červen 2013, ročník 22 (27), cena
5kč
červen 2013

Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských ob čan ů

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
v polovině měsíce května se město zapojilo do elektronické aukce,
ze které vyšel nový dodavatel elektrické energie pro město. Společně s městem se do aukce zapojily obě naše příspěvkové organizace:
základní škola a domov důchodců. Princip elektronické aukce je
jednoduchý. Vypíše se otevřené výběrové řízení, kam se mohou
přihlásit všechny společnosti zabývající obchodem s elektřinou.
Firmy musí splnit všechny požadavky, musí doložit licence apod.
Po splnění všech kvalifikačních předpokladů proběhne aukce pomocí internetu. Jednotlivé firmy přihazují (v našem případě odhazují)
finanční částky tak, aby byla jejich nabídka nejlevnější. Tímto efektivním a efektním způsobem se dá dosáhnout výrazného snížení
jednotlivých nabídek. Město Zákupy touto formou ušetří v příštím
roce 20-30% finančních prostředků za dodanou elektřinu, tedy cca
250 tisíc Kč.
Službu elektronické aukce bychom v příštím roce rádi nabídli
i vám, našim spoluobčanům (vlastníci rodinných domků, nájemci
bytů, živnostníci atd.). Každý bude mít možnost se zapojit. Město
vše zastřeší, přidá do aukce svůj objem odebrané elektrické energie
a přibere zájemce z řad veřejnosti. Výsledkem by měla být levnější
elektřina pro všechny účastníky. Nové smlouvy se budou uzavírat
od října příštího roku. Žádáme všechny potencionální zájemce, aby

PODĚKOVÁNÍ

si schovávali všechny smlouvy, faktury, vyúčtování apod. a hlavně,
aby byli pozorní při uzavírání nových smluv nebo jejich dodatků.
Důležitá je výpovědní lhůta, smlouvy musí být vypověditelné
nejpozději k 31. 10. 2014. Stejnou službu bychom rádi nabídli
i odběratelům zemního plynu.
Pokud se vše podaří podle našich předpokladů, tak by domácnosti výrazně ušetřili za spotřebované energie.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka

Velké poděkování zaslouží všichni organizátoři, sponzoři a pomocníci, kteří se zasloužili
o projekt Tvoříme duší, který se uskutečnil poslední květnový víkend na Státním zámku
v Zákupech. Díky…

Zákupský „důchoďák“ slaví jubileum
Je to již deset let od vzniku Domova důchodců v Nových Zákupech. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem jeho zaměstnancům
současným i minulým za práci, která se v mnoha faktorech stává posláním. Je jen jejich zásluhou, že naši rodiče, prarodiče, praprarodiče,
zde mohou v pěkném prostředí důstojně prožít podzim života. Celému kolektivu současných a budoucích zaměstnanců přejeme do dalších let hodně optimismu a chutí do jejich náročné práce.
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 zastupitelstva města dne 24. 4. 2013
poskytované s užíváním bytu č. 13, Školní 342, Zákupy ve výši
700,- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Směrnici MěÚ č. 4/2013
Prestižní cena města Zákupy v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo účetní závěrku města
Zákupy za rok 2012 sestavenou k rozvahovému dni a rozpočtovou
změnu č. 2/2013 v navrženém znění.
Veřejná zakázka
Zastupitelstvo města Zákupy souhlasilo s doporučením komise
pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje pozemku p. č. 2 549/1
trvalý travní porost o výměře 10 792 m2, p. p. č. 2550 TTP o výměře
1846 m2, p. p. č. 2 551 ostatní plocha o výměře 485 m2, p. p. č. 2
545 TTP o výměře 2 624 m2, p. p. č. 2547 ostatní plocha o výměře
301 m2 a část pozemku p. č. 2 548 ostatní plocha v k. ú. Zákupy,
za cenu 30,- Kč/m2.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo uzavření dohody o splátkách, týkající se úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby
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Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 2. schůze
finančního výboru konané 10. 4. 2013.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis ze schůze
Osadního výboru Božíkov, a to z 2. schůze konané dne 14. 4. 2013.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 1. schůze
Osadního výboru Kamenice ze dne 22. března 2013, schválilo plán
činnosti OV Kamenice na rok 2013, odvolalo, na vlastní žádost, ke
dni 24. 4. 2013 Ing. Radka Hlavničku z funkce předsedy OV Kamenice a k témuž datu odvolalo p. Ladislava Cibulku. Zároveň zvolilo
pí Ivu Serdelovou předsedkyní OV Kamenice s účinností od 25. 4.
2013.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis ze schůze č.
2/2013 a č. 3/2013 Místního výboru v Nových Zákupech konané dne
10. 2. a 7. 4. 2013.

(Pokračování ze stránky 1)

„Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č. p. 345 – 346,
Zákupy“ a přidělením této zakázky firmě Petr Dostál, tesařství, Zákupy, za celkovou cenu vč. DPH 632.528,46 Kč, a pověřilo starostu
města podpisem smlouvy o dílo v předloženém znění.
Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí, že pí Jana Benešová složila zákonem předepsaný slib.
Zastupitelstvo města Zákupy uložilo místostarostce města předložit zhodnocení plnění nájemní smlouvy v Kulturním domu
v Zákupech a návrh na řešení stávající situace,
Zastupitelstvo města Zákupy delegovalo zástupce města Zákupy
starostu města Ing. Radka Lípu na valnou hromadu akcionářů obchodní společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice,
která se koná dne 13. června 2013 v Teplicích.

Stručně z jednání rady města dne 30. 4. a 15. 5. 2013
nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+3 na adrese Nové Zákupy
510, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvě pro příjmově
vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ve střešní nástavbě Školní 333, Zákupy, dle přílohy.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 6
v Nových Zákupech 535, Zákupy dle § 708 Občanského zákoníku
od 1. 6. 2013.
Rada města Zákupy doporučila Zastupitelstvu města Zákupy
uzavření dvou dohod o splátkách, týkající se úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu č. 6 v čp.
396 ul. Gagarinova, Zákupy vzniklého z dědického řízení ve výši
1 000,- Kč a 2 300,- Kč měsíčně.
Rada města Zákupy schválila uzavřít dodatek ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 3 na adrese Borská 27, Zákupy
s pí Janou Honzíkovou, Zákupy, IČ 60251832, týkající se snížení
nájemného z nebytových prostor za účelem podnikání (prodejna
smíšeného zboží) na 200,- Kč/m2/rok na dobu určitou od 15. 5. 2013
do 31. 12. 2013.

Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat část pozemku
p. č. 1004 ostatní plocha o výměře cca 550 m2 v k. ú. Zákupy a pronajmout pozemek p. č. 241/2 orná půda o výměře 8646 m2 a pozemek p. č. 259 ostatní plocha o výměře 1 061 m2 v k. ú. Brenná, na
dobu neurčitou, k zemědělským účelům.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o zřízení věcného
břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno k umístění kabelového
vedení NN a skříně v pilířích na pozemku p. č. 733, 741/1, 1343,
738/1, 738/2, 738/3 v k. ú. Zákupy, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
Pronájem nebytových prostor a pozemku
Rada města Zákupy schválila dohodu o ukončení smlouvy o
nájmu nebytových prostor ke dni 31. 5. 2013 mezi městem Zákupy a
společností NETTO s r. o., Praha 5.
Rada města Zákupy schválila pronájem části nebytových prostor
v nemovitosti Gagarinova č. p. 356, Zákupy o celkové výměře 115
m2 na pozemku p. č. 1588 v k. ú. Zákupy společnosti ČEZ Energo,
s. r. o., Praha 8, na dobu určitou 15 let od 1. 6. 2013 za účelem instalace kogenerační jednotky za celkovou roční výši nájmu 45 300,Kč/rok.
Rada města Zákupy schválila pronájem části pozemku p. č. 1589
v k. ú. Zákupy o výměře 12 m2 společnosti ČEZ Energo, s. r. o.,
Praha 8, na dobu určitou 15 let od 1. 6. 2013, za účelem umístění
trafostanice za celkovou roční výši nájmu 4.700,- Kč/rok.
Rada města Zákupy schválila nájem části nebytových prostor
v nemovitosti Nové Zákupy č. p. 522, Zákupy o celkové výměře
125 m2 na pozemku p. č. 1858/1 v k. ú. Zákupy společnosti ČEZ
Energo, s. r. o., Praha 8, na dobu určitou 15 let od 1. 6. 2013 za účelem instalace kogenerační jednotky za celkovou roční výši nájmu
30 000,- Kč/rok.
Rada města Zákupy schválila nájem části nebytových prostor
v nemovitosti Nové Zákupy č. p. 522, Zákupy o celkové výměře
488,71 m2 na pozemku p. č. 1858/1 v k. ú. Zákupy Realitní kanceláři – Lubomír Kouba, Česká Lípa, na dobu neurčitou od 1. 6. 2013 za
účelem výroby tepla za nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

Veřejné zakázky
Rada města Zákupy souhlasila s doporučením komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy domu č. p. 91, Zákupy – rekonstrukce střechy“ a přidělením
této zakázky firmě Petr Dostál, tesařství, Zákupy, za celkovou cenu
vč. DPH 326.903,50 Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení ze dne 15. 4. 2013,
týkající se zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky –
ul. Družstevní č. p. 385-390, Gagarinova č. p. 395-396, Zákupy“
a souhlasila s novým zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „I. Výměna oken a balkonových sestav za plastové
prvky – ul. Družstevní č. p. 385-390, Gagarinova č. p. 395-396,
Školní č. p. 342 a výměna vchodových dveří Školní č. p. 339-340,
Zákupy“; 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, zástupce 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 zrušila svoje usnesení ze dne 15. 4. 2013,
týkající se zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky –
ul. Nové Zákupy č. p. 507 – 509, Zákupy“ a souhlasila s novým
zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „II.
Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky – ul. Nové

Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv na
3 měsíce, a to: na byt č. 15 na adrese Nové Zákupy 532 a na byt č. 7
o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 510, Zákupy. Rada města
Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 na adrese
Nové Zákupy 533, Zákupy na čtyři měsíce a schválila uzavření nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města v upraveném znění.
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení ze dne 15. 4. 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. Naopak neschválila uzavření
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sociální služby Nováková Lenka, Ralsko-Hvězdov na realizaci projektu „Terénní služby na Českolipsku“ pro r. 2013.
Základní škola a mateřská škola
Rada města Zákupy odsouhlasila přijetí finančního daru účelově
neurčeného ve výši 7 000,- Kč do vlastnictví ZŠ a MŠ, od firmy ML
TUNING, s. r. o., Mimoň.
Rada města Zákupy schválila rozpočtové opatření č. 1/2013 ZŠ
a MŠ. Rada města Zákupy vzala na vědomí informaci o průběhu
správního řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2013/2014 do ZŠ a MŠ a informaci o vyhlášení volného dne ředitelem ZŠ a MŠ pro žáky základní školy v termínu 28. 6. 2013.

(Pokračování ze stránky 2)

Zákupy č. p. 507 - 509, Zákupy“; 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, zástupce
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 schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Oprava komunikace Nádražní ulice v Zákupech
technologií Silkot“, společností Street s. r. o., Praha 8.
Rada města Zákupy souhlasila se zahájením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Nakládání s odpady ve městě Zákupy“ a stanovila hodnotící komisi ve složení: Iva Kreisingerová,
místostarostka města, Miloslava Hudaková, členka zastupitelstva
města, Bc. Pavel Paták, člen ZM, Květoslava Kreisingerová, referentka Odboru životního prostředí MěÚ Česká Lípa, Bc. Šárka Kohoutová, ekolog odpadového hospodářství, Bc. Zdeňka Kadlecová,
vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ, Bc. Marta Dostálová,
vedoucí odboru výstavby MěÚ, včetně náhradníků.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 8 v Domě s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 501, Zákupy,
od 1. 6. 2013.
Rada města Zákupy vzala na vědomí Inspekční zprávu o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb v DD a DPS.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
obnovu památek a regeneraci městské památkové zóny ze dne 15. 4.
2013, zápis ze 3. schůze komise sociální a zdravotní ze dne 22. 4.
2013 a zápis z 5. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
6. 5. 2013.
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
mládež a tělovýchovu ze dne 17. 4. 2013, odvolala na vlastní žádost
člena komise p. Mgr. Michala Vinše ke dni 15. 5. 2013 a jmenovala
členem komise p. Josefa Jiráska s účinností od 16. 5. 2013.

Finanční příspěvky
Rada města Zákupy schválila finanční příspěvky: Místnímu
výboru Nové Zákupy ve výši 2 000,- Kč; Osadnímu výboru Božíkov
1 600,- Kč na činnost v roce 2013; sportovnímu klubu OK Jiskra
Nový Bor 10 000,- Kč na akci „Dvojice závodů Českého poháru
v MTBO“; Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s.,
pracoviště Česká Lípa 5 000,- Kč pro realizaci projektu „Komplexní
sociální služby pro seniory a občany s těžkým zdravotním postižením v Zákupech“ pro r. 2013 a 5 000,- Kč pro realizaci regionálního
projektu „Tvoříme duší“ pro r. 2013; organizaci Farní charita, Česká
Lípa 6 000,- Kč na realizaci projektu „Sociální automobil“ pro
r. 2013; Středisku pro ranou péči Liberec 5.000,- Kč na realizaci
projektu „Poskytování sociální služby raná péče v územním obvodu
města Zákupy a doplnění pomůcek pro podporu psychomotorického
vývoje dětí s postižením“ pro r. 2013; Středisku rané péče Tamtam
Praha Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., Praha
3 000,- Kč na realizaci projektu „Poskytování služeb Střediska rané
péče Tamtam Praha rodině dítěte se sluchovým postižením
v Zákupech“ pro r. 2013.
Rada města Zákupy naopak neschválila poskytnutí finančního
příspěvku formou grantu na činnost v sociální oblasti firmě NOLE-

Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci – „Etapa č. 1 rekonstrukce arboreta
bývalé lesnické školy: ošetření dřevin“ a darovací smlouvu
s Národním památkovým ústavem Praha, v předloženém znění.
Zároveň pověřila starostu města Ing. Radka Lípu podpisem těchto
smluv.
Rada města Zákupy schválila dle důvodové zprávy vyplacení
odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem
Zákupy za mimořádné úkoly.
Rada města Zákupy vzala na vědomí kronikářský zápis za rok
2012.

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
dostat. To ale velmi ztěžovalo redakční práci a někdy vedlo
i k opožděnému vydání časopisu. Upozorňuji tedy ještě jednou, a to
naposledy, že příspěvky, které nebudou v případě možnosti dodány s předstihem a aktuality na poslední chvíli alespoň do hodiny uzávěrky, nebudou v novém čísle Zpravodaje otištěny bez
ohledu na jejich pisatele. Po uzávěrce budou operativně zařazeny
pouze závažné aktuality, které mohou ovlivnit život ve městě a nebyly známy před uzávěrkou, pouze ale 24 hodiny po schůzce redakční rady. Redakční rada se schází den po uzávěrce a ihned odesílá zredigovaný text Zpravodaje do tiskárny.
Mgr. Jiří M. Šimek

REDAKCE UPOZORŇUJE
Přesto, že byli dopisovatelé Zákupského zpravodaje již několikrát upozorňováni na nutnost poskytovat své příspěvky včas (a to
neznamená přesně v hodinu uzávěrky, tj. do 12. hodiny vždy 20. dne
v měsíci, ale pokud možno s časovým předstihem, pokud jde o články o věcech, které nenastaly v poslední chvíli, ale je na jejich napsání čas mnohdy i několik týdnů), dostává redakce od některých dopisovatelů (což se týká i členů zastupitelstva města) jejich příspěvky
nikoliv ve 12, ale často hodně po 12. hodině či dokonce po 20. dni
v měsíci. Snažili jsme se tyto příspěvky vždy do aktuálního čísla

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jak se zachránit z hořící domácnosti
Podle současných statistických údajů vzniká nejvíce požárů domácností v nočních a brzkých ranních hodinách. Noční požáry jsou velmi nebezpečné zvláště proto, že je v tuto dobu v domech velké

množství spících osob, u kterých klesá běžné vnímání i schopnost se
správně a rychle rozhodovat v případě vzniku nebezpečné situace.
(Pokračování na stránce 4)
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(Pokračování ze stránky 3)

Jedním z výborných pomocníků, kteří mohou spícímu člověku zachránit život, pokud v domácnosti vypukne požár, je autonomní
hlásič požáru (kouře). Jedná se o přístroj, který včas detekuje vznikající požár (přítomnost kouře) a vyvolá poplach. Cena protipožárních hlásičů je ve srovnání s hodnotou majetku v domácnosti
a lidského života zanedbatelná. Pohybuje se od cca 200 do 2000 Kč
za jeden kus. Jejich jednoduchá konstrukce (obvykle 2 hmoždinky,
napájení na 2 tužkové baterie) umožňuje namontování svépomocí.
Hlásiče se umísťují na stropy, v ideálním případě všech místností
v bytě (v domě). V případě montáže pouze jednoho hlásiče v bytě ho
umístěte na strop do centrální místnosti, např. do chodby, kam ústí
jednotlivé místnosti bytu. Důležité je také kupovat výrobek se srozumitelným návodem k instalaci a použití v českém jazyce, nejlépe od
českého výrobce.
Co dělat, když doma ucítíte kouř?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nikdy se nevracejte zpět do hořícího bytu nebo domu, můžete tím ohrozit sebe na životě. Domácím mazlíčkům pomohou
přivolaní hasiči.
autor: por. Mgr. Iva Michalíčková,
koordinátor preventivně výchovné činnostiHZS Libereckého kraje

Chraňte si dýchací cesty kusem látky (kapesník, pyžamo atd.),
nejlépe namočeným.
Pohybujte se při zemi, kde je nejčistší vzduch a je nejlépe vidět.
V noci nerozsvěcujte světla, zvláště pokud je cítit plyn.
Před otevřením dveří zkontrolujte hřbetem ruky, zda není
horká klika nebo jejich povrch.
Pokud dveře nejsou horké, upozorněte ostatní členy domácnosti
a společně okamžitě opusťte byt. Pomozte malým dětem
a osobám se sníženou pohyblivostí.
Pokud jsou dveře horké, nikdy je neotvírejte, protože může
za nimi hořet. Ucpěte mezery pod dveřmi (dekou, peřinou atd.),
aby dovnitř pronikalo co nejméně toxického kouře a přesuňte se
k oknu, kde budete moci dýchat čerstvý vzduch.
Zavolejte telefonem na tísňovou linku 150 nebo 112, případně volejte z okna o pomoc a vyvěste z okna kus světlé látky,
abyste na sebe upozornili záchranáře.
Upozornit na sebe můžete i boucháním do topení, zejména
v panelových domech.
Jste-li v přízemí a můžete bezpečně vyskočit, opusťte místnost
oknem.

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

1. 6. – MUDr. Marie Murswieková,Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 853 067
2. 6. – MUDr. Dita Lacinová, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 901
8. 6. – MUDr. Eva Frýdová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
9. 6. – MUDr. Marina Taranová, Tovární vrch 780, Doksy, tel. 487 883 935
15. 6. – MUDr. Přemysl Prstek, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 851 705
16. 6. – MUDr. Pavla Antošová, Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 832 131
22. 6. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
23. 6. – MUDr. Ilona Tulisová, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 843 422
29. 6. – MUDr. Zdeňka Lysická, Ústecká 2855, Česká Lípa, tel. 487 521 663
30. 6. – MUDr. Jaroslav Lysický, Bulharská 844 Česká Lípa, tel. 487 823 530

UPOZORNĚNÍ!!!
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za komunální odpad uplynula již 31. 5. 2013.
G. Štummerová – MěÚ Zákupy
není uspokojivým řešením. Státní pokladna je bezedná a příliš snadno se v ní ztratí jakékoli množství peněz. Co s tím? Domnívám se,
že jediné smysluplné řešení spočívá v důsledné kontrole utrácení
veřejných prostředků.
Jsem totiž přesvědčen, že i nyní se utrácí mnoho veřejných

Registr smluv:
Vaše peníze pod Vaší kontrolou
Česká republika řeší zcela zásadní problém: od svých občanů
vybírá obrovské množství prostředků, které přesto nepostačují
k financování všech jejích úkolů. Další zvyšování daní samozřejmě

(Pokračování na stránce 5)
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nech je návrh projednáván výbory Poslanecké sněmovny. Jeho přínos nespočívá jen v tom, že občané získají detailní přehled o hospodaření s jejich penězi. Skutečnost, že veškeré údaje budou na internetu kdykoliv komukoli k dispozici, bude mít i další závažné důsledky. Politici a úředníci změní – podobně jako na Slovensku - své
chování a budou se ke svěřeným prostředkům chovat hospodárněji
jednoduše proto, že budou pod neustálým dohledem.
Lze předpokládat, že na kontrole bude mít zájem jak konkurence, které jde o veřejné zakázky, tak občané, kteří přirozeně chtějí
vědět, za co se utrácejí jejich peníze, ale i politická opozice. Ti
všichni velice motivovaně a zdarma zajistí kontrolu - bez zaměstnávání dalších úředníků, bez zřizování dalších drahých a neefektivních
institucí. Nejen, že bude kontrola průběžná, ale povede i k tomu, že
bude průběžný přehled o výdajích veřejných institucí. Skončí také
honička na konci roku, kdy se utrácí často bezhlavě zbylé peníze,
jen aby nebylo vidět, že mohlo pro úřad na ten rok stačit i méně…
Všechna tato negativa by měl odstranit Registr smluv. Opatření
jednoduché, ale nesmírně účinné. Pevně doufám, že se mi pro něj
podaří najít dostatečnou podporu napříč Poslaneckou sněmovnou a
prosadit jej do českého právního řádu. Je nejvyšší čas. Při pohledu
na růst veřejného zadlužení je jasné, že už včera bylo pozdě.

(Pokračování ze stránky 4)

prostředků neefektivně - a mnohdy za naprosté nesmysly. Téměř
denně čteme o tom, jak se tu ztratilo téměř 400 mil. Kč v kauze
Promopro, jak se vynaložilo zbytečně 900 mil. Kč za Opencard, jak
se kupují na Ministerstvu dopravy Tic-tacy kus za 85 Kč. Tomu je
třeba učinit přítrž.
O tom, že změna je žádoucí, ostatně pochybuje málokdo. Složitější se zdá být zodpovězení otázky, co konkrétně je třeba udělat.
Odpověď je přitom velmi jednoduchá:
Stačí rozsvítit, tedy zveřejnit na internetu, za co a na základě
jakých smluv jsou utráceny veřejné prostředky. Zveřejnit je jednoduchým, přehledným a administrativně nenáročným způsobem.
Zkušenosti ze Slovenska, kde tento systém funguje již dva roky,
ukazují, že toto jednoduché opatření může přinést úspory v řádu
desítek miliard korun.
Zveřejňovat potřebné přitom není vůbec složité. Smlouvy jsou
dnes už psány v počítači. Pro zveřejnění je nemusíte skenovat, podpis a razítko nejsou důležité, podstatný je obsah. A tak smlouvu
jednoduše zveřejníte formou, která je svou náročností někde mezi
odesláním e-mailu a zadáním platebního příkazu. Určitě ne těžší.
V průběhu loňského roku jsem proto spolu se svými kolegy
připravil návrh zákona o Registru smluv, který by měl do výdajů
státu a dalších subjektů veřejného sektoru vnést jasno. V těchto týd-

Mgr. Jan Farský

VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ
Vážení,
v rámci akce „Optimalizace 2013“ prověřujeme využití veřejných telefonních automatů. Na adrese: Školní čp. 366 provozuje společnost
Telefónica Czech Republic, a.s. v současné době veřejný telefonní automat tel.č.487 857 120
Přístroj je umístěn v telefonní kabině.
Z důvodu nevyužívání přístrojů veřejností oznamuji trvalou demontáž přístroje a telefonní hovorny. V městě zůstávají více využívané telefonní automaty v počtu 2.ks. V případě jakéhokoliv dotazu volejte, prosím, na níže uvedená tel. čísla.
S pozdravem.
Roman Salač | Telefónica Czech Republic, a.s., Regionální manažer Telefonních automatů a řízení dodavatelů, Za Brumlovkou
266/2 140 22 Praha 4, M +420 606 842 263 | T +420 271 464 491 | roman.salac@telefonica.com

Stručně z města…

vytápění objektů a k zlepšení jejich vzhledu,
bude realizována v roce 2014.

Výběrové řízení

Veřejně prospěšné práce

Na konci měsíce června proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby „Snížení
energetické náročnosti budov v areálu ZŠ
a MŠ Zákupy“. Odhadovaná cena realizace,
při které dojde k výměně oken, zateplení
fasády a střechy na školní jídelně, ubytovně,
mateřské školce a malé tělocvičně, je přes
10 mil. Kč. Dotace ze Státního fondu životního prostředí bude cca 7,5 mil. Kč. Celá
akce, která povede ke snížení energie na

Jak jste zajisté zaregistrovali, město
Zákupy využilo programu Úřadu práce
a zařadilo do zaměstnaneckého poměru
4 pracovníky. Tito pracovníci pomohou
Službám místního hospodářství v úklidu
našeho města. Na jejich plat výraznou měrou přispívá Úřad práce.

Oprava mostku
Pod sídlištěm v Nových Zákupech se opra-

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

vuje další mostek. Místo je kyvadlově průjezdné pomocí semaforů. Objížďka tedy
není nutná. Oprava by měla být dokončena
v září letošního roku.

Noc kostelů
V pátek 24. května se kostel sv. Fabiána
a sv. Šebestiána zapojil do mezinárodní
akce Noc kostelů, která má tyto památky
přiblížit veřejnosti. V kostele byl připraven
bohatý kulturní program, je jen škoda, že
málo z nás využilo možnost více poznat
kostel, který je jednou z dominant města.

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

V případě zájmu o přijetí k předškolnímu vzdělávání od tohoto termínu je třeba:

Informace o MŠ Nové Zákupy
a o dalším přijímání dětí

•

Kolaudace mateřské školy v Nových Zákupech proběhne
v srpnu 2013. Z důvodu potřebné doby na vybavení a zařízení MŠ se
počítá s otevřením od ledna 2014. Podmínkou zahájení provozu MŠ
je dostatečný počet zájemců o předškolní vzdělávání. Pro přijetí
k předškolnímu vzdělávání od ledna 2014 bude zahájeno další
správní řízení.

•

vyzvednout si novou žádost s přiděleným registračním číslem
v MŠ v Zákupech, žádosti se budou vydávat od začátku září
(evidenční list s potvrzením od lékaře má trvalou platnost
s případným uvedením změn)
vyplněnou žádost podat nejpozději do 31. 10. 2013 v MŠ Zákupy.
(Pokračování na stránce 6)
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b) děti, které k 1. 9. dosáhnou věku tří let - podle data narození
od věkově nejstarších
c) děti mladší 3 let, které dosáhnou věku 3 let do konce kalendářního roku
3) Děti s jiným trvalým pobytem než je uvedeno v bodě 2, a to od
věkově nejstarších.

(Pokračování ze stránky 5)

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:
1) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky bez ohledu na trvalý pobyt (podle §34 odst. 4 zákona č.
561/2004 – školský zákon).
2) Děti s trvalým pobytem v Zákupech, Bohaticích, Velenicích a
Lindavě:
a) děti po dosažení věku tří let, jejichž sourozenec se již
v mateřské škole vzdělává

Jaro v MŠ
Letos se zimě opravdu nechtělo odejít! Společně s dětmi jsme
vyrobili morenu. Zpěvem a říkadly ji vyprovodili k řece, poté jí
odplouvající na cestu zamávali. Při hudebním pořadu „O ptačím
sněmu“ jsme zpívali o ptáčcích, celý březen a duben si povídali o
jaru, kytičkách, zvířátkách, volali jsme sluníčko písněmi i básněmi,
pomohli nám i rodiče při společném velikonočním a čarodějnickém
tvoření s dětmi. Nakonec se nám vše povedlo a zima definitivně
odešla. Den Země jsme oslavili úklidem zahrady, některé děti s paní
učitelkou přesadily kytičky. Navštívilo nás divadlo Matýsek, Divadélko Koloběžka, kouzelník Čáryfuk, byli jsme se podívat na
zvířátka v chovatelském kroužku ve škole. A také jsme si zařádili
jako čarodějnice. Čarovali jsme, létali na koštěti, přenášeli kouzelnou kouli, zatančili, ale jen dopoledne. Po obědě z nás zase byly
hodné a šikovné děti. Protože nás čekal nelehký úkol – připravit
dárečky a vystoupení pro maminky.
Eva Šefčíková, učitelka MŠ

Pozvánka
Zveme rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 do MŠ v Zákupech na informativní
schůzku, která se bude konat 19. 6. 2013 v 16:00 hod. v budově MŠ v Zákupech.

Místo pro setkávání
Náš žákovský parlament otevřel v pátek
10. 5. na naší škole koutek nazvaný MÍSTO
PRO SETKÁVÁNÍ. A co nás k tomu vedlo?
Na samém počátku stálo tzv. mapování
školy, které ukázalo, že dětem ve škole
chybí nějaký koutek pro odpočinek, kde by
se mohly setkávat o přestávkách s kamarády
z jiných tříd. Měli jsme mnoho dobrých
nápadů, ale zvítězil nápad na koutek
s gaučem a sedacími pytli. Teď už jsme
jenom doufali, že nám tento nápad schválí
pan ředitel a tak se i stalo. Pan ředitel nám
poskytl také potřebné finanční zajištění
a my se s chutí pustili do práce. O pomoc
jsme poprosili všechny žáky školy a rodiče.
Byli velmi vstřícní a darovali nám knížky,
hry a časopisy, paní Lehončáková ušila
polštářky a paní učitelka Míchalová závěsy.

My parlamenťáci jsme smontovali poličky,
vše rozmístili a upravili. A koutek byl připravený k slavnostnímu otevření. Ještě nachystat malé pohoštění a pásku na přestřižení. Pozvání k slavnostnímu otevření přijal
pan ředitel i páni učitelé a bylo to moc milé
setkání. Dopoledne pak parlamenťáci představili koutek svým třídám a o velké přestávce už bylo MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ
možné využít. Největší úspěch má gauč,
sedací pytle, polštáře a kostky na sezení.
Tímto bych chtěla poděkovat jménem žákovského parlamentu panu řediteli Čestmíru
Kopřivovi a všem, kteří nám pomohli se
zařízením našeho nového koutku, a věříme,
že nám bude dobře sloužit a rádi se v něm
budeme setkávat.
Žákovský parlament,
Kamila Vošvrdová 7. A

6

Naši přátelé z Litvínova
V pátek 3. května za námi přijeli členové
partnerského žákovského parlamentu z Litvínova v rámci výměnných exkurzí. Jsou již
v projektu SOS žákovské parlamenty déle,
a my od nich sbíráme cenné rady a zkušenosti. Vytvořili jsme společné týmy, provedli
jsme je po naší škole, a pak nás čekala hra
pevnost Zákupy, se kterou nám pomohli
i naši učitelé. Týmy musely prokázat zručnost, odvahu i rozvahu, důvtip, aby všechny
úkoly zvládly, spolupracovat, postavit svou
vlastní pevnost a vymyslet k ní příběh. Večer
nás čekal táborák a později noční bojovka.
Druhý den jsme navštívili náš zámek a opět v
týmech hráli hry v parku. Po dobrém obědě
jsme společně akci zhodnotili a došli jsme k
tomu, že se vše povedlo, že ač unaveni, jsme
spokojeni a plni dojmů a naše přátelství se
prohloubilo.
Mgr. Marie Kašparová
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Zákupský vrabčáček - 14. ročník aneb zpíváme si pro radost
Ve středu 15. 5. 2013 proběhl v zasedací síni
zákupské radnice již 14. ročník pěvecké soutěže
Zákupský vrabčáček. Od 13 hodin zněly celou
budovou krásné písně, lidové i umělé,
s doprovodem klavíru i karaoke.
Zpěváci od 1. do 9. ročníků ukázali před porotou
své umění. A jaké jsou výsledky v jednotlivých

2. místo: Maruška Mitáčová a Alenka Šauerová
3. místo: Kačka Kováčová a Lenka Lukavcová
5. kategorie 7. - 9. třídy
1. místo: Anička Bilá
2. místo: Sára Kadlecová
3. místo: Lenka Vydrová
6. kategorie 6. - 9. třídy
Dueta
1. místo: Slávka Smitková a Kristýna Soprová
2. místo: Anička Bilá a Kristýna Mikšovská
3. místo: Lucka Kunešová a Lenka Lochmanová
Děkujeme porotě ve složení: paní učitelka a zakladatelka této
soutěže paní Libuše Češková, paní Soňa Cvejnová a slečna Bára
Neumannová. Měly nelehký úkol - vybrat ze 65 zpěváčků, z toho
29 sólistů a 15 duet, ty nejlepší. V přestávkách mezi jednotlivými
kategoriemi nám hráli: Ája Šimková na flétničku, Anička Lochmanová na klavír a osobitý Denis Jaiser na kytaru. Děkujeme za hudební zážitek! V tomto roce nám pomohla s moderováním akce žákyně
8. ročníku Veronika Němečková.
U notebooku pomáhal David Křivý a diplomy psala Jana Sodomková – oba z 9. A. Mnoho krásných písniček doprovodila na
klavír paní učitelka Neumannová.
Mgr. Květoslava Kňobortová

kategoriích?
1. kategorie 1. třídy
1. místo: Anička Lochmanová
2. místo: Krajčíková Nikola
3. místo: Sam Vacek, Ondra Sláma
2. kategorie 2. - 3. třídy
1. místo: Anička Středová
2. místo: Anička Sazamová, Vojta Kašpar
3. místo : Markéta Pinterová
3. kategorie 4. - 6. třídy
1. místo: Slávka Smitková
2. místo: Kristýna Soprová
3. místo: Lukáš Nikodém
4. kategorie 1. - 5. třídy
Dueta
1. místo: Kristýnka Gabrielová a Kristýnka Važevová

DD a DPS Zákupy informují

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Ihned po dostavbě
bloku A bylo v roce
2003 vydáno stavební povolení na dostavbu bloku B.
K jeho realizaci však
již
nedošlo
a
s největší pravděpodobností již nikdy
nedojde.
Hlavním
důvodem jsou samozřejmě finance. Dotace na výstavbu
dalších kapacit v domovech důchodců stát již několik let silně omezil a prakticky vznik nových Domovů nepodporuje. Mohlo by zafinancovat město, ale potřebných cca 50 mil. je určitě nad jeho možnosti. Nehledě na to, že by byly potřeba další finance na provoz, kde
se také bez dotací z MPSV neobejdeme. Když v roce 2010 asi definitivně padla možnost dostavby bloku B, bylo nutné dokončit komunikace a přístupové chodníky v areálu DD a dokončit oplocení celého areálu, což mělo být řešeno společně s dostavbou bloku B. Komunikace a chodníky byly zrekonstruovány a dostavěny v roce 2011
a nahrazení provizorního oplocení trvalým nás ještě čeká.
Největší změna v životě DD a jeho obyvatel nastala od roku
2007, kdy se provoz Domova a péče o klienty řídí novým zákonem
o sociálních službách.
V Domově se nemění jenom klienti, ale mění se i personál.
V současné době má Domov 30 zaměstnanců a za dobu provozu se
zde vystřídalo 85 pracovníků. Jenom ředitelé se vystřