vrátit příspěvek poskytovateli, a to dle posouzení komise pro kulturu a cestovní ruch ve výši až 100 % částky poskytnuté v daném roce.
9.2 Při neoprávněném použití poskytnutých prostředků je povinen
žadatel poskytnutý příspěvek neprodleně vrátit.

Stručně z města…
Oprava lávky z Nábřežní ulice.
V roce 2013 dojde k opravě lávky, která
je důležitou spojnicí mezi náměstím a sídlištěm. Mostovka i nosné pilíře jsou opotřebovány a značně poškozeny. V současné době
probíhá zpracování realizační dokumentace
k výběrovému řízení.

Rekonstrukce č. p. 521
v Nových Zákupech.
V zimních měsících probíhaly intenzivní
práce uvnitř objektu bývalé vojenské nemocnice, který by měl být do konce letošního roku kompletně přestavěn a připraven
pro víceúčelový dům, který by měl sloužit
hlavně obyvatelům sídliště v Nových Zákupech. Během realizace však dojde
k vícepracem, které povedou k zvýšení ceny
realizace o 2,2 mil. Kč. V budově budou
připraveny prostory pro jednu třídu mateřské školy, obchod, ordinaci lékaře
(uvažujeme o službách zubaře, který

V Zákupech dne 7. 3. 2013
Ing. Radek Lípa
starosta

v Zákupech citelně chybí), restaurace se
sálem. V budově bude také jedna bytová
jednotka.

Chodník před základní školou
– II. etapa
Náš projekt na rekonstrukci chodníku
před základní školou (naproti) nebyl doporučen k financování z dotačních prostředků
ze státního zemědělského intervenčního
fondu. Projekt byl v pořádku, ale vzhledem
k malé alokaci finančních prostředků se
bohužel na město Zákupy nedostalo. Skončili jsme první, ale bohužel pod čarou. Vše
k projektu ale máme připraveno a požádáme
o dotaci v další výzvě.

Veřejně prospěšné práce
Město Zákupy připravuje úzkou spolupráci
s úřadem práce v České Lípě o možnosti
vytvoření nových pracovních míst pro občany města Zákupy, kteří jsou registrováni na
úřadu práce. Případní noví pracovníci budou
zařazeni do organizační složky města –
Služby místního hospodářství. Na mzdu
těchto pracovníků přispívá úřad práce. Případní zájemci se mohou hlásit paní Bodlá-

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

Iva Kreisingerová
místostarostka

kové na Městském úřadě v Zákupech.

Nová střecha na sídlišti
Rada města vypsala výběrové řízení na
zhotovitele nové střechy na bytovce 345346 ve Školní ulici. Součástí celé zakázky
bude výměna laťování, zbourání stávajících
komínů a pokládka nové střešní krytiny.
Střecha bude nejen lépe vypadat, ale mít i
lepší izolační vlastnosti.

PODĚKOVÁNÍ
Zaslouží všichni, kteří přišli na městský
ples v maskách a dali tak najevo, že se chtějí
na plese bavit se vším všudy. Poděkování
pochopitelně i organizátorům a hlavně sponzorům za super tombolu…
Velké poděkování zaslouží naši zákupští
hasiči za uspořádání finanční sbírky, jejíž
výtěžek zaslali na pomoc těm, kteří utrpěli
materiální a hlavně lidské ztráty při výbuchu
domu ve Frenštátu pod Radhoštěm.
Díky!
Ing. Radek Lípa, starosta města

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

Čepelová a paní učitelka Marie Kašparová.
Za část peněz získaných prodejem výrobků na vánočním jarmarku jsme nakoupili pro kočičky různé dobroty (granule, konzervy).
Jeli jsme dvěma autobusy, pak jsme sešli z kopečka a už jsme tam
byli. Předali jsme dobroty, prohlédli jsme si kočičky, nejraději

5. A PŘISPĚLA NA DOBRÝ ÚČEL
My, žáci 5. A, jsme se 22. února vypravili do KOČIČÍHO
ÚTULKU, který se nachází v obci Kozly u České Lípy. Dobročinné
a dobrodružné výpravy se za naši třídu zúčastnili Tomáš Mejsnar,
Lucie Zapletalová, Marie Mitáčová, Jana a Fanda Remešovi, Míša

(Pokračování na stránce 7)
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(Pokračování ze stránky 6)

bychom si je odnesli všechny domů. Také jsme si prohlédli okolí
a viděli jsme ovce a kozy s jehňátky a kůzlátky. I když byla krutá
zima, tak se nám výlet vydařil a dobrý skutek nás hřál u srdce.
Udělali jsme radost a to je prima.
Naše poděkování patří také paní Němečkové, mamince Domči,
která nám pomohla s nákupem dobrot za výhodnou cenu a manželům Macanovým, babičce a dědovi Lucky, kteří nám dobroty odvezli autem na Kozly.
Žáci V. A

DD a DPS Zákupy informují

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

V minulém čísle ZZ jsem vás informoval o významné události pro náš domov a
pro Zákupy. Tou byla oslava stých narozenin paní Antonie Bečkové. Nyní se s vámi
chci podělit o průběh oslav. Musím přiznat,
že jsem měl trochu obavy, jak celé důstojně
zabezpečit. Byly to první stoleté narozeniny
v domově a asi i v Zákupech v posledních
letech. Nakonec se celé organizace ujaly
obě sociální pracovnice a ergoterapeutka.

Za perfektní organizaci a hladký průběh
oslavy jim i dalším pracovníkům náleží
obrovské poděkování. Spojily se s rodinou
paní Bečkové, hlavně s jednou z vnuček
a manželkou jednoho syna (oba synové už
nežijí), aby se na oslavě organizačně také
podílely a hlavně aby poskytly informace
o životě pí. Bečkové. Informace získaly

i z DPS v České Lípě, odkud k nám pí Bečková přišla. Vytvořily jsme dvě nástěnky,
jedna je sestavena z rodinných fotografií
a druhá pak ze života v domově.
Vlastní oslavy narozenin pak proběhly
velmi důstojně a v přátelské a veselé atmosféře. Oslavy se zúčastnila celá řada hostů
v čele se starostou Zákup panem Radkem
Lípou a místostarostkou Zákup sl. Ivou
Kreisingerovou. Z pozvaných všech členů
ZM přišli čtyři zastupitelé a kronikář pan
Šimek. Pozvání přijali i zástupci z DPS
v České Lípě, dorazila ředitelka OSSZ
z České Lípy s příjemnou zprávou o navýšení důchodu o 2000,- Kč. Byli pozváni i zástupci regionálních médií, ale oslavy se
zúčastnili pouze zástupci Českolipského
deníku. Regionální televize se omluvila pro

nemoc, ostatní se ani neobtěžovali. Samozřejmě nesmím zapomenout na rodinu
a blízké paní Bečkové. Oslav se zúčastnila
ale pouze část rodiny, a to snacha pí Bečkové, dvě vnučky, dvě pravnučky a i úplně
nejmladší generace dva prapravnuci. Nezúčastnila se rodina od druhého syna pí Bečkové, která žije na Karlovarsku a na kterou
nemáme spojení. Hosté přinesli oslavenkyni
krásné kytice, spoustu dárků a veliký třípatrový dort. Poblahopřát přišli i zástupci klientů domova a předali pí Bečkové pěknou
orchidej. Pro klienty domova byla uspořádána samostatná oslava po skončení slavnostní
oficiální části.
Paní Bečková společně s námi strávila
na oslavě téměř dvě hodiny a poté již odešla
odpočívat na pokoj. Myslím, že se jí oslava
líbila, byla velmi mile překvapená ze spousty přítomných hostů a velmi ráda za početnou účast rodiny.
Chci moc a moc poděkovat všem, kteří
se podíleli na organizaci a velice zdařilém
průběhu oslav. Chci také poděkovat všem
hostům za účast na oslavě a za krásné květiny a dárky. Věřím, že se zase někdy na podobné oslavě sejdeme, že tím jak se daří
díky poskytované péči prodlužovat věk
našich klientů, bude podobných oslav přibývat.
Ing. Jaromír Misík, ředitel DD a DPS

zahrádkářů.
23. března se bavily děti v kulturním domě na dětském karnevalu
pořádaném městem Zákupy.

