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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských občanů

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
mizející sníh nám ukázal nešvar všech měst a sídlišť po celé republice. Trávníky mezi bytovkami na obou našich sídlištích „ozdobily“
psí exkrementy. Smutné na tom je, že ti psi ani za to nemohou. Vinu
za to, co po pejskovi na trávníku po krásné procházce či po ranním
venčení zůstane, má majitel psa. Není to snad takový problém vzít si
s sebou pytlík a po psovi TO uklidit. Ne všichni majitelé psů jsou
ale takoví. Najdou se i zodpovědní páníčci a paničky a po pejskovi
TO uklidí, těm patří dík. Je zapotřebí si uvědomit, že na sídlišti bydlí
lidé, na trávníku si hrají děti, ženy věší prádlo apod. Žádáme zdvořile všechny majitele psů, aby TO po psovi uklidili, nebo aby ho šli
venčit jinam než mezi sídliště. Vždyť zde žijeme všichni.
Další změna nastala ve složení zastupitelstva města Zákupy. Již
dříve odstupujícího pana Borise Ornsta nahradil pan Josef Jirotka.
Dalším odstupujícím zastupitelem (změna trvalého bydliště) je
pan Michal Vinš, kterého nahradí paní Jana Benešová. Panu Vinšovi
bychom rádi za jeho činnost poděkovali a do jeho dalšího osobního
života popřáli hodně štěstí.
Pro nadcházející měsíce spojené s pěkným počasím si pro vás
naše spoluobčany město připravilo řadu akcí. Čekají nás Pálení čarodějnic, Den dětí, Den zákupského koupaliště apod. Věříme, že tyto

PODĚKOVÁNÍ

akce budou z vaší strany hojně navštěvovány a splní svůj účel –
zapomenout na starosti všedních dnů, potkat se s přáteli a zlepšit si
náladu.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

Netradiční poděkování v tomto vydání ZZ zaslouží paní Zima, za to, že si sbalila
kufry a konečně přepustila vládu nad přírodou jaru…teda doufám. Díky…
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 Zákupy dne 3. a 15. 4. 2013
Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 3
v Družstevní 387, Zákupy dle § 708 Občanského zákoníku od 1. 4.
2013. Rada města Zákupy schválila výměnu bytu č. 8, Nové Zákupy
518, Zákupy a bytu č. 12, Nové Zákupy 515, Zákupy.
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení ze dne 18. 3. 2013,
týkající se uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 o velikosti 1+3 na
adrese Školní 366, Zákupy a nově schválila uzavření nájemní
smlouvy na tento byt na čtyři měsíce.
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení ze dne 16. 1. 2013,
týkající se uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 o velikosti 1+1 na
adrese Nové Zákupy 511, Zákupy a usnesení ze dne 6. 2. 2013, týkající se uzavření dohody o splátkách na úhradu kauce na tentýž byt.
Rada města Zákupy doporučila Zastupitelstvu města Zákupy uzavření dohody o splátkách, týkající se úhrady dlužného nájemného
a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu Školní 342, Zákupy, ve výši 700,- Kč měsíčně.
Rada města Zákupy schválila uzavřít dodatek ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 1 na adrese Školní 343, Zákupy

Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města směnit pozemky ve
vlastnictví města Zákupy – p. č. 189 zastavěná plocha o výměře 104
m2, p. č. 188 zahrada o výměře 375 m2, p. č. 187/1 orná půda o výměře 330 m2 v k. ú. Lasvice a pozemek p. č. 624/2 trvalý travní
porost o výměře 3051 m2 v k. ú. Kamenice u Zákup za pozemek ve
vlastnictví fyzické osoby p. č. 1000 trvalý travní porost o výměře
3645 m2 v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno
k umístění nového kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na
pozemku p. č. 260 v k. ú. Starý Šidlov, pro ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv na
4 měsíce, a to: na byt č. 23 o velikosti 1+1 na adrese Školní 340 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.

(Pokračování na stránce 2)
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Základní škola a mateřská škola
Rada města Zákupy schválila účetní závěrku za rok 2012 ZŠ a
MŠ. Rada města Zákupy souhlasila s přijetím finančního daru účelově určeného na nákup pomůcek pro žáky školy ve výši 20 000,- Kč
do vlastnictví ZŠ a MŠ od firmy ML TUNING, spol. s r. o., Mimoň.
Rada města Zákupy souhlasila s přijetím věcného daru účelově
určeného v celkové hodnotě 1 420,- Kč do vlastnictví organizace ZŠ
a MŠ, od LGI Czechia s. r. o., Zákupy. Jedná se o 2 role překrývací
fólie LDPE. Dar je určen do mateřské školy.

(Pokračování ze stránky 1)

s pí Miloslavou Čepelovou, IČ 88094332, týkající se snížení nájemného z nebytových prostor za účelem podnikání (kadeřnictví) na
200,- Kč/m2/rok na dobu určitou od 15. 4. 2013 do 31. 12. 2013.
Rada města Zákupy schválila záměr města Zákupy uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 3 na adrese Borská
27, Zákupy, týkající se změny nájemní smlouvy, a to snížení nájemného z nebytových prostor ve stávající výši 400,- Kč/m2/rok.
Veřejné zakázky
Rada města Zákupy odsouhlasila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy domu č. p. 91
Zákupy - rekonstrukce střechy“ a stanovila hodnotící komisi ve
složení: Iva Kreisingerová, místostarostka města, Mgr. Jaroslav
Hajdů, člen rady města, Bc. Marta Dostálová, vedoucí stavebního
odboru MěÚ, Pavel Kouba, Správce bytového fondu města Zákupy,
Bc. Pavel Paták, člen RM včetně náhradníků.
Rada města Zákupy souhlasila se zahájením zadávacího řízení
veřejných zakázek malého rozsahu „Výměna oken a balkonových
sestav za plastové prvky – ul. Družstevní č. p. 385 - 390, Gagarinova č. p. 395 - 396, Zákupy“ a „Výměna oken a balkonových sestav
za plastové prvky – ul. Nové Zákupy č. p. 507 - 509, Zákupy“ a
zároveň stanovila hodnotící komisi ve složení: Iva Kreisingerová,
místostarostka města, Mgr. Jaroslav Hajdů, člen rady města, Ing.
Pavel Řezník, člen zastupitelstva města, Ing. Rudolf Hřebřina, inženýring staveb, Pavel Kouba, Správce bytového fondu města Zákupy,
Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
MěÚ, Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ včetně
náhradníků.
Rada města Zákupy souhlasila s odůvodněním účelnosti nadlimitní veřejné zakázky a uveřejněním předběžného oznámení veřejného zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na služby „Nakládání
s odpady ve městě Zákupy“.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou
Rada města Zákupy schválila účetní závěrku za rok 2012 DD a DPS.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 2. schůze komise
sociální a zdravotní ze dne 8. 4. 2013, zápis ze 4. schůze komise pro
kulturu a cestovní ruch ze dne 8. 4. 2013.
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 2. jednání bytové
komise ze dne 3. 4. 2013 a odvolala na jejich vlastní žádost členy
bytové komise p. Josefa Stahla a p. Borise Ornsta ke dni 15. 4. 2013
a stanovila počet členů bytové komise na 5.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila Smlouvu o sdružení veřejných
zadavatelů s městem v předloženém znění a pověřila starostu města
Ing. Radka Lípu podpisem této smlouvy. Rada města Zákupy schválila zahájení podlimitní veřejné zakázky – Sdružené služby dodávky
elektrické energie pro odběrná místa města Mšena a Zákup a přidružené podnikatele a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Mšena a Zákup a přidružené podnikatele.
Rada města Zákupy předala pí Janě Benešové osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města Zákupy dnem 11. 4.
2013.
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout nebytové
prostory – restaurace na p. p. č. 1289 v areálu koupaliště, Zákupy o
celkové výměře 400 m2 a stánku s občerstvením na koupališti
v Zákupech stojící na pozemku p. č. 1288 o výměře 105 m2, na dobu
určitou od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013.
Rada města Zákupy schválila zřízení institutu Veřejně prospěšné
práce od 1. 5. 2013 do 31. 10. 2013 a pověřila starostu města podpisem Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací s Úřadem práce v České Lípě.

Finanční příspěvky
Rada města Zákupy schválila Divadelnímu spolku „Havlíček“
finanční příspěvek na jednorázovou akci ve výši 10 000,- Kč a příspěvek na činnost ve výši 15 000,- Kč pro rok 2013.
Rada města Zákupy schválila Osadnímu výboru Kamenice finanční
příspěvek na kulturní akce v roce 2013 ve výši 8 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila Místnímu výboru Nové Zákupy
finanční příspěvek na činnost v roce 2013 ve výši 5 000,- Kč dle
důvodové zprávy.

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
KVĚTEN 2013
Středa
Sobota
Neděle
Středa
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

1. 5. – MUDr. Naděžda Motlíková, Eliášova 1545/9, Česká Lípa, tel. 487 853 014
4. 5. – MUDr. Jaroslav Lysický, Bulharská 844 Česká Lípa, tel. 487 823 530
5. 5. – MUDr. Zdeňka Lysická, Ústecká 2855, Česká Lípa, tel. 487 521 663
8. 5. – MUDr. Andrej Ivanov, Děčínská 246, Žandov, tel. 487 850 436
11. 5. – MUDr. Marie Murswieková, Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 853 067
12. 5. – MUDr. Pavel Hříbal, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 843 622
18. 5. – MUDr. Jarmila Vyčichlová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
19. 5. – MUDr. Eva Pušková, Nový Svět 915, Kamenický Šenov, tel. 487 713 206
25. 5. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
26. 5. – MUDr. Andrea Jelínková, Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 723 127
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Vyměření poplatků hromadným předpisným seznamem
v úředních hodinách:
♦ pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
♦ úterý a čtvrtek 8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:30
♦ pátek
8:00 – 11:30 a 12:30 – 13:30

Městský úřad Zákupy, jako správce místních poplatků, upozorňuje všechny občany, kteří jsou povinni platit poplatek za komunální odpad a neuhradili jej za rok 2012 do termínu splatnosti,
tj. do 31. 5. 2012 a 31. 10. 2012, že daný poplatek jim byl vyměřen
hromadným předpisným seznamem v souladu se zákonem
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení o vyměření poplatku hromadným předpisným seznamem je zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce městského
úřadu Zákupy po dobu 30 dnů.
Hromadný předpisný seznam je zpřístupněn k nahlédnutí
v budově Městského úřadu Zákupy, odboru hospodářskosprávního, pokladna, Borská 5, přízemí:
od 29. 4. 2013 do 29. 5. 2013

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu budou občanovi zpřístupněny pouze údaje týkající se jeho samotného.
Splatnost poplatku je stanovena v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne
právní moci hromadného předpisného seznamu.
Veškeré další bližší informace k poplatku za komunální odpad
získáte na tel. čísle: 487 827 775.
Gabriela Štummerová, MěÚ Zákupy, správa daní a poplatků

Směrnice - Prestižní cena města
Článek 1.
Úvodní ustanovení
1.1
Prestižní cena města Zákupy (dále jen cena) je především morálním oceněním za mimořádné aktivity ve prospěch města a jeho občanů
v různých oblastech lidské činnosti.
1.2
Cenou lze rovněž ocenit soustavnou dlouholetou činnost a podstatný přínos pro rozvoj nebo propagaci města Zákupy.
1.3.
Cena může být udělena za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla, mající vztah k městu Zákupy. Cenu může obdržet jednotlivec nebo tvůrčí
kolektiv za dílo, které bylo vytvořeno v uplynulém, nejdéle v předminulém roce.
1.4
Nositelem ceny se může stát fyzická osoba nebo dosud činná právnická osoba, jejíž čin nebo činnost má podstatný přínos pro město Zákupy.
Cenu lze udělit fyzické osobě in memoriam.
Článek 2.
Oblasti udělování ceny
2.1
Cena se uděluje v těchto oblastech: společenské, kulturní, sociální, sportovní, vzdělávací, vědecké, ekonomické, ekologické, technické, podnikatelské.
2.2
Cena se uděluje dále např. za záchranu lidského života, za konkrétní, městu prospěšný čin, za propagaci města a rozvoj turistického ruchu.
2.3
Cenu lze udělit i za celoživotní dílo, aktivitu, činnost apod. (viz článek 1.2).
2.4
Cena může být udělena v jednom roce v několika oblastech, zpravidla se však uděluje pouze v jedné oblasti, zasluhující zvláštní pozornosti.
2.5
Všechny ceny mají stejnou hodnotu, a proto se nevypisuje pořadí důležitosti. Cena však nemusí být udělena vůbec.
Článek 3.
Návrhy na udělení ceny
3.1
Návrh na udělení ceny mohou podat občané města, právnické osoby působící na území města, a to bez ohledu na svoje sídlo, komise rady
města a výbory zastupitelstva města, spolky a sdružení, dosavadní držitel ceny města, další významné osobnosti, na něž se písemně obrátí
vyhlašovatel cen prostřednictvím městského úřadu.
3.2
Návrh na udělení ceny musí obsahovat tato písemná sdělení: jméno a adresu navrhovaného kandidáta (případně název organizace nebo sdružení), oblast, v níž je udělení ceny kandidátu navrhováno a zejména vyčerpávajícím způsobem formulovaný důvod návrhu včetně zhodnocení přínosu v oceňované oblasti. Povinná je též identifikace navrhovatele s kontaktním údajem, anonymní návrhy se vyřazují.
3.3
Návrhy na udělení ceny musí být podány na podatelnu MěÚ nejpozději do 31. 5. daného roku na předepsaném formuláři (viz příloha č.1–
k dispozici na MěÚ a webových stránkách města).
Článek 4.
Udělení a předání ceny
4.1
K udělení ceny města se vyjadřuje dle působnosti komise rady města. O udělení ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Zákupy na návrh rady
města.
4.2
Ocenění je spojeno s předáním skleněného výtvarného symbolu, pamětního listu a zápisem do kroniky města Zákupy.
4.3
Ceny jsou navrhovány v rámci významných akcí města Zákupy. Předání ceny se uskuteční zpravidla při příležitosti konání Zákupských slavností nebo při jiné významné události nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém byl návrh na udělení ceny schválen. Cenu předává
starosta města, místostarostka nebo pověřený člen rady města. Udělení ceny je spojeno se slavnostním ceremoniálem.
Článek 5.
Závěrečné ustanovení
Tato směrnice č. 4/2013 Prestižní cena města Zákupy byla schválena Zastupitelstvem města Zákupy dne 24. 4. 2013 pod č. usnesení 214/2013, nabývá účinnosti dnem 25. 4. 2013 a zároveň ruší směrnici Ceny města Zákupy ze dne 23. 2. 2006.
V Zákupech dne 25. 4. 2013

Ing. Radek Lípa, starosta
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Vyjádření Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zákupy
k článku s názvem „Zpráva kontrolního
výboru“ uveřejněném v dubnovém čísle
Zákupského zpravodaje.
Kontrolní výbor uvedenou zprávu nepublikoval a od článku se distancuje. K článku se
vyjádřil starosta města Ing. Radek Lípa
i ředitel DD a DPS Ing. Jaromír Misík, kteří

poukázali na nepřesnosti ve zprávě
v místech, kde je vytržena z kontextu.
Ing. Helena Rydygrová je sice členem kontrolního výboru, ale není jeho mluvčím, ani
nebyla pověřena za kontrolní výbor jednat.
Má však právo na vlastní názor.

Toto sdělení bylo projednáno v kontrolním
výboru a odsouhlaseno jeho uveřejnění.
Za kontrolní výbor:
Ing. Pavel Řezník, předseda
Iva Kreisingerová, místostarostka

Počínaje 1. 1. 2014 bude v ČR platný pouze 1 typ
řidičského průkazu vzoru Evropských společenství.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jsou biokrby bezpečné?
V posledních dvou letech se na trhu rozšířila nabídka moderní
bytové dekorace - krbů na biopalivo („biokrbů“). Jejich většímu
prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí.
Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí.
Hlavní výhodou biokrbů je možnost instalace do míst, kde nelze
instalovat tradiční krb, kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní
prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je

zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz.
Jenže je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první
pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě
nutnosti větrat prostory, kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke
spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel
(Pokračování na stránce 5)
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údaji, výstražnými symboly, standardními větami označujícími specifickou rizikovost směsi (tzv. R-věty) a standardní
pokyny pro bezpečné zacházení se směsí (tzv. S-věty).

(Pokračování ze stránky 4)

může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit
nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy. Hasičský záchranný
sbor eviduje v posledních dvou letech dokonce dvě úmrtí a sedm
zranění při požárech v domácnostech způsobených nedbalostí
při doplňování paliva do biokrbů.
Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu:
•
Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
•
Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém
jazyce.
•
Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek
po stranách a především nad biokrbem.
•
Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí
riziko požáru.
•
Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu
(minimálně po 15 minutách od uhašení), aby nedošlo
k popálení.
•
Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol
(kapalina, gel) určené pro spalování v biokrbech. Kvalitní
bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96 % ethanolu.
•
Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby)
musí být opatřen informacemi v českém jazyce a dalšími

Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této
„dekorace“ povinná. Nejsou tak dány konstrukční standardy
(normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří
renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR
byla zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD
Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační
organizace SITAC).
Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatel. Scházející legislativa pro tyto
krby umožňuje prodej a provozování zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy pro specifikování rizik uváděných v návodech.
Zdroj: s využitím informací HZS Moravskoslezského kraje
Zpracoval: kpt. Ing. Tomáš Erban,
oddělení prevence HZS Libereckého kraje

Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj
LAG Podralsko připravuje další kolo
certifikace výrobků a produktů
z regionu Podralska. Podmínkou získání certifikátu je místní výroba nebo
produkce, výrobek včetně obalu nesmí
zatěžovat životní prostředí, dále se
posuzuje tradice výroby a originalita.
S certifikátem získá výrobce propagaci prostřednictvím LAG
Podralsko, možnost účasti na výstavách a veletrzích za výrazně nižší
poplatky a další výhody.
Všechny podmínky pro získání certifikátu Regionální produkt
Lužické hory a Máchův kraj najdete na webových stránkách
www.dobry-vyrobek.cz, nebo www.lagpodralsko.com, možné je i
osobní jednání v kanceláři LAG Podralsko v Mimoni (doporučuji
předem telefonicky domluvit na č. 775 110 397).
J. Šolc, LAG Podralsko

Stručně z města…
Popelnice na bioodpad
V letošním roce jsme chtěli nabídnout občanům v Zákupech možnost využití popelnic
na bioodpad. Vzhledem k malému zájmu
o tuto službu však k realizaci nedojde.
Občanům tak zůstává možnost odvážet tento
druh odpadu (větve, posekaná tráva)
do sběrného dvora.

Revitalizace části Svitávky
v Božíkově
S nástupem jarních měsíců byla zahájena akce „Revitalizace Svitávky Božíkov
ř. km. 1,600 – 2,400“. V letošním roce bude
stavba probíhat do konce května a následně
od srpna do září. Průběh stavby je omezen
výjimkou ze základních ochranných podmí-

nek zvláště chráněných druhů živočichů.
Stavbu provádí společnost NOWASTAV
a. s., Praha. Druhá fáze revitalizace proběhne v příštím roce.

Výměna oken
V letošním roce město Zákupy naváže
na loňský rok, kdy došlo k výměně oken na
bytových a panelových domech na sídlištích
v Zákupech a v Nových Zákupech. Rada
města Zákupy zahájila výběrové řízení,
které povede k výběru dodavatele nových
oken. Plastová okna nahradí nevyhovující
dřevěná na bytových domech v Gagarinově
ulici (č. p. 395-396) a v ulici Družstevní
(č. p. 385-390). Na sídlišti v Nových Zákupech se výměny oken dočkají nájemníci
žijící v paneláku č.p. 507 -509. Plastová
okna výrazně zlepší podmínky pro bydlení
v městských bytech. Výměna proběhne
v letních měsících.
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Nové vítací cedule
Na konci měsíce dubna budou
k vjezdům do města instalovány velké vítací
cedule s bezpečnostním motivem. Cedule
upozorní řidiče, že vjíždí do města a jeho
obydlené části a tím pádem by měl zmírnit
rychlost. Do našeho města budou zabudovány celkem tři tyto cedule. Jedna bude na
vjezdu do města od Mimoně u areálu bývalé
sběrny kovu, druhá bude na vjezdu od Nového Boru a třetí na vjezdu od České Lípy
u kulturního domu. Tyto cedule jsme získali
zdarma v rámci společného projektu několika subjektů a obcí.

Žádost o dotaci
Do grantového programu Libereckého
kraje – Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji jsme podali žádost
(Pokračování na stránce 6)
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(Pokračování ze stránky 5)

o dotaci na výměnu oken a dveří bytového
domu města na Mírovém náměstí č. p. 91.
Tento městský dům je kulturní památkou,
proto nelze využít plastová okna. Nové

dveře a okna zde budou dřevěná
(Europrofil), která budou splňovat zásady
památkové péče a budou připomínat původní okna a dveře. Pokud bude náš projekt
úspěšný, dojde k výměně v létě tohoto roku.

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

Společně s novou střechou se tak zlepší
komfort bydlení nájemníků a také se výrazně zlepší vzhled této kulturní památky města
Zákupy.
Ing. Radek Lípa, starosta

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

dětem částkou 2 254,- Kč. Jako poděkování jsme obdrželi následující dopis:

Lyžařský kurz – 16. – 22. 3. 2013,
Benecko

Sbírkový projekt pomozte dětem

Rok se sešel s rokem a žáci 3. až 5. tříd naší školy opět vyrazili
na týdenní lyžařský kurz, který se tradičně konal na Martinově boudě na Benecku. Naším cílem bylo nejenom naučit se lyžovat či zdokonalit své lyžařské umění, ale i prožít týden naplněný spoluprací,
poznáváním, kamarádstvím a vzájemným respektem.
Letos na nás kromě vstřícných a ochotných majitelů manželů Moudrých čekaly fantastické sněhové podmínky. A tak jsme nasazovali a
sundávali lyže, zkoušeli obraty a výstupy, zastavovali a zatáčeli,
plužili a řezali oblouky. A ti nejlepší z nás už prostě „carvovali“.
A to vše s chutí a nadšením. A že nám to šlo, ukázaly závěrečné
závody ve slalomu. Největším překvapením kurzu byla „třeťanda“
Anička Středová, která zajela nejrychlejší čas závodu a nechala za
sebou i zkušené borce. My učitelé prožili s dětmi sice náročný, ale
jinak velmi příjemný, aktivní a hlavně sportovní týden plný lyžování, soutěžení, zábavy a legrácek.
A co dodat na závěr? Hory jsou krásné, lyžování nás baví, zákupští lyžníci jsou úžasní a už se těšíme na další „lyžák“.
Mgr. Marcela Kopřivová

9. dubna 2013
Milé děti ZŠ a MŠ Zákupy,
rádi bychom vám pěkně poděkovali, že jste měli tak výborný nápad
– pokračovat v tradici vašeho zapojení do pořádání Zákupského
adventu.
Se zájmem jsme si přečetli zprávu o jistě náročné přípravě a
průběhu a úspěšném prodeji vlastních výrobků na vánočním jarmarku. Těší nás, že vše proběhlo úspěšně a podařilo se vám vybrat úžasnou částku 2 254,- Kč, která byla vložena na sbírkové konto projektu Pomozte dětem.
S dětmi, které jsou závislé na pomoci druhých, se jistě setkáváte
i ve vašem okolí. Příspěvkem do sbírky jste pomohli zajistit odbornou péči a pomoc třeba zrovna těmto vašim kamarádům. Pokud vás
podpořené projekty a děti ze sbírky zajímají, neváhejte se o nich
dozvědět více na webových stránkách Pomozte dětem
www.pomoztedetem.cz nebo na facebooku „Kuře Pomozte dětem“.
Chtěli bychom vám všem potvrdit, že na konto sbírky 15. ročníku
projektu Pomozte dětem přibyla částka 2 254,- Kč, kterou jste věnovali právě vy. Tato částka bude zahrnuta do výsledku 15. ročníku,
který bude ukončen 15. května 2013. Ještě jednou vám děkujeme za
vaši pomoc a za důvěru projektu Pomozte dětem. Jsme rádi, že
nejste lhostejní k dětem, které potřebují a zaslouží si naši společnou
pomoc.
S přáním mnoha úspěchů ve všem, do čeho se pustíte. Budeme
se těšit na případnou další spolupráci.

Žáci naší školy se zapojili do projektu
„Pomozte dětem“
Žáci naší školy se rozhodli zapojit do projektu Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti. V březnu jsme přispěli na sbírkové konto Pomozte

Alena Šváchová, vedoucí projektu

Naše děvčata vybojovala 2. místo
Dne 2. dubna 2013 se uskutečnil na ZŠ Špičák v České Lípě
další ročník okresního kola Preventan cupu – turnaje ve vybíjené,
kategorie dívek 4. – 5. tříd.
Naše děvčata se moc těšila a hned první výhra ve skupině jim
dodala zdravé sebevědomí. Skupinu nakonec vyhrála a čekal je boj
o finále. V tomto zápase narazila na ZŠ Doksy. Z těchto soupeřek
šel strach, neboť byly skoro všechny o hlavu větší než naše děvčata.
Přesto vítězství v tomto zápase po vynikajícím soustředěném
výkonu patřilo opět nám a čekalo nás finále se ZŠ Mimoň. Bylo to
napínavé, děvčata bojovala, ale finále nakonec prohrála. Za velikou
bojovnost, téměř dokonalou disciplínu a obrovské týmové nasazení,
s jakým reprezentovala naši školu, jim patří veliký dík.
Jmenovitě: Denise Hladké (5. B), Janě Remešové (5. A), Míše
Čepelové (5. A), Týně Balvínové (5. A), Lucce Zapletalové (5. A),
Alence Šauerové (5. A), Týnce Hlobeňové (4. A), Kristýnce Řeháčkové (5. B), Dádě Bavkové (4. A), Kačce Kováčové (4. A), Marušce
Baranové (5. B) a Terce Baranové (5. B).
Mgr. Marie Kašparová
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Šikula Cup
Ve středu 17. dubna se uskutečnil v hale
další bodovaný závod ZSH – Šikula Cup závod smíšených dvojic v přeskocích přes
švihadlo. Závodu se zúčastnilo celkem 83
skokanů.

květen 2013
V jednotlivých kategoriích zvítězily tyto
dvojice:
Sanela Sejadinová a Dan Szymeczek
z 1. třídy, Alenka Měchurová a Sebastian
Šalamoun ze 3. třídy, Kristýna Balvínová a
Lukáš Voříšek z 5. tříd, Sára Slavíková a
Jan Štummer ze 7. třídy, Kristýna Mikšovská a Dominik Koudela z 8. třídy. Této dvo-

DD a DPS Zákupy informují
Navazuji na svůj článek v Zákupském
zpravodaji z ledna 2013 „Můj názor na akci
4 sestřiček“. Velmi mě těší, že tato akce
skutečně pokračuje dále a to tak, jak je plánováno. Mimo plán byl v neděli 27. ledna
promítnut film o dechovkách a viditelná
radost a spokojenost na tvářích důchodců
byla znát.
Musím též sdělit, že naše 4 sestřičky
(Kopečná M., Jandů D., Jakešová J., Průšová V.) připravují pro posezení důchodců i s
přispěním J. Mečíře a J. Roškota pohoštění
u odpolední kávy i nějaké zákusky a pití.

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Od 9. února 2013 sestřičky požádaly
p. Roškota, aby pokračoval v besedách
o jeho knížce „Cesta životem od nasazení
r. 1922 do roku 2005“, kdy ukončil písemně
svou cestu.
Tyto besedy a čtení autor knížky rozložil do pěti etap. První etapa od nasazení rok
1922 do konce roku 1938 (odsun ze Sudet).
Druhá etapa od roku 1939 do roku 1949 –
r. 1942 totální nasazení – návrat 1945. Třetí
etapa od r. 1950 do roku r. 1965 a od návratu z Afriky roku 1965 – červenec – zlom
v mém životě a protesty proti vstupu vojsk

KRONIKA MĚSÍCE
DUBEN

jici se dokonce podařilo překonat dlouholetý
rekord z roku 1998. Nový rekord nyní činí
úctyhodných 1284 přeskoků.
Vítězům ještě jednou gratulujeme a všem
účastníkům děkujeme za snahu a skvělé
výkony.
Mgr. Ludmila Mitáčová

5 států Varšavské smlouvy a následek – byl
jsem bez zaměstnání. Poslední mé pracoviště byla kotelna.
V příštím sezení s důchodci ukončím
besedu o Uruguai, kde jsem působil od
r. 1957 do r. 1959 a poté bude o USA –
Washingtonu. Ke každé besedě připravuji
sadu fotografií a dávám je kolovat, zájem je
veliký.
Na závěr mé cesty životem připravím
k promítnutí asi 300 diapozitivů z mých
zahraničních cest.
Roškot Jaroslav

KALENDÁŘ MĚSÍCE
KVĚTEN

6. dubna bavili herci DS Havlíček svým kabaretním pásmem
diváky v Domově důchodců v Nových Zákupech.

1. května sehraje DS Havlíček v kulturním domě komedii Pavla
Němce „Doba kamenná“.
8. května budou položeny květiny u hrobu obětí války na zákupském hřbitově a u hrobu rudoarmějce v Kamenici.
10. – 12. května se DS Havlíček zúčastní krajské ochotnické přehlídky „Josefodolské divadelní jaro“.
24. května se uskuteční v místním kostele mezinárodní akce „Noc
kostelů“.
25. – 26. května se na zámku koná již tradiční akce „Tvoříme duší“.
28. května proběhne vítání občánků.

7. dubna přiletěli čápi.
24. dubna jednali zastupitelé města na svém zasedání.
30. dubna jsme na koupališti upálili čarodějnice.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE KVĚTEN
1. 5. 1873 + cestovatel David Livingstone (140 let)
5. 5. Den československé magie
6. 5. Světový den přírodního prostředí
1853 * herec Eduard Vojan (160)
1903 + spisovatel a sběratel pohádek Beneš Metod Kulda
(110)
7. 5. 1458 korunovace Jiřího z Poděbrad (555)
1783 založení Stavovského divadla v Praze (230)
1818 + hudební skladatel Leopold Koželuh (195)
8. 5. Mezinárodní den Červeného kříže
13. 5. 1923 + Charlotta Garrigue-Masaryková, manželka prvního
prezidenta ČSR T. G. Masaryka (90)
14. 5. 1863 * spisovatel Vilém Mrštík (150)
15. 5. 1618 Jan Kepler objevil zákony pohybu nebeských těles
(395)
1993 + herečka Marie Rosůlková (20)
16. 5. 1868 položen základní kámen ke stavbě Národního divadla
(145)
1913 * spisovatel Zdeněk Pluhař (100)
17. 5. 1468 nastupuje na český trůn rod Jagellonský (545)

18. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.

1838 + francouzský politik Charles Maurice de Talleyrand
(175)
1873 * francouzský spisovatel Henri Barbusse (140)
1878 * český politik Vojta Beneš (bratr prez. E. Beneše)
(135)
1963 vyhlášen Krkonošský národní park (50)
1923 zahájeno vysílání Československého rozhlasu (90)
1953 * režisér Zdeněk Troška (60)
1978 + český skladatel Václav Dobiáš (35)
1883 + slovenský básník Samo Chalupka (130)
1958 + spisovatelka Marie Pujmanová (55)
1498 přistál portugalský mořeplavec Vasco da Gamma
u záp. pobřeží Indie (515)
1883 se narodil průkopník naší aviatiky Jan Kašpar (130)
1898 český skladatel Karel Hába (115)
1918 začala rumburská vzpoura (95)
* fotograf a horolezec Vilém Heckel
1928 + slovenský spisovatel Martin Kukučín (85)
1933 * filozof Erazim Kohák (80)
(Pokračování na stránce 8)
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23. 5. 1618 došlo ke druhé pražské defenestraci, která zahájila
stavovské povstání a třicetiletou válku (395)
27. 5. 1943 * herec Luděk Sobota (70)
30. 5. 1918 + ruský filozof Georgij Valentinovič Plechanov (95)

(Pokračování ze stránky 7)

1953 * kytarista Lubomír Brabec (60)
1943 * rockový zpěvák Miki Volek (70)
22. 5. 1813 * německý skladatel Richard Wagner (200)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
4. 5. - 4. 9. 1778 pobývalo v Zákupech pruské vojsko, které postřílelo spoustu zvěře v lesích. (235 let)
6. 5. 1908 byl zasazen u restaurace na Kamenickém vrchu císařský dub. (105)
6. 5. 1968 v 19:35 hod. postihlo Zákupy krupobití a vichřice nevídané síly. Byly způsobeny obrovské škody, zničen obytný dům na Podlesí,
Zákupy odříznuty od okolního světa pokácenými stromy a telegrafními sloupy, elektrický proud přerušen na 2 dny, v některých
částech obce až na 10 dní, na budově nové školy stržena střecha. (45)
8. 5. 1968 vypukl požár stodoly státního statku vinou hrajících si dětí. (45)
9. 5. 1908 zasazen na vrcholu Kamenického vrchu císařský dub. (105)
10. 5. 1908 vysazeny na Klášterním náměstí 4 císařské duby. (105)
13. 5. 1938 ustavena dobrovolná německá bezpečnostní služba. (75)
15. 5. 1573 udělil arcibiskup Antonín z Prahy v Zákupech milost biřmování. (440)
18. 5. 1973 vypukl požár v Retexu. (40)
26. – 27. 5. 1973 se konala výstava Českého svazu chovatelů. (40)

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na květen a červen
(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.
Květen

Červen

1. 5. divadelní představení: Doba kamenná
8. 5. pietní akt k 68. výr. osvob. – položení věnců v Zákupech a v Kamenici
15. 5. Pěvecká soutěž Zákupský vrabčáček
24. 5. od 18:00 hod. Noc kostelů - mezinárodní akce
25. – 26. 5. Tvoříme duší
28. 5. Vítání občánků
1. 6. dětský den – Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice

8. 6. Den koupaliště
21. 6. Svatojánská noc
13. 6. Školní akademie
27. 6. konec školního roku
30. 6. (7. 7.) Prokopská pouť

DSHZ
město Zákupy a další organizace
město Zákupy, ZŠ a MŠ
SD
záštita města Zákupy
město Zákupy, KŽ, LKŽ
město Zákupy ve spol. s KŽ, LKŽ,
DSHZ, KSČM, MV Nové Zákupy,
OV Kamenice, OV Božíkov, MV
Nové Zákupy
město Zákupy
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
OV Kamenice

TVOŘÍME DUŠÍ 2013
Letošní rok je pro nás všechny velmi významný – oslavíme 10 let existence projektu Tvoříme duší. Pro tento významný rok jsme připravili řadu setkání a dalších aktivit,
kterými společně oslavíme toto naše společné výročí. Jako
první zahajujeme setkáním českolipského regionu.
Již osmým rokem se stane Státní zámek v Zákupech místem dvoudenního setkání zdravotně postižených spoluobčanů.
Sdružení ARTEFAKTUM-CZ ve spolupráci s Centrem pro
zdravotně postižené Libereckého kraje a městem Zákupy si
vás dovolují pozvat na PREZENTAČNÍ SETKÁNÍ umělců

se zdravotním postižením, kteří představí svoji uměleckou
tvorbu široké veřejnosti.
Bude to především setkání Českolipského regionu a to
ve dnech 25. a 26. května 2013.
Slavnostní zahájení bude v sobotu 25. 5. ve 13 hodin
na nádvoří zámku. Kulturní program a výstava probíhají
po oba celé dny od 10:00 do 17:00 hodin.
Srdečně vás všechny zveme. Vstup volný!!!
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Město Zákupy srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN
sobota 1. 6. 2013
9:00 hod.
PUTOVÁNÍ POHÁDKOU

START:
hlavní brána zámeckého parku
u kulturního domu
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MĚSTO ZÁKUPY pořádá

DEN ZÁKUPSKÉHO
KOUPALIŠTĚ
sobota
8. 6. 2013
Přijďte si zasoutěžit
s námi o atraktivní ceny !!!
prázdninové vstupné na koupaliště
•
soudek piva
12:30 prezentace soutěžících ve víceboji
(3-členná družstva)
•
děti (10-15 let), dospělí (od 15 let), rodiny
13:00 zahájení soutěží
Ø běh s kufrem po pláži
Ø přetahování lanem
Ø trakařový běh
Ø kohoutí zápasy
Ø běh po plovoucí lávce
•

15:30
16:00
17:30
18:00
18:50

soutěž originálních plavidel
Mini band dětem- zábavný pořad pro děti
LEONA ŠENKOVÁ – finalistka Česko-slovenské superstar 2009
Dej si Havaj s Mini Bandem
MINI BAND- hudba k tanci i poslechu

Vstupné zdarma celý den
Změna programu vyhrazena.
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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
(1. pokračování)
OD ROKU 1945 DO ROKU 1960

1955
Vznikl soubor státního statku. Jeho premiérou byla „Selská láska"
Miloslava Stehlíka.
HAVLÍČEK:
Rajská-Smolíková: „Zelené království" (V. Vondra) 1. a 2. ledna
J. B. Molière: „Chudák manžel" (rež. Oldřich Slavík – později známý
brněnský divadelní, filmový a televizní herec konal v Zákupech základní
vojenskou službu.)

Po osvobození v květnu 1945 se vrátili čeští obyvatelé Zákup a
s nimi přišli další čeští občané především z Čáslavska a později také
čeští repatrianti z bývalé Jugoslávie. Německé obyvatelstvo bylo až na
malé výjimky vyhnáno.
Poté, co se život v Zákupech ustálil, začali někteří občané uvažovat o
obnovení ochotnické činnosti.
1946
První představení „Drama na statku“ sehráli pod hlavičkou místní organizace KSČ 10. února 1946.
Hned na to – 21. února 1946 byl ustaven přípravný výbor divadelních ochotníků, který se hlásil k předválečnému ochotnickému souboru a navazoval na něj.
17. března byla odehrána premiéra „Posledního muže“ v režii Bohumila
Červencla.
21. a 22. 12. 1946 sehráli zákupští ochotníci komedii Františka Cimlera
„Myslivecká latina" (režie Fr. Křivohlavý)
1947
26. ledna 1947 přijal soubor jméno „HAVLÍČEK“. Pracoval při
Místní osvětové besedě Zákupy.
Pak rychle za sebou následovaly nové inscenace, mezi nimi i operetní.
Soubor totiž disponoval řadou dobrých zpěváků a zpěvaček a k dispozici
mu byli i zákupští muzikanti, hlavně kapela pana Kašpara.
2. 4. hra se zpěvy „V trojském zámečku" od Slávy Grohmanové (rež.
K. Šváb)
8. 6. Sláva Grohmanová: „V tom našem kostelíčku" (Šváb)
3. listopadu – Jarka Bílý: „Paragraf 144" (rež. B. Červencl)
V roce 1947 bylo založeno loutkové divadlo.
1948
Únorový puč způsobil odmlku na tři roky. I další údaje jsou neúplné.
Hrálo jen loutkové divadlo, pro něž byl postupně vybudován divadelní
prostor v tzv. Špičkárně v nynější Gagarinově ulici. Bylo zde stupňovité
hlediště a technicky velmi dobře vybavené jeviště s loutkami, jež vyřezával tvůrce Hurvínka a Spejbla J. Nosek.
1950
Dětské představení – Zdeněk Pokorný: „Princezna Rozmařilka“ (rež.
Červencl)
1951
„Tulák" (rež. J. Lenský)
1952
Molière: „Zdravý nemocný" (Lenský)
1953
Václav Štech: „Třetí zvonění" (Lenský)
Nejvýznamnějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech byli
v létech 1946 – 1953 Bohumil Červencl a Karel Šváb.

1956
soubor státního statku – „Lidový král“
HAVLÍČEK – J. B. Molière: „Jeho urozenost pan měšťák“ (Slavík)
1957
Školní představení ve spolupráci s některými členy „Havlíčka“ –
„Krakonošova medicína“ (Nina Pešková) – poprvé hraje v Zákupech Jiří
M. Šimek.
HAVLÍČEK – Josef Štolba: „Na letním bytě" (rež. Ladislav Budín)
V roce 1957 se soubor státního statku Zákupy spojuje se souborem
„Havlíček“ Zákupy. Vedoucím sloučeného souboru se stává Ladislav
Budín.
1958
A. Jirásek: „Samota" (L. Budín + Heřman) 29. a 30. března
D. Dobričanin: „Člověk z Marsu" (Budín) 14. a 15. června
C. Goldoni: „Starý bručoun" (Budín, Josef Bárta) 3. listopadu
1959
Stodola: „Marina Havranová" (J. Bárta) 11. června
Režný-Radkovský: „Neodcházej" (Budín) 21. a 22. listopadu
1960
P. Karvaš: „Půlnoční mše" (Budín) 14. a 15. května
V roce 1960 se Ladislav Budín vzdává funkce vedoucího souboru a na
jeho místo přichází Jiří M. Šimek.
Nejvýznamnějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech byli
v padesátých létech vedle hostujícího Oldřicha Slavíka především Ladislav Budín a Josef Bárta.

J. M. Šimek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

28. 5. 2013 proběhne na radnici vítání občánků.

ZÁKUPSKÁ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
Pozvánka

Klub žen Zákupy a Levicový klub žen Zákupy vyhlašují
soutěž o nejhezčí rozkvetlé okno, zahrádku, okolí domu. Soutěž bude na podzim vyhodnocena a nejlepší pěstitelé obdrží
malou pozornost a veřejné
poděkování v Zákupském
zpravodaji.

ZO KSČM v Zákupech zve všechny zákupské občany na pietní
akt k 68. výročí osvobození od fašismu, který se uskuteční
u Památníku osvobození na městském hřbitově
8. 5. 2013 od 10 hodin.
Sraz u kostela.
Poté se uskuteční pietní akt u hrobu rudoarmějce na hřbitově
v Kamenici.
Srdečně zvou pořadatelé.

Římskokatolická farnost Zákupy

NOC K OSTELŮ
- P OZVÁNKA

kostel se k akci připojuje podruhé.
Program je následující :
18:00 hod. Slavnostní zvonění, přivítání
18:05 hod. Dětský sbor žáků základní školy Zákupy
18:45 hod. Náš kraj - historie zábavy, tradice a zvyky, historie
místních poutí - přednáška Ladislava Smejkala, známého
českolipského historika
20:00 hod. Koncert netradiční hudby – zpěvák Miroslav Šmíd
a jeho kapela
21:00 hod. Prohlídka kostela s výkladem, individuální prohlídka
kostela
22:00 hod. Ukončení akce
Srdečně Vás všechny zveme. Doufáme, že se bude nabízený program líbit a přinese Vám krásné zážitky. Po celou dobu bude celý kostel
otevřený k individuální prohlídce (nepřístupny budou jen prostory, kde
by mohlo dojít k úrazu), k dispozici budou pořadatelé. Možné bude
neformálně pohovořit s místním panem farářem, otcem Gzegoszem. U
postranního oltáře Božího hrobu bude vyhrazené místo pro tiché rozjímání a modlitbu. Každý si může vybrat podle svého zájmu, může se
zúčastnit celého programu nebo si vybrat pouze jeden.
Akce je pro všechny návštěvníky zdarma.
Pořadatelé

Mottem letošní mezinárodní akce Noc kostelů zní: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo“ (Zach 14,7).
A takové „světlo“, chápej krásnou a příjemnou atmosféru i v nočním
čase, chceme nabídnout v prostorách kostela svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech. V pátek 24. května 2013 bude v kostele od 18,00 hod.
probíhat připravený program, kterým chceme vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostela. Vždyť kostel není pouhá historická
stavba, ale je především duchovním místem, které je velmi důležité pro
celou obec a každého jednotlivého člověka. A i když si současné generace jeho duchovní význam neuvědomují a neváží si ho, zůstává i pro ně
kostel stále historickou památkou, která je součástí naší kultury. A na
toto vše chceme akcí Noc kostelů poukázat, neboť kostel v Zákupech je
ve vážném ohrožení, jak jsme již informovali.
Noc kostelů je mezinárodní ekumenická akce, kdy budou otevřeny
dne 24. 5. ve večerních hodinách mnohé kostely, kaple, modlitebny a
synagogy u nás, v Rakousku, Slovenské republice, Maďarsku, Polsku,
Německu a některých pobaltských republikách. Myšlenka otevřít netradičně kostel, zpřístupnit jeho prostory a umožnit lidem přístup i do míst
běžně nenavštěvovaných vznikla před třinácti lety ve Vídni. Zákupský

INFORMACE Z KAMENICE
Letošní zima byla dlouhá a i sněhu
bylo občas požehnaně. Proto jsme mohli
v sobotu 23. února uspořádat již několikátou sáňkovačku na stráni pod Kamenickým vrchem.
Na Velký pátek před Velikonocemi
také proběhlo Zdobení velikonočního

stromu před obchodem. Děti si přinesly
doma vyrobené velikonoční ozdoby. Ty
jsme pověsili na původní vánoční strom.
Děti za odměnu dostaly sušenku. Během
zdobení měli lidé také možnost si koupit
3 série kamenických pohlednic. Jednu
dotištěnou, o kterou byl velký zájem při

pouti, a dvě série zcela nové.
Fotografie z obou akcí naleznete na
www.kamenice.euweb.cz.
Nezapomeňte – začátkem května nás
čeká Kamenický výlet s hledáním pokladu báby kořenářky.
Radek Hlavnička

CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ

Zpravodajství z Nových Zákup

(Informace Osadního výboru Božíkov)
Zdá se, že nic, žádné informace do redakce nedošly.
Také v Božkově se nic neděje.
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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.)

Jak je to ve skutečnosti – aneb starosta má vždy poslední slovo
Když už si pan starosta vyhradil právo mít
vždy poslední slovo, vyzývám ho, aby bylo
pravdivé. Není to poprvé, co uvádí názory a
informace občanů i zastupitelů „na pravou
míru“ a není to poprvé, co neuvede všechny
podstatné údaje. Reaguji tímto na informace
z minulého Zákupského zpravodaje, které byly
odpovědí na článek ing. Heleny Rydygrové.
Až budete odpovídat, pane starosto, na můj
článek, prosím o fakta a pravdu.
Kulturní dům v Nových Zákupech, respektive jeho rekonstrukce, nebyla ze strany města
dobře připravená akce. K vícenákladům 2,2
mil. Kč došlo chybou projektanta, neboť opomněl v projektu dost podstatnou věc. To nás
bude stát 2,2 mil Kč. V případě, že by k chybě
nedošlo, byl by rozpočet na celou rekonstrukci
ze strany města navýšen pouze o 550 tis. Kč.
Tímto nás pan projektant připravil o možný
podíl dotace, tj. 1 650 tis. Kč. Tato částka
mohla být použita na opravu některé
z komunikací, po kterých se nedá jezdit a které
občané nazývají tankodromem (např. Nádražní
ulici). Tak raději budeme každoročně utrácet z
rozpočtu prostředky na nevalnou rekonstrukci.
Zastupitelstvo rozhodlo, že budeme projektanta žalovat. Kdoví s jakým výsledkem.
Horolezecká stěna
Nepochopila jsem, koho ve svém článku
pan starosta hájí. Kontrolní výbor napsal

ve své zprávě, že došlo k manažerské chybě ze
strany vedení města. Celá záležitost se řeší
možná s úmyslem zbytečně dlouho, neboť tak
dojde k promlčení a nebude vlastně co řešit.
Postačí pak pouze názor právníka.
A že nájemce nepochybil? Kdo z nás by
dobrovolně hlásil např. rozvodným závodům,
že mu nefakturují spotřebu energie podle skutečné výše, ale že hradí pouze1,- Kč záloh už
několik let? A škodní komise? Ta byla jmenována radou města tuším před měsícem, její
předseda je, jak bývá zvykem, zastupitel z řad
příznivců současného vedení města.
Ještě nebyla svolána (k dnešnímu dni, tj.
16. 4.). To mohu napsat naprosto zodpovědně,
neboť jsem pro formu její členkou. Pan starosta jednal pouze s předsedou škodní komise,
nechápu, proč má komise tři členy, vždyť
stačil, jak je vidět, pouze předseda. Navrhovala
jsem na jednání zastupitelstva podání trestního
oznámení. Komu by se nelíbilo, kdyby mu
bylo odpuštěno cca 600 tis. Kč, že? To jsme
bohaté město, že si můžeme dovolit takovýto
„sponzoring“. Smlouva je oboustranný právní
akt, nájemce musel tedy dobře vědět, co
podepisuje a že mu není předkládáno na základě smlouvy roční vyúčtování spotřeby energie. O této záležitosti víme už druhý rok a
výsledek jednání není téměř žádný. Pouze je
nám známo, že část pohledávky je již promlčena.

Reakce na předchozí článek

Mrzí mne, že není ze strany občanů větší
zájem o jednání zastupitelstva města.
A dále mne mrzí, že jsem při volbě starosty
dala svůj hlas Vám, pane starosto, čekala jsem
změnu k lepšímu. Obávám se, abych na konci
volebního období nedospěla k názoru, že je to
naopak.
Určitě jsem se dopustila nepřesností
ve svém článku, nemám k dispozici podrobné
informace. Co se týká horolezecké stěny, vyžádám si je a pokud budou mít občané zájem,
sdělím jim je. A pokud se jedná o další můj
názor, určitě bude panem starostou „uveden na
pravou míru“.
Já se alespoň svůj názor nebojím napsat,
naší straně skutečně nešlo při volbách o vedoucí funkce. Volební strana, která uváděla ve své
předvolební výzvě, že se „netlačí do vrcholných funkcí“, je má ve skutečnosti téměř
všechny. Neměla v sobě ani tolik slušnosti,
aby opozice měla kontrolní a finanční výbor,
jak jinde bývá pravidlem, a to ve své výzvě
měla, že „jsou připraveni se při všeobecné
shodě některé z funkcí ujmout.“
Možná z obavy, nevím, nemám pro to
slušné vysvětlení, se ujala téměř všech.
I to nám vysvětlí určitě pan starosta
po svém.
Ing. Jiřina Fridrichová,
zastupitelka za sdružení nezávislých
kandidátů a TOP 09 „Změna pro Zákupsko“

složité. Jednání s nájemci, právníky a zástupci dodavatele elektřiny bylo
nespočet.
A co se týče funkcí…na ustavujícím zastupitelstvu 10. 11.
2010 byli do funkcí předsedů finančního a kontrolního výboru navrženi
zástupci „opozice“, ale svoji kandidaturu nepřijali a nesouhlasili s ní. Ze
zákona o obcích musí každá obec mít kontrolní a finanční výbor a
v jejich čele musí být zastupitel. V případě tedy, že některý z oslovených
zastupitelů svoji funkci odmítne, musí se dané funkce ujmout někdo
jiný.
Ing. Radek Lípa, starosta

Na články nereaguji po svém, pouze uvádím věci na pravou míru.
Rekonstrukci objektu č.p. 521 už jsem zde popisoval několikrát, tak se
k ní nebudu vracet. Co se týče problému s elektřinou na horolezecké
stěně. …problém vznikl již v roce 2006, kdy město špatně či spíše vůbec
neúčtovalo spotřebu elektrické energie nájemci. Od té doby se tím nikdo
nezabýval, chyby se nabalovaly a dluh narůstal. Na to jsem přišel a
snažíme se vše řešit. Rozklíčování účtování spotřeby energie bylo velmi

Vážení čtenáři Zákupského zpravodaje

V roce 2007 město na vlastní náklady provedlo rekonstrukci vozovky na náměstí Svobody, aby byla ochráněna historická památka sloup
Nejsvětější Trojice. Podotýkám, že byl zhotoven úplně nový asfaltový
povrch. Píše se rok 2013 a tato komunikace je v téměř stejném stavu
jako Nádražní ulice. Nejsem odborníkem na opravy silnic, ale současný
automobilový provoz, dlážděné podloží a zimní výkyvy počasí vykonávají své. Situace by se jistě zlepšila, kdyby byl realizován projekt obchvatu města na Nový Bor, který město nechalo zhotovit a který se víc
jak 3 roky zpracovává.
Dovoluji se ještě zmínit o problému, který vidím. Každým čtvrtým
rokem je zvoleno nové zastupitelstvo města. Většinou se více jak polovina zastupitelů vymění. Není možné, aby nové vedení města o všech
minulých problémech vědělo, ale k získání všech potřebných informací
slouží vedení města servis, který mu poskytují úředníci města. Jsem
přesvědčena, že dobrou spoluprací vedení města a zmíněných úředníků
by nebyly občanům podávány zkreslené informace.

Dovoluji si reagovat na úvodní slovo pana starosty Ing. Radka Lípy
a paní místostarostky Ivy Kreisingerové z dubnového vydání Zákupského zpravodaje. Na podzim roku 2000 se konaly první volby do krajského
zastupitelstva. Kraj dostal do svého majetku silnice II. a III. třídy. V této
době mělo naše město hotový obchvat silnice z České Lípy do Mimoně.
Pro kraj zmíněná část Nádražní ulice tímto obchvatem pozbyla význam.
Za mého působení ve funkci starostky města kraj nabídl tuto komunikaci
městu Zákupy bezúplatným převodem. V tuto dobu byla komunikace
v Nádražní ulici velice poškozena dopravním provozem. Byla jsem
pověřena radou města, abych osobně jednala s tehdejším ředitelem Krajské správy silnic panem Erbanem, že zmíněnou komunikací město převezme pod podmínkou provedení opravy vozovky. Město chtělo nový
potah celé ulice. Z finančních důvodů KSS tuto komunikaci pouze opravila do dobrého stavu. Toto se událo v roce 2005. Krajský úřad převedl
komunikaci až v roce 2007 a před předáním KSS opět odstranila veškeré
závady na komunikaci. Zde si dovoluji oponovat současnému vedení
města, že minulé vedení města v této záležitosti nic nedělalo.

Miloslava Hudaková – zastupitelka města
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Opravdu to ve skutečnosti tak je? (Informuje nás pan starosta pravdivě?)
V dubnovém čísle ZZ reagoval pan starosta
na připomínky Ing. Rydygrové, ale po svém.
Nemohu souhlasit s jeho argumentací k multifunkčnímu zařízení v Nových Zákupech. Zákon o
obcích v § 38 odst. 1 ukládá obci povinnost pečovat o zachování a rozvoj majetku, ale
s rozhodnutím o využití bývalé nemocnice
v Nových Zákupech tak, jak je v projektové dokumentaci, jsem nesouhlasila a o to větší problém
vidím v událostech, které výrazně ovlivní hospodaření města v tomto roce.
Občané města (na počátku volebního období
pan starosta jásal nad tím, jak se nyní budou
zejména mladí spoluobčané zúčastňovat jednání
ZM) mají právo vědět celou pravdu o tzv. více
nákladech na rekonstrukci objektu v Nových
Zákupech. Považuji za nutné vyjádřit názor, že o

žádné více náklady nejedná. Pan starosta by měl
občanům (ve svém posledním slovu vyjadřujíc se
ke všemu) sdělit, že se jedná o příčky, které jsou
v projektové dokumentaci, ale nebyly zahrnuty
v rozpočtu a tudíž ani v žádosti o dotaci. Snad
jediné v čem má pravdu, bez nich by to opravdu
nešlo provozovat.
Žádost o dotaci byla podána na základě chybných podkladů, a město tím přišlo o část dotačních prostředků na pokrytí nákladů na rekonstrukci, které bude nyní hradit ze svého. Jedná se o
nekvalitní práci, dalo by se to nazvat přímo šlendriánem a koho? Přeci všech těch, kteří se na
celém projektu podíleli včetně toho, kdo administroval celou žádost o dotaci. Ten, který nás zastupitele na ZM přesvědčoval o svých odborných
zkušenostech v oboru stavitelství a podávání

žádostí o dotaci. Svou odměnu už má a městu
zbyly jen starosti, z čeho zaplatit zvýšenou potřebu finančních prostředků. Provedení rozpočtové
změny z paragrafu na paragraf nic neřeší, to jen
upravujeme rozpočet. Ve skutečnosti nám bude
chybět 2 200 tis. Kč na jiné potřebné akce pro
zlepšení životního prostředí v našem městě, jako
jsou rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici,
dobudování chodníku v Božíkově nebo na nutné
opravy a případné rozšíření parkoviště pod zámkem. V tom vidím nejen já, ale všichni návštěvníci města ostudu jinak turisticky zajímavé lokality
jako je město Zákupy.
RSDr. Sylva Moravcová,
zastupitelka za ČSSD

S PO RT
Jitrnicová laťka
Dne 24. 3. se uskutečnil v hale naší školy již 31.
ročník Jitrnicové laťky. Celkem si přišlo zaskákat
82 závodníků, především ze Zákup, České Lípy a
Cvikova.
Nejlepší výkony: ženy - Patrície Reicheltová
(AC Česká Lípa) - 160 cm, muži - Petr Souček
(AC Česká Lípa) - 175 cm. Ze Zákup byl nejlepší
Jakub Vinš - 165 cm.
kategorie 2006 a mladší
1. Řehořková Adéla 75cm ZŠ Zákupy
kategorie 2004 – 2005 dívky
1. Pokrivčáková Nikola 85 cm ZŠ Zákupy
2. Kohoutová Eliška 80 cm ZŠ Zákupy
3. Sazamová Anna 80 cm ZŠ Zákupy

kategorie 2004 – 2005 chlapci
1. Klíma Michal 110 cm ZŠ Zákupy
2. Týma Michal 105 cm Cvikováček Cvikov
3. Kasinec Jiří 95 cm ZŠ Zákupy
kategorie 2002 – 2003 dívky
1. Bílková Vendula 110 cm Cvikováček Cvikov
2. Neckářová Kateřina 105 cm Cvikováček Cvikov
3. Žuchová Nikola 105 cm Cvikováček Cvikov
kategorie 2002 – 2003 chlapci
1. Neumann Jaroslav 100 cm ZŠ Zákupy
2. Mikšovský Petr 100 cm ZŠ Zákupy
3. Košťál Tobiáš 95 cm ZŠ Zákupy
kategorie 2000 – 2001 dívky
1. Hostinová Kristýna 120 cm ZŠ Zákupy
2. Vančurová Sára 115 cm Cvikováček Cvikov
3. Bímová Nikola 115 cm ZŠ Zákupy

Informace stolního tenisu
Hodnocení krajského přeboru 2. tř.
Březnovými utkáními byl ukončen další ročník krajského přeboru 2. třídy ve
stolním tenisu. 30. 3. a 31. 3. sehráli naši hráči poslední dvě mistrovská utkání
ročníku 2012/13. Utkání v Nové Vsi prohráli 11 : 7, protože museli hrát pouze
ve třech hráčích. Také utkání s Libercem G prohráli 12 : 6, když nenastoupili
v nejsilnější sestavě. Zatímco v podzimní části naši hráči z 11 utkání pětkrát
zvítězili a jedenkrát remizovali, v jarní části dvakrát zvítězili a pětkrát remizovali. Celkově získali 42 body a v soutěži se umístili na velmi pěkném 5. místě
z 12 účastníků soutěže.
Naše družstvo hrálo ve složení: Otta Hübsch, Vratislav Česenek, Petr Brůžek
ml., Červenka Bohumil a Častulík Zdeněk ml. Hráčům blahopřejeme k pěknému výsledku a dobré reprezentaci nejen oddílu, ale i města. K ještě lepšímu

kategorie 2000 – 2001 chlapci
1. Šefčík Radek 135 cm ZŠ Zákupy
2. Hrdý Petr 115 cm ZŠ Zákupy
3. Lehončák Martin 110 cm ZŠ Zákupy
kategorie 1998 – 1999 dívky
1. Reicheltová Patricie 160 cm AC Česká Lípa
2. Malá Patricie 155 cm AC Česká Lípa
3. Vlková Natálie 145 cm AC Česká Lípa
kategorie 1998 – 1999 chlapci
1. Arnold Ondřej 160 cm Cvikováček Cvikov
2. Jirásek František 135 cm ZŠ Zákupy
3. Klíma Lukáš 135 cm ZŠ Zákupy
kategorie 1996 – 1997 dívky
Sejkorová Michaela 150 cm Cvikov
kategorie 1996 – 1997 chlapci
1.Sedláček Maxim 155 cm Zákupy

výsledku by přispěla širší základna hráčů, družstvo by potřebovalo posílit
aspoň jedním zkušeným hráčem. Družstvo staví na výborném výkonu Otty
Hübsche, který své zápasy vyhrává a získává pro družstvo velmi potřebné
body. Ze 112 jednotlivců, hrajících tuto soutěž, se Otta v žebříčku úspěšnosti
umístil na vynikajícím 2. místě! Za družstvo sehrál ve dvouhrách 19 utkání a
v nich 76 zápasů. Z nich 68 vyhrál a pouze 8 prohrál. Jeho procento úspěšnosti je 89,47%! Dobrých výsledků dosahuje i Vráťa Česenek (jeho procento
úspěšnosti na 12. místě v žebříčku je 63,1%), a když se daří, boduje pro družstvo i Petr Brůžek.
V současné době každé úterý probíhají tréninky, na kterých se schází 15 i více
hráčů. Jsme rádi, že se zájem o stolní tenis zvýšil.
Chci připomenout, že 4. května 2013 připravujeme XXVIII. ročník turnaje
O pohár osvobození. Začátek je ve 13 hodin. Přijďte si zahrát, nebo se aspoň
podívat na pěkné zápasy!
M. Hovorka, člen oddílu ST
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FINÁLE POHÁRU ZŠ A SŠ V KIN-BALLU

Baví se sportem a jde jim to

Ve dnech 17. a 18. dubna se v Praze konalo již druhé finále Poháru základních a středních škol ČR v kin-ballu. Zákupy zde měly zastoupení v kategorii
III. (6. - 7. třída ZŠ) a kat. V. (SŠ). Mladší se do finále nominovali svým
vítězstvím v krajském kole, které proběhlo 29. ledna v Turnově. Středoškoláci se krajského kola neúčastnili kvůli malému počtu přihlášených týmů a
postoupili rovnou do finále.
O zlato z krajského kola se zasloužili Pája Jeřábková, Sára Kadlecová, Bára
Sukovatá, Anička Dvorná, Honza Matýšek, Ráďa Šefčík, Šimon Kohout,
Luky Nikodém a Tobík Košťál. Před republikovým finále onemocněla Anička s Lukym, a tak je v Praze nahradili Radek Resch a Domča Petrová. Všichni soupeři byli silní, ale Zákupáci bojovali ze všech sil, dodržovali všechna
pravidla a díky tomu postoupili ze druhého místa do celkového finále. Finále
bylo napnuté do poslední chvíle – už to vypadalo, že porazíme loňské mistry,
ale několik málo vteřin před koncem získal soupeř bod a obhájil tak své
loňské vítězství. Zákupáci si odvezli stříbrný pohár a medaile a rozhodně
nemuseli smutnit, neboť titul vicemistrů je úspěch, v jaký sami ani nedoufali.
O den později se je pokusil napodobit středoškolský tým ve složení Jana
Kořínková, Terka Reschová, Radana Lukovičová, Angelika Košťálová, Filip
Dvořák, Patrik Miškech a Kryštof Hanzlík. Středoškolské týmy jsou
v Čechách velmi kvalitní, především ty Královéhradecka a Pardubicka, které
hrají kin-ball již od počátku jeho existence u nás. Všechny zápasy byly náročné, ale my jsme se nevzdávali a do poslední chvíle bojovali. Naše skóre
nakonec na finále nestačilo. V celkovém pořadí jsme skončili pátí, což je
také obrovský úspěch, vzhledem k tomu, že ostatní týmy spolu hrají dva roky
a náš středoškolský tým vznikl v lednu letošního roku. Nasbírali jsme spoustu cenných zkušeností a příští rok si jdeme pro medaili!
N. Melichaříková

Když se daří, tak se daří. A téhle partě sedmáků a šesťáků se daří obdivuhodně. Dalo by se říci, že na co sáhnou to zvládnou, respektive vyhrají. Začalo
to florbalem, kdy s jasnou převahou převálcovali týmy na okrese, postoupili
do kraje, kde svůj výkon zopakovali a kvalifikovali se na republikové finále,
kde je zastavil tým ZŠ Štefánikova z Hradce Králové, takže obsadili 2. místo.
Pak jejich úspěch pokračoval jasným vítězstvím v okresním finále v sálové
kopané. Do kraje nepostoupili jen proto, že se krajské finále nekonalo. A
naposledy korunovali svůj úspěch v basketbalu. Ač nebasketbalisté (věnují
se především kopané) opět zopakovali vítězství v okresním kole a postoupili
do kraje, kde se utkali s vyloženě basketbalovými týmy a na turnaji konaném v zákupské hale dne 18.dubna obsadili krásné 3. místo. A o kom je řeč?
Všechny je znáte. Jsou to tito hráči: Marek Jakeš, Marek Mikšovský, Jan a
Tomáš Štummerovi, Lukáš
Klíma, Milan Voříšek, Daniel
Číž, Tomáš Kučera, Radek
Šefčík, Jiří Kohout, Patrik
Versbach, Petr Rýdl, Daniel
Kopeš a František Jirásek.
Všem patří velké poděkování
za skvělou reprezentaci školy a
města Zákupy, za skvělé sportovní výkony a za týmového
ducha, který se nesl všemi
zápasy.
Mgr.Čestmír Kopřiva

placená inzerce

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

Pro d e j s l e p i č e k
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!!!
Stáří slepiček 16 – 18 týdnů cena 159 – 170 Kč/ks – v začátku snášky
178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční v neděli 19.
května 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
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