KRONIKA MĚSÍCE
BŘEZEN

23. března se od 17 hod. uskutečnil předvelikonoční koncert vokálního souboru Hvězda v kostele sv. Fabiána a Šebestiána.

6. března se sešlo na svém zasedání Zastupitelstvo města Zákupy.
10. března uspořádala MO KSČM ve spolupráci s KŽ a LKŽ oslavu
MDŽ v Zákupech.
15. března uspořádalo město Zákupy v kulturním domě městský
karneval.
16. března se ve školní jídelně konala výroční schůze zákupských

24. března se uskutečnil 31. ročník závodu ve skoku vysokém
Jitrnicová laťka.
25. 3. – 29. 4. pořádá Eduard Held Muzeum akci pro děti: Namaluj
si svou kraslici a velikonočního zajíčka.
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Průměrná teplota zimy činila +1,78 0C (+2,07 0C). Je třeba podotknout, že i v rámci Zákup se teploty podle místa lišily až o 3 0C,
v našem případě směrem dolů. Celkově napadlo 80 cm (15) cm
sněhu, souvislá sněhová pokrývka ležela s přestávkami celkem 44
dny (vloni ani jeden celý týden). V několika vlnách napadlo vždy
značné množství sněhu, který postupně roztál a vzápětí napadl nový.
Silničáři měli hodně práce s odklízením sněhu ještě i v březnu. Důsledky zimy, které se projevují na silnicích, jsou ještě horší než
v minulém roce, kdy byly už dost katastrofální.
J. M. Šimek

Počasí v uplynulé zimě
Právě uplynulá astronomická zima byla velmi netypická. Neustálé a časté střídání dnů mrazivých (i když mrazy nebyly nijak velké) a zasněžených se dny teplejšími a blátivými, sychravo a poměrně málo slunečních dní, to vše nahrávalo onemocněním horních cest
dýchacích a chřipce.
Zima 2012-13 během 90 zimních dní zaznamenala 34 (v loňském roce 60) dny, kdy alespoň na chvíli vykouklo sluníčko, pršelo
v 17 (35) dnech, mlhu jsme zaznamenali jen v 1 dnu (18), sněžilo
ve 32 (25) dnech, ani jednou nepadaly kroupy (0), ani jednou nebyla
duha (1), ve 21 (36) dnech foukal silný vítr, mráz nám zalézal za
nehty v 47 (37) dnech, žádný den nebyl arktický (3), nejvyšší průměrná teplota byla dosažena 10. března, a to +10 0C (+13 0C), nejnižšího průměru bylo dosaženo 26. prosince -10,3 0C (-11,3 0C),
absolutně nejvýš vystoupala rtuť teploměru 30. ledna a 6. a 7. března
na +11 0 C (+19 0C) a nejníže klesla 26. ledna na -17 0 C (-22 0C).

KALENDÁŘ MĚSÍCE
DUBEN
30. dubna upálíme na koupališti čarodějnice.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE DUBEN
13. 4. 1918 založen Národní výbor československý (95)
1968 + herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová (45)
15. 4. 1818 bylo založeno Národní muzeum (190)
16. 4. 1863 * malíř Ludvík Kuba (150)
19. 4. 1923 * herec Lubomír Lipský (90)
1958 + spisovatelka Marie Pujmanová (55)
20. 4. 1953 + režisér Jindřich Honzl (60)
1978 + novinář, spisovatel, dramatik, literární kritik
Ferdinand Peroutka (35)
Mezinárodní den svobody tisku
21. 4. 1783 bylo otevřeno Nosticovo (nyní Stavovské, dříve
Tylovo) divadlo (230)
1918 začala Rumburská vzpoura (95)
22. 4. Den Země
23. 4. Světový den knihy
1913 * herečka Ljuba Hermanová (100)
24. 4. Mezinárodní den skautů a skautek
26. 4. 1918 + malíř Jan Preisler (95)
28. 4. 1883 * dirigent Václav Tallich (130)
30. 4. 1883 * Jaroslav Hašek (130)
1938 * režisér Juraj Jakubisko (75)

1. 4. 1403 se stal M. J. Hus rektorem vysokého učení Karlova
(610 let)
1868 * francouzský dramatik Edmond Rostand
(Cyrano z Bergeracu) (145)
1958 + dirigent a hudební skladatel Břetislav Bakala (65)
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
3. 4. 1873 * Jan Janský, objevitel krevních skupin (140)
4. 4. 1983 v USA vypuštěn k prvnímu letu raketoplán Challenger
(30)
5. 4. 1868 * malíř Karel Purkyně (145)
6. 4. 1958 + básník Vítězslav Nezval (65)
7. 4. 1348 založena Karlova univerzita (665)
Světový den zdraví
8. 4. 1973 + malíř Pablo Picasso (40)
10. 4. 1883 + slovenský básník Samo Chalúpka (130)
1928 * spisovatel a scénárista Ota Hofman (mimo jiné
tvůrce postavy pana Tau) (85)
11. 4. 1848 odesílá Fr. Palacký svoji proslulou odpověď
frankfurtskému sněmu (165)
1908 * dirigent Karel Ančerl (105)
1923 * hud. sklad. Harry Macourek (90)
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
5. – 7. 4. 1883 navštívil Zákupy korunní princ Rudolf. (130 let)
10. 4. 1693 zemřel Filip Vilém Falc-Neuburský. (320)
21. 4. 1908 bylo vysazeno na prostranství u zámeckého parku (nynější městský park) 6 jubilejních ovocných stromků. (105)

Filip Vilém z Neuburka – 320 let od úmrtí
tal navštívit Sasko-Lauenbursko a jednat tam o svém možném
novém sňatku, protože zatím neměl mužského dědice. Po vévodovi
zůstaly dvě dcery, sedmnáctiletá Anna Marie Františka a o dva roky
mladší Františka Sibyla Augusta. Sasko-Lauenbursko jako ženy
zdědit nemohly, avšak zbyly jim rozsáhlé statky v Českém království.
Poručnictví nad oběma princeznami (to byl skutečně titul obou
dívek jako dcer vévody) převzal sám císař Leopold I. (vládl 16571705) a péči o dívky svěřil velmi vznešené rodině Lobkoviců, totiž
roudnickému knížeti Ferdinandu Augustovi a jeho manželce Marii
Anně. Ihned se samozřejmě začalo jednat o sňatcích obou dívek.

V nadpise jmenovaný muž je osobou ve zdejším kraji, ba
i v Zákupech, naprosté většině lidí asi neznámou, spojuje jej se zdejšími dějinami ostatně pouze několik let, avšak právě on spojuje zákupské dějiny s celostátními i s evropskými a je zde také pohřben.
Proto jistě není nadbytečné si jej připomenout.
Filip Vilém z Neuburka byl prvním manželem majitelky Zákup
Anny Marie Františky, proto začneme u jejího rodu. V roce 1632 se
zákupské panství dostalo dědictvím do rukou sasko-lauenburského
prince a pozdějšího vévody Julia Jindřicha, po němž jej zdědil jeho
syn Julius František. O něm jsme psali na stránkách Zákupského
zpravodaje v roce 2009, při příležitosti výročí jeho úmrtí. Došlo
k němu poměrně nečekaně 30. září 1689, právě v době, kdy se chys-

(Pokračování na stránce 9)
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usídlili v Zákupech. Filip Vilém se prý pustil do zvelebování panství, avšak je otázkou, jak velký podíl na tom měla jeho manželka.
V Zákupech pokračovaly barokní stavby započaté vévodou Juliem
Františkem. Byl postaven některý z mostů přes Svitávku, opraveny
či rozšířeny některé prostory v zámku. Postupně se doplňovaly
o nové prvky zahrady a byly dokončovány stavby na závodišti (v
místech dnešní silnice pod zámkem), upravoval se také zámecký
příkop na zahradu. Především však v roce 1692 byly plastické prvky
zámecké budovy natřeny červeně místo šedě. Změnou barevnosti se
vedoucí stavby, významný architekt Giulio Broggio, odchýlil
od původní barevnosti, navržené Domenicem Orsim. G. Broggio
dokončil také budovu předzámčí, jeho vlastní stavbou je východní
křídlo této budovy s věžičkou. Nad vstupní bránou dodnes nalezneme alianční erb Anny Marie Františky a Filipa Viléma.
Mladým manželům se již 22. října 1691 narodila dcera, která
dostala jméno Leopoldina Eleonora, nepochybně podle císařských
manželů, kteří byli jejím strýcem a tetou. A v roce 1693 se 30. ledna
narodila druhá dcera, Marie Anna Karolína. Připomněli jsme si tedy
nedávno také 320. výročí jejího narození. Dne 2. února byla
v Zákupech pokřtěna a u této události byla prý nejen matka Filipa
Viléma, ale také samotná císařovna Eleonora. Brzy poté však nastaly dvě události velmi smutné. Již 8. března 1693 zemřela starší
z obou dcer Leopoldina Eleonora a 8. dubna onemocněl falckrabě
Filip Vilém. Ten pak zemřel o dva dny později, 10. dubna. Příčina
jeho smrti není známá. Smutné je to, že v manželství se oběma partnerům zjevně dařilo dobře a že Filip Vilém zemřel v pouhých čtyřiadvaceti a půl letech.
Giulio Broggio vybudoval snad právě v této souvislosti
v zákupském kostele kryptu s hrobkou (jedna už tu byla, v ní odpočívali dřívější majitelé panství Berkové z Dubé). Jak bylo tehdy
zvykem, spočinula nejprve rakev s falckrabětem v kostele
na castrum doloris, tedy katafalku s mnoha vyřezávanými ozdobami
kolem. Planulo tam 24 tlustých svící, 400 lamp a čtyři tucty pochodní. Pohřební obřady vedl prý kněz z Doksan. V kryptě odpočívá
Filip Vilém dodnes. S ním zde byla pohřbena jeho starší dcerka
a později i jeho manželka a mladší dcera.
Filip Vilém tedy spojil Annu Marii Františku s dalším významným německým panovnickým rodem, ale i s rodem Habsburků. Toto
spojení se však brzy ukázalo spíše jako nevýhoda, protože ačkoliv
údajně Anna Marie Františka se již vdávat nechtěla, císař
s císařovnou jako její nejbližší příbuzní a navíc panovníci, jimž
mohla těžko odmítnout, ji tlačili k novému sňatku. A tak musela
Anna Marie Františka uzavřít manželství s Giovanni Gastonem
Medicejským, o které nestála a které se nevydařilo. Ale to už je zase
jiná historie.
Martin Aschenbrenner

(Pokračování ze stránky 8)

Pro starší přicházel v úvahu markrabě Ludvík Vilém z BadenBadenu, malého německého státečku na pomezí Německa a Francie.
Byl sice velmi zadlužený, ale také byl velmi slavný svou účastí
v bojích proti Turkům. Již v lednu 1690 přijel do Prahy, avšak
14. ledna 1690 uzavřel v Ostrově nad Ohří svatební smlouvu
s mladší z princezen, Františkou Sibylou Augustou. Proč k této změně došlo, nevíme, patrně se mu tato princezna zalíbila více. O majetek zřejmě nešlo, protože obě dívky se vzápětí o zděděná panství
rozdělily. Spory o majetek byly tvrdé a vedly se ani ne tak o pozemkový majetek jako spíše o cenné předměty – vzácné hodiny, sklo,
stříbrné věci, obrazy apod. Nicméně Ludvík Vilém se snažil najít
pro Annu Marii Františku jiného ženicha a doporučil svého spolubojovníka z tureckých válek prince Evžena Savojského. Ten sice přijel
již 15. dubna 1690 do Roudnice, kam zanedlouho dorazila i jeho
zamýšlená nevěsta, ale zalíbení v sobě nenašli. Sebevědomé Anně
Marii Františce zřejmě nejvíce vadilo to, že není a nebude suverénním vládcem některého z německých státečků, ženicha takového
postavení pro sebe nepovažovala za vhodného.
Z dalších návrhů a možností nakonec vzešel Jan Vilém
z Neuburku. Neuburkové byli jednou z větví bavorského vévodského roku Wittelsbachů a vládli v německém státečku na středním
Rýně s hlavním městem Heidelbergem, který se nazýval Rýnská
Falc a jehož panovník měl titul falckrabě (varianta titulu hrabě).
Ačkoliv se jednalo o území opravdu malé, měl rýnský falckrabě
velký význam, neboť byl jedním ze sedmi kurfiřtů, tedy nejvýznamnějších německých panovníků, kteří volili císaře. V roce 1690 tam
vládl otec zamýšleného ženicha, Filip Vilém, Jan Vilém byl jeho
následníkem. Budoucí kurfiřt se Anně Marii Františce jevil jako
perspektivní ženich, avšak narazila na odpor císařského dvora. Jednak prý, jak psal dědeček Anny Marie Františky, císař nechtěl mít
v Čechách usazeného kurfiřta, jednak však se v tomto případě nejevila naopak Anna Marie Františka jako rovnorodá nevěsta. Sestra
Jana Viléma Eleonora Magdaléna byla totiž manželkou císaře Leopolda a další sestra Marie Anna manželkou španělského krále Karla
II. Jak císař, tak španělský král vyjádřili se sňatkem nesouhlas. A tak
Anna Marie Františka musela vzít zavděk mladším bratrem Jana
Viléma, který měl jméno po otci, tedy Filip Vilém. Neušla tak manželství s nevládnoucím členem panovnického rodu, ale stala se sňatkem s ním velmi blízkou příbuznou dvou nejmocnějších panovníků
Evropy.
A tak byli 29. října 1690 v Roudnici oba mladí lidé oddáni, bohužel s poměrně malou nádherou, protože krátce předtím zemřel
otec Filipa Viléma. Ženich byl o čtyři roky starší než nevěsta (Anna
Marie Františka se narodila v roce 1672, Filip Vilém v roce 1668)
a Anna Marie Františka získala sňatkem titul falckraběnky. Novomanželé odjeli do Neuburgu v Bavorsku a po několika měsících se

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na duben a květen
(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.

Duben

Květen

soutěž o nejhezčí rozkvetlé okno
30. 4. pálení čarodějnic
Přednáška pí Kopalové
1. 5. divadelní představení: Doba kamenná
8. 5. Pietní akt k 68. výr. osvob. – položení věnců v Zákupech a v Kamenici
Tvoříme duší
Vítání občánků
24. 5. od 18:00 hod. Noc kostelů - mezinárodní akce
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KŽ a LKŽ
město Zákupy; MV Nové Zákupy,
OV Božíkov
KŽ a LKŽ
DSHZ
město Zákupy a další organizace
město Zákupy, KŽ, LKŽ, KSČM
město Zákupy, KŽ, LKŽ
SD
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celkem 65 masek a krásných kostýmů, které během celého večera
bavily přítomné hosty. Samozřejmě všichni netrpělivě očekávali
vyhlášení a předání cen v soutěži o nejhezčí masku. Třetí místo
získal sympatický tučňák, druhé místo patřilo flašinetáři s opičkou
na řetízku a na prvním místě se umístily květinové děti – hippies.

Městský karneval
V pátek 15. března se v kulturním domě v Zákupech konal již
14. ročník Městského karnevalu. Před 20. hodinou přicházeli první
hosté a sál, malý salónek a také předsálí kulturního domu se začaly
postupně naplňovat. Po celý večer hrála v sále kulturního domu
skupina SEPTIMA a v malém salónku zazněly DISCO hity. O kulturní zpestření se postaral taneční kroužek ze ZŠ a MŠ Zákupy pod
vedením paní učitelky Petry Olšarové a Kateřiny Řehořkové, které
s dětmi nacvičily velmi pěkné a poutavé taneční vystoupení.
V rámci tohoto večera vystoupila také orientální tanečnice SimonaSarah, která se orientálnímu tanci dlouhodobě věnuje. Předvádí
taneční čísla s hadem a v rámci svých vystoupení zavítala také
do Sydney, Japonska či Indonésie. Obě tato vystoupení byla přítomnými hosty oceněna bouřlivým potleskem. Mezi hosty se objevilo

Velké poděkování patří všem přítomným za to, že se dobře bavili a vytvořili velmi příjemnou a nezapomenutelnou atmosféru
a hlavně všem sponzorům, kteří přispěli peněžitými i věcnými dary
do soutěže o slosovatelné ceny. Touto cestou bych také ráda poděkovala všem organizátorům za jejich úsilí při přípravě a organizaci
tohoto krásného večera, který se nesl v tak pohodové, uvolněné a
veselé náladě (viz foto na webových stránkách města). Příští rok se
setkáme na jubilejním 15. ročníku Městského karnevalu.
Iva Kreisingerová, místostarostka města Zákupy
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Dětský karneval
V sobotu 23. března město Zákupy pořádalo Dětský karneval. Před třetí hodinou
se kulturní dům začal postupně naplňovat.
Celkem dorazilo 86 dětí v maskách a kostýmech za doprovodu rodičů a dalších členů
rodiny, kteří se přišli společně pobavit se
svými ratolestmi. Všechny přítomné přivítal
a po celé odpoledne bavil Šáša Váša, který
si děti získal svou hravostí a dováděním. Pro

děti bylo připraveno mnoho soutěží, taneční
zábavy a také soutěž o slosovatelné ceny.
Ani letos nemohly chybět dorty pro tři
nejkrásnější masky. Porota vybrala roztomilou žirafu, Macha a Šebestovou s jejich
kouzelným sluchátkem a krásného vodníka.
Fotografie z této akce budou umístěny na
webových stránkách města Zákupy v sekci
o městě/fotogalerie. Kdo nestihl tuto akci,

EDUARD HELD MUZEUM
INFORMUJE
Naše muzeum zažilo v neděli 10. března návštěvu slavného
dětského hrdiny Hurvínka. Vlastně s loutkou Hurvínka sem přijel na
návštěvu a zároveň na jednání obchodní zástupce Divadla Spejbla a
Hurvínka pan Karel Sladký. Divadlo pořádá mimo obvyklých herních aktivit i dětské letní tábory Spejbla a Hurvínka. Právě děti
z těchto táborů přijedou v létě sem k nám do Zákup. Pan Sladký si
také odvezl k posouzení papírové masky Spejbla a Hurvínka
k navázání možné spolupráce.
Naše muzeum pořádalo tři týdny před Velikonocemi malování
velikonočních zajíčků a zdobení papírových kraslic. Těchto aktivit
se zúčastnilo 85 dětí a dalších téměř 200 vajec si zdobily děti českolipských škol při výtvarné výchově.
Ing. Zdeněk Rydygr
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může si s námi užít další a to tradiční
„Pálení čarodějnic“. Informace získáte
v tomto zpravodaji, na webu města a také na
plakátech
ve
vývěsních
skříňkách
v Zákupech a dalších částech obce. Všichni
jste zváni, budeme se na vás těšit.
Iva Kreisingerová,
místostarostka města Zákupy
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Co nového v knihovně?
Ve spolupráci s paní Patočkovou, knihovnicí místní knihovny, vás chci upozornit na nové knihy, které si můžete zapůjčit.
Naučná literatura:
Napier Gordon

Vzestup a pád templářských rytířů

Činčerová Alena

Komici na jedničku

Beletrie:
Britain Kristen

Zelený jezdec

Hoffmann Jiliane

Střižna smrti

Christopher Paul

Údolí Templářů

Kepler Lars

Svědkyně ohně

Grafton Sue

V—jako vendeta

Connely Michael

Pád

Läckberg Camilla

Mořská panna

Kava Alex

Ve zlomku vteřiny

Adler Olsen, Jussi

Vzkaz v láhvi

Larsson Asa

Než pomine tvůj hněv

Harris Lee

Vražda o narozeninách

Persson Leif G. W.

V jiném čase, v jiném životě

Drake Shannon

Okouzlující únosce

Garlock Dorothy

Úsvit lásky

Stagg Julia

Návrat Pařížana

Patterson James

Pohlednice smrti

Robb, J. D.

Neomylný instinkt

Roberts Nora

Sedmé znamení

McClure Ken

Záměna

Higgins- Clark Mary

Za bílého dne

Mc Kinley Tamara

Ostrov ztracených snů

Javořická Vlasta

Dvě Andulky

Patterson James

Mistrovský tah

Ward J. R.

Padlí andělé. Závist

Cubeca Karel

Pravá tvář anděla

Cílek Roman

Třikrát Alex Miler

Price Kalayna

Čarodějka stínů. Alex Craftová

Seghers Jan

Partitura smrti

Lindsay Jeffry P.

Dvojí Dexter

Jackson Lisa

Čarokráska

Kellerman Jonathan

Oběti

Theorin Johan

Zkamenělá krev

James E. L.

Padesát odstínů

Moore Graham

Sherlock

Simmel Johannes

Země zůstane ještě dlouho mladá

Lindsay Johanna

Dareba

Cabot Meg

Mezi láskou a smrtí

Gerritsen Tess

Mlčící dívka

Francis Felix

Spřízněni krví

Drake Shannon

Pirátská nevěsta

Kallentoft Mons

Podzimní vražda

Carofliglio Gianrico

Přechodné dokonalosti

Brown Sandra

Texas. Odvážná Sage

Stevens Amanda

Okřídlená duše

Quinn Julia

Jako v ráji

Steell Danielle

Hotel Vendome

Karafiát Jan

Broučci

Březinová Ivona

Bojíš se, Margito?

Revis Beth

Milion sluncí

Beletrie pro mládež:

90 let Divadelního spolku HAVLÍČEK Zákupy
V letošním roce oslaví DS Havlíček Zákupy, o. s. 90. výročí českého ochotnického divadla
v Zákupech. Toto jubileum připomenou i letošní Zákupské slavnosti. Při této příležitosti chceme postupně seznámit veřejnost se zákupskou ochotnickou historií.

HISTORIE ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA V ZÁKUPECH
Češi se scházeli v restauraci Modrá hvězda, která stála na rohu
dnešní Gagarinovy a Borské ulice. Zde 25. června 1923 založili
ochotnický kroužek při odboru NJS. Byl to nejstarší český ochotnický soubor na Českolipsku. Jeho pokračovatelem a dědicem je
současný Divadelní spolek „Havlíček“.
Z meziválečného období 1918 - 38 máme jen útržky informací.

OBDOBÍ 1. REPUBLIKY
České ochotnické divadlo se začalo v Zákupech rozvíjet po vzniku
samostatného Československa. Po rozpadu Rakousko-Uherska a
vzniku Československé republiky 28. října 1918 se do téměř zcela
německého městečka Reichstadt začali stěhovat Češi. Vrátil se i
oficiální český název Zákupy. Vznikla zde poměrně silná česká menšina, která v roce 1919 založila odbor Národní jednoty severočeské.
V témže roce byla v Zákupech otevřena česká menšinová škola.

(Pokračování na stránce 13)
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Víme, že 16. prosince 1923 se uskutečnilo první české představení v Zákupech: dramatizace povídky Vítězslava Hálka „Na statku a v chaloupce".
V létě 1924 sehrál v zámeckém parku dětský školní soubor za pomoci dospělých „Pohádku o Krakonošovi“.
5. 7. 1925 se konal kulturní večer k 510. výročí upálení M. J. Husa.
4. června 1926 bylo sehráno Šamberkovo „Jedenácté přikázání".
Roku 1926 zakoupeno blíže nespecifikované divadelní vybavení.
V přesněji neurčeném datu v červnu r. 1927 se konalo estrádní vystoupení na Rychtě (tehdy hostinec U zlatého anděla – Zum goldene
Engel).
28. 10. 1928 nacvičili ochotníci vystoupení k 10. výročí vzniku Československa. Podrobnosti bohužel neznáme.
1929 bylo založeno při divadelním kroužku loutkové divadlo.
21. 6. 1931 hrál dětský soubor pohádku Fr. Hykeše „Návštěvou
u Krakonoše“.
28. října 1934 hráli zákupští ochotníci B. Rajské - Smolíkové:
„V zeleném království".
V blíže neurčeném datu byl sehrán „Blázinec v prvním poschodí"
F. Šamberka.
V červnu 1938 se uskutečnilo estrádní představení na balustrádách
zámeckého parku.

Nejvýznamnějšími osobnostmi
českého divadla v Zákupech byli v létech 1923-38
řídící učitel Bohumil Pytlík a lesmistr Josef Pecen.

Podzim roku 1938 přinesl mnichovskou dohodu a ztrátu našeho
pohraničí. Do území, které připadlo Německu, patřily i Zákupy.
Řídící učitel české školy Bohumil Lazák na tu dobu vzpomíná: „1.
září naplňovalo lavice 63 českých dětí... Takřka přes noc obsazují se
důležitá místa našich hranic vojskem. Školní lavice se pomalu vyprazdňují... Přichází rozkaz školám, že vyučování nesmí být zastaveno, leda na přímý rozkaz MŠ a MNO nebo v případě ohrožení střelbou na rozkaz vojenského velitele... Ke konci září zbývá tu už jen pár
dětí ze statku, jejichž rodiče neměli v úmyslu se vystěhovat. Učitelstvo zůstává na svém místě.
Pak přichází nejhorší. Bez boje jsme nuceni do 10. října vyklidit
naše pohraničí... Jsme na ulicích inzultováni, výrostci po nás plivají... Já sám jsem opustil školu 7. října, kdy se vyklizovací pásmo
posunulo až k Novému Boru. Brána u školy už byla vyzdobena a celé
město konalo přípravy k uvítání německého vojska..."
Po Mnichovu nastal masový exodus – vyhnání – Čechů.
S jejich odchodem skončila první kapitola historie ochotnického
divadla v Zákupech. Čeština se pak v Zákupech opět přejmenovaných na Reichstadt, neozývala dlouhých šest a půl roku.
J. M. Šimek
(Pokračování příště)

V restauraci Modrá hvězda byl 25. 6. 1923 založen český
ochotnický kroužek jako odbor NJS.

MĚSTO Zákupy
zve na akci

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2013 na koupališti

17:30 lampiónový průvod z náměstí (lampión lze zakoupit na MěÚ nebo v PVO s. r. o.)
Přijďte, zařádíme si s KAŇKOLENDEM.
Diskotéka pro všechny generace.

Soutěž o nejhezčí čarodějnici. Buřty s sebou !!!
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v téměř zaplněném sále Kulturního domu Zákupy. K tanci vyhrávalo
DUO Adamis – výborní muzikanti. Velkým překvapením bylo letos
vystoupení folklorního souboru FURIANT z Malé Bělé, jehož vystoupení s travesti show pobavilo všechny na sále, a byli proto odměněni nadšeným potleskem. Ples bez cen, o které se hrálo, by nebyl úplný. A bylo jich dost a radosti z výher také. Patří se za ně poděkovat všem, kteří do hry přispěli. Omlouvám se, že neuvádím
jednotlivé dárce, ale nerada bych někoho opomněla. Posílám tedy
upřímné díky, díky, díky všem, kteří nám ceny věnovali či přispěli
finančně. Poděkování patří také i našim hasičům – panu Homzovi
a panu Fedorčákovi za trpělivou a nezištnou službu. Jsme rádi, že
nájemce kulturního domu pan Mikl připravil v rámci možností příjemné prostředí a postaral se o fungující provoz s občerstvením.
A velký dík patří též děvenkám Elišce a Adélce, příbuzným
našich tetiček, protože se s grácií a vervou chopily prodeje lístků i
vydávání výherních cen, a tím nám velice pomohly. Na úplný závěr
jsem si nechala poděkování všem našim tetičkám a sousedům, kteří
podle svých možností a sil pomáhali připravit celý ples. Mnohými
účastníky i přespolními byl hodnocen více než příznivě a tomu jsme
moc rádi. Kéž se nám – zákupským baráčníkům – náš ples vydaří
i v příštím roce.
Marie Živnůstková

Baráčnický ples
První letošní ples pořádala Obec baráčníků Zákupy 23. února

Římskokatolická farnost Zákupy
O Velikonocích si připomínáme, že Pán Ježíš se z nezměrné lásky
za nás obětoval a podstoupil za naše hříchy potupnou smrt na kříži.
Proto je kříž symbolem obrovské lásky. Jeho zmrtvýchvstání je
nadějí pro lidstvo, že smrt není konečná, že láska zvítězí i nad ní
a že nás čeká život s Bohem.

Ze života církve
VIVA PAPA! VIVA PAPA! (Ať žije otec! Ať žije otec!) znělo
dne 13. března 2013 v podvečer na náměstí Svatého Petra v Římě
krátce poté, co se nad Sixtinskou kaplí objevil bílý kouř, který oznamoval zvolení nového papeže. Radovali se lidé nejen v Římě, ale
i křesťané na celém světě. A velkou radost máme i my v České republice. Svatý otec je náš hlavní pastýř na zemi. Po více než dvoutisícileté historii církve byl zvolen papež z jiného kontinentu, a to
z Jižní Ameriky. Dřívější kardinál Jorge Mario Bergoglio z Buenos
Aires přijal nové jméno František. Na svátek svatého Josefa 19.
března za účasti mnoha státních delegací z celého světa a i velkého
množství přítomných lidí se slavnostně ujal svého těžkého úřadu.
Myslíme na něj a přejeme mu Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
S novým papežem v Římě jsme o to radostněji slavili nejvýznamnější svátky v církevním roce Velikonoce i zde v Zákupech.

Pozvánka
S velkým předstihem vás informujeme o tom, že v pátek 24. května
2013 od 18:00 hod. bude v Zákupech v kostele sv. Fabiána a Šebestiána probíhat mezinárodní akce NOC KOSTELŮ. Je pro vás připravován zajímavý program, budete si moci prohlédnout místní kostel v
neobvyklou dobu a místa, která nejsou běžně přístupná, dovíte se
něco o historii kostela. Budete se moci zeptat i na věci duchovní,
neformálně pohovořit s knězem atd. Příště přineseme přesný program.
Srdečně všechny zveme.
Farníci

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 4. března 2013 oslavila paní
Antonie Bečková z DD a DPS Nové Zákupy mimořádné - 100. narozeniny. Vedení
města na slavnosti uspořádané v domově
oslavenkyni popřálo mnoho zdraví, předalo
květinový dar. Paní Bečková se pak podepsala do kroniky města.

Dne 15. března 2013 oslavila paní
Ludmila Rasochová ze Zákup 90. narozeniny. Vedení města oslavenkyni popřálo
s kytičkou mnoho zdraví. Potom se paní
Rasochová podepsala do kroniky města.
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rubriku vede G. Štummerová
Dne 28. 3. 2013 by se dožil 100 let náš
tatínek a děda pan Jan Stárek. S úctou vzpomínají dcery a syn s rodinami.
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ZÁKUPSKÁ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
Na programu byla výroční zpráva, zpráva o hospodaření, zpráva
revizní, diskuze a vystoupení RNDr. Stanislava Pelešky. Schůzi
pozdravil také zákupský starosta Ing. Radek Lípa.
ZO Českého zahrádkářského svazu v Zákupech měla v roce
2012 sedmdesát osm členů, z nich 14 členů bylo bez pozemku.
Organizaci řídil výbor ve složení: předseda Jan Stehno, místopředseda Jiří Marek, jednatelka Jitka Stehnová, hospodářka Ing. Ludmila
Odstrčilová, revizor Ing. Vojtěch Fridrich. Jako správci kolonií pracovali: Hana Novotná, Václav Hegr, Anna Holubová, Ing. Vojtěch
Fridrich a Eva Sobotková. V roce 2012 ukončilo členství pět členů,
přijato bylo čtrnáct nových členů. Ke dni 15. srpna odsouhlasilo
Zastupitelstvo města Zákupy prodej zahrádek členům, kteří je měli
do této doby v pronájmu, za částku 60 Kč/m2. Organizace dodávala
vodu nejen svým členům, ale také pro školní pozemek.
JMŠ

Poděkování zákupským hasičům
Chtěl bych touto cestou poděkovat zákupským hasičům, kteří se
rozhodli uspořádat finanční sbírku na pomoc obětem nedávného
tragického výbuchu ve Frenštátě pod Radhoštěm, při němž zahynulo
pět lidí včetně tří dětí. Dobrovolní hasiči vybrali mezi sebou 2 300,Kč. Peníze odeslali hasiči na speciální konto, kde se schází finanční
pomoc pro pozůstalé obětí.
Starosta SDH Zákupy
Zdeněk Homza st.

Stručně z výroční členské schůze zahrádkářů
16. března se uskutečnila ve školní jídelně výroční členská schůze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Zákupech.

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.)

Velikonoční přání
z Düsseldorfu
Radostná velikonoční zpráva:
BŮH NÁS SPOJUJE smířením, láskou
i vzkříšením k životu ve věčnosti.

buzným trošku opožděně, ale tím srdečněji popřáli
radostné a požehnané Velikonoce.
Dne 1. dubna, Velikonoční pondělí, je také u vás
svátek. To je tradiční svátek vhodný na drobné výlety
„do Emauz“, jak my jsme říkali, na památku procházky společníků Pána Krista do malé vesnice blízko Jeruzaléma. Proto vám přejeme příjemné počasí.
S vámi i my po dlouhé zimě doufáme v jaro.
Všem srdečné pozdravy!

Dovolte nám, abychom vedení města Zákupy,
členům rady města, celé redakci Zákupského zpravodaje, čtenářům tohoto měsíčníku a všem jejich pří-

Bernhard a Elisabeth Kirschnerovi

hezké tanečky, všem na sále se vystoupení dětí velice líbilo, odměnou byl dlouhý aplaus. Vystoupila také dívka s hadem, nejdříve s
plyšákem, ale pak z velkého koše vyndala hada živého, to bylo zajímavé, až se tajil dech, některým mužům ho dala na hlavu, no zkrátka - zážitek.
Masek bylo hodně, některé veselé a nápadité, tolik jsem už
dlouho neviděla pohromadě. Je vidět, že mladí lidé se dokážou
dobře bavit, s přiměřeným množstvím alkoholu to jde snáz. Žádní
opilci nikde nebyli, nebo jsem je nepotkala, jen hodně usměvavých a
veselých tváří. Hudba - výborná Septima - na sále, dvě zpěvačky a
zpívající kytarista, moc se mi líbili, a nahoře v salonku disco. Kroky
mladých mířily pochopitelně na „hlasitou muziku", nám stačila decentnější verze, i když po půlnoci taky trochu přitvrdili - finále musí
být! Karneval se povedl, tombola bohatá, sponzoři a ostatní přispěvatelé byli štědří, takže o lístky byl jako vždycky velký zájem. Bylo
to fajn.
Tak se těším zase za rok ve zdraví na shledanou.
IH

O plesech
Baráčnický 23. února
Sešlo se dle mého pohledu méně lidí, ale to vlastně ani nevadilo, aspoň se na sále nemotalo tolik párů najednou. Hudba pěkně
hrála - tak jako poslední léta stejná - Adéla a Milan Suchých zpívali
do roztrhání těla i hlasivek. Repertoár mají opravdu široký, od M.
Davida po I. Csákovou. Pěkně se na jejich hraní tančí…
Tombola velká, hezky připravená.

Městský karneval byl v pátek 15. března
Na ten se vždycky těší hodně lidí, ať tance chtivých, mladých,
starších, nebo jen těch, co si chtějí užít legraci, smích, zábavu, zkrátka odreagování od běžného životaběhu. Tentokrát praskal KD doslova ve švech. Zahájil ho pan starosta Radek Lípa, všem nám popřál
dobrou zábavu. Jako první se předvedl taneční kroužek naší školy,
paní učitelky Olšarová a Řehořková naučily děti za krátkou dobu
15
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Zpráva kontrolního výboru*)

V letošním roce příspěvek od kraje je o cca 1 mil. Kč nižší, město Zákupy proto přispívá téměř o 1 mil. Kč více. Letošní příspěvek
města je více než 4 mil. Kč (včetně předpokládaných odměn). Podíl
příspěvku na DD od jednoho obyvatele je o cca 350 Kč vyšší oproti
minulému roku. Celkový podíl od jednoho obyvatele Zákup z našich
daní je 1 400 Kč ročně.
Názor: To se mi zdá dost neefektivní hospodaření.
Horolezecká stěna
Kontrolní výbor dostal za úkol najít viníka špatného hospodaření
na horolezecké stěně od roku 2006. Jednalo se o to, že město neprovádělo vyúčtování spotřeby el. energie. Dluh narostl do astronomické výše. Celkový dluh je v současnosti 609 336,- Kč. KV navrhl
řešení, ale město se tím, zdá se, neřídí. Stále jsou měsíční zálohy
1000,- Kč, nebyl dohodnut splátkový kalendář ani zvýšení záloh.
Dosud nedošlo k písemné dohodě. Budeme čekat na vyúčtování
zbytku roku, tj. od října 2012. Znovu se navýší dluh?
Myslím si, že i veřejnost by měla být informována.
Zajímal by mě názor vedení města a občanů. O problémech
můžeme diskutovat, proto mi posílejte reakce na e-mail:
rydygrova@pvozakupy.cz.
Nemělo by město přijmout zásady rozpočtové odpovědnosti?
Ing. Helena Rydygrová - členka kontrolního výboru

Hospodaření města Zákupy
Jak jistě víte, město přijalo rozpočet na rok 2013, který je k nahlédnutí na webových stránkách města. Je duben a všechno je jinak.
Zastupitelé v březnu odsouhlasili rozpočtové změny. Upozorňuji ty,
kteří nemají čas pročítat webové stránky města a chodit na zastupitelstvo, na několik důležitých změn a poukazuji na hospodaření
města podle zjištěných kontrol KV.
Kulturní dům v Nových Zákupech
Již v březnovém čísle Zákupského zpravodaje minulého roku jsem
upozorňovala na to, že náklady na rekonstrukci KD se zvýší a varovala jsem město před dotacemi. „Rozumět světu financí je těžké.
Nepodlehnout lákadlům světa financí ještě těžší.“ Vícenáklady jsou
tady a město potřebuje 2 200 000,- Kč na vícepráce a to není konečná!
Kde na to vzít? Proto se přijaly na 24. zasedání zastupitelstva rozpočtové změny!
Památky
Rozpočet se snížil o 250 000,- Kč. Částka jde na KD Nové Zákupy a
na odměny volebních komisí? Zkusíme dotace? Jak to bude se spoluúčastí?
Silnice, budovy, haly a stavby, opravy a udržování
Plánované rekonstrukce a nutné opravy za 2 000 000,- Kč se musí
odložit. Tato částka jde opět na KD Nové Zákupy. Snad pomůže
kraj? Vždyť je to problém v celé republice!
Pozn.: Kraj bude mít problémy ufinancovat nemocnice.
Domov důchodců
V minulém roce DD hospodařil se ztrátou vyšší než 200 tis. Kč.

) Podle zjištění redakce ZZ není předchozí článek stanoviskem Kontrolního výboru ZM Zákupy ale pouze názorem pisatelky. Proto byl umístěn do rubriky DOPISY. OHLASY,
NÁZORY.

*

Jak je to ve skutečnosti – odpověď na předchozí článek
Upřesnění ke zprávě kontrolního výboru
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych na tomto
místě zareagoval na nepřesnosti ve zprávě
kontrolního výboru a snad vše vysvětlil.
Kulturní dům v Nových Zákupech
Ono se vlastně o kulturní dům nejedná, byť
se mu tak lidově říká. V tomto objektu bude
několik „institucí“, ale jen jednou z nich
bude restaurace s menším sálem. Ano vícenáklady vznikly ve velké výši, to nepopírám. Jedná se však o položky zásadní, bez
kterých by se rekonstrukce na multifunkční
objekt nemohla uskutečnit. Ale objekt rekonstrukci potřebuje a občané v Nových
Zákupech „zázemí“ také. Dotace na rekonstrukci přesahuje 7,5 mil. Kč. To je částka,
kterou bychom v rozpočtu nenašli a částka
bez které by se rekonstrukce nerozjela a
budova by chátrala a chátrala.
Památky
Došlo ke snížení, protože město obdrželo
dotaci 200 tis. Kč na opravu střechy na bytovém domě na Mírovém náměstí a finanční

spoluúčast města bude hrazena z rozpočtu
Správy bytového fondu. Na památky obdržíme další dotaci – jedná se o opravu kapličky
na hřbitově v Kamenici (dotace 575 tis. Kč).
A odměny volebních komisí, stejně jako
všechny ostatní výdaje spojené s volbami,
proplatil stát. V rozpočtové změně šlo pouze
o rozúčtování státní dotace.
Silnice, budovy, haly stavby, opravy
a udržování
2 mil Kč tak to opravdu nevím, kde kontrolní výbor k tomuto číslu došel. Z účetního
paragrafu silnice se převedlo pouze 1,3 mil.
Kč, které byly připraveny na doplacení projektové dokumentace na severozápadní
obchvat. Bohužel nemáme vykoupeny
všechny pozemky, proto zatím nemůže být
projekt dokončen a zaplacen. Z oprav
a udržování komunikací se nevzala ani koruna, v rozpočtu zůstávají ve stejné výši tj.
900 tis Kč.
Domov důchodců
Dle mého soudu to je služba (a velice po-

třebná) pro občany a tu město nějakým způsobem hradit musí. Jedná se o příspěvkovou
organizaci města a město na její chod musí
přispívat. Na konci března s panem ředitelem DD ing. Misíkem, jedeme jednat
s radním LBC kraje pro sociální věci o možnostech navýšení příspěvku na náš Domov
důchodců.
Horolezecká stěna
Je pravdou, že od roku 2006 bylo prováděno
špatné rozúčtování plateb za el. energii
a nájemci nebylo zasíláno žádné vyúčtování,
což je chyba města nikoliv nájemce. Prakticky celou částku za elektřinu hradilo od
roku 2006 město (a možná i déle, když místo stěny byla ještě posilovna). Problém se
řeší (právní posudky, změna tarifů) a probíhají jednání s nájemcem o možnostech úhrady škody např. věcným plněním. Na celou
záležitost byla také radou města ustanovena
škodní komise.
Ing. Radek Lípa, starosta města

Reakce na Zprávu kontrolního výboru od paní Ing. Rydygrové
Musím reagovat na odstavec Domov důchodců. Ve zprávě jsou
uvedeny nepřesné údaje, vytržené z kontextu a dělá to na mne dojem, že záměrně.
Za rok 2012 nehospodařil DD se ztrátou, ale měl vyrovnané
hospodaření. Hrozící mírná ztráta v přesné výši 212 020,17 Kč byla
pokryta z Fondu reprodukce majetku, respektive ze zaúčtovaných
odpisů v daném účetním období zcela v souladu se zákonem a od-

souhlasená RM a ZM.
Předpokládaný a schválený rozpočet na rok 2013 je ve výši
14 850 tis. Kč a je jen o 70 tis. Kč vyšší než loňská skutečnost. Ale
jelikož za poslední roky neustále výrazně klesají dotace od MPSV
(prostřednictvím kraje), má potom příspěvek od zřizovatele naopak
tendenci vzrůstajíci. Při sestavování rozpočtu jsme předpokládali,
(Pokračování na stránce 17)
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běhne i jednání s krajským radním Ing. Tulpou za účasti starosty a
dalších obcí o možnostech dofinancování soc. služeb. Výsledek je
zatím velmi nejistý, MPSV o možnostech navýšení dotací bude
jednat až někdy v květnu, červnu, ale domnívám se, že budou nějak
řešit, jelikož tlak poskytovatelů soc. služeb narůstá, řadě služeb
hrozí omezení nebo i zánik. Máme připravena určitá úsporná opatření tak, abychom chybějící prostředky nemuseli požadovat na městě.
Jsem přesvědčen, že nakonec MPSV chybějící část dotací dofinancuje a díky provedeným úsporným opatření ušetříme část příspěvku
města, ale to zatím předbíhám.
K částce 1 400 Kč ročně na obyvatele Zákup nemám co říci, je
to zkreslující, zavádějící a populistický údaj, o kterém si rozumně
uvažující člověk udělá názor sám.
Určitě je správné, že se kontrolní výbor k financím vyjadřuje,
ale bylo přinejmenším vhodné uvádět správné údaje a případně si je
ověřit nebo doplnit o relevantní informace.
Ing. Jaromír Misík, ředitel DD a DPS

(Pokračování ze stránky 16)

že i při mírném poklesu dotace z MPSV získáme 2 800 tis. Kč
(oproti loňským 3 054 tis. Kč) a příspěvek města byl schválen ve
výši 3 950 tis. Kč (oproti loňským 3 000 tis. Kč). Velký podíl na
tomto navýšení příspěvku města jsou neustále se zvyšující provozní
náklady, hlavně ceny energií, pohonných hmot, ceny potravin i zvyšující se DPH.
Cena za pobyt se od loňska nezvýšila, i tak je tady třetina klientů, kteří nemají důchod tak vysoký, aby zaplatili pobyt v plné výši.
Z důchodu jim musí zbýt min. 15 % pro osobní potřebu. O zvýšení
ceny pobytu zatím neuvažujeme, protože by se počet klientů, kteří
nemají na celou úhradu, zase zvýšil a příspěvek od zřizovatele to
nijak významně neovlivní.
Musím ale zmínit hlavně to, že zatím konečná výše dotace od
MPSV je 2 300 tis. Kč, tedy o 750 tis. Kč nižší než v roce 2012. Má
to za důsledek to, že nám chybí v rozpočtu 500 tis. Kč. Samozřejmě
jsem toto rozporoval jak na MPSV, tak i na kraji. Příští týden pro-

a služby, jež v Zákupech chybí. V areálu kláštera je možné občas
vidět policejní hlídku, přesto se areál stále ničí a materiál rozkrádá.

Pár připomínek
Kapucínský klášter

Burza

V souvislosti se změnami na papežském stolci a s nástupem
nového papeže, by možná bylo vhodné pokusit se získat finanční
příspěvek na záchranu kapucínského kláštera s kostelem sv. Františka, protože papež přijal jméno František, podle světce, kterému je
klášterní kostel zasvěcen.
Opravený objekt by pak bylo možné využít pro případné muzeum

Burzy s sebou přinášejí bahno, které vzhledem ke špatnému odtoku
zůstává na místě. Bylo by potřeba odtok prokopat, vyčistit. Burza
také živí velkou spoustu myší, které se pak šíří po blízkých domech.
Hlodavci mohou šířit nemoci. Hubení hlodavců je povinností pořadatele.
M. Hořčička

Jak se vám líbí ?
(V této podrubrice zveřejňujeme drobné připomínky a upozornění občanů Zákup. Posílejte a sdělujte další.)

Vandalové prokopli 2x dveře na koupališti u restaurace, a taky
chybí koše po městě, nejsou někde v opravě? Chybí jich víc....
… ale důležité je, že už přichází jaro.
I. H.

S PO RT

23. 4. 2013 v 18 hod. pořádá náš oddíl XXIII. ročník turnaje Pinká
celá rodina. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit dvojice, které tvoří
rodinní příbuzní. Turnaj je určen nejen členům oddílu a jejich příbuzným, ale především všem zájemcům o stolní tenis ze Zákup a
nejbližšího okolí.
Na 4. května 2013 připravujeme XXVIII. ročník turnaje O pohár
osvobození. Turnaje, který začne ve 13 hodin, se zúčastní hráči
krajského i okresního přeboru. I tohoto turnaje se mohou zúčastnit
zájemci ze Zákup a okolí.
Všechny potřebné informace najdete ve skříňce stolního tenisu
u prodejny potravin u školy.
Pořadatelé zvou na oba turnaje všechny zájemce o stolní tenis –
ať již hráče nebo diváky!
M. Hovorka, člen oddílu ST

Informace stolního tenisu
V březnu sehráli naši hráči 4 utkání v krajském přeboru. Z nich
ve třech utkáních remízovali a jednou prohráli:
2. 3. SKST Liberec H – TJ Zákupy A 9 : 9
3. 3. TJ Sokol Turnov B – TJ Zákupy A 9 : 9
16. 3. TJ Zákupy A - TJ Sokol Košťálov A 8 : 10
17. 3. TJ Zákupy A – TJ Sp. Rokytnice 9 : 9
Nejlepším naším hráčem byl opět Otta Hübsch, který vyhrál 15
ze svých 16 utkání a 3 utkání ve čtyřhrách. Vráťa Česenek vyhrál 9
svých utkání a 3 utkání ve čtyřhrách, Petr Brůžek bodoval v 7 utkáních, Bohouš Červenka získal 1 bod. Hráče čeká poslední dvojkolo
v této soutěži koncem března. Zatím si stále drží velmi pěkné
5. místo z 12 účastníků soutěže.
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UHLÍ VESELÍ

Pro d e j s l e p i č e k

- bývalý areál vepřína

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!!

Nabízíme:
• OŘECH 1 (Ledvice)
• OŘECH 2 (Ledvice)
• Kostkoořech Polsko
• Brikety

Stáří slepiček 16 – 18 týdnů cena 159 – 170 Kč/
ks – v začátku snášky 178 Kč/ks

Složíme pásovým
dopravníkem
na místo určení

Prodeje se uskuteční v sobotu 20. dubna 2013
Zákupy – parkoviště u zámku – ve 14:00 hod.
.................................................................................
Případné bližší informace tel: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719
.................................................................................
Při prodeji slepiček - nová služba
- výkup králičích kožek – cena 22 - 35 Kč/ks

Objednávky na tel.:

723 019 063
774 945 554

Dále nabízíme prodej:
• písku
• kačírku
•
štěrku
Rozvážíme vozy Multicar a
Mitsubishi.

placená inzerce

Půjčky a úvěry
Pro zaměstnance,
důchodce, MD, OSVČ.
Nabídka platí pro Zákupy
a okolí.
Tel.: 777 329 622

Objednávky přijímáme po celý
týden, v sobotu do 12ti hodin.
placená inzerce

placená inzerce

Prodám palivové
dříví štípané
– buk, dub, bříza, smrk, borovice.
Doprava zajištěna. Tel.: 737 822 266
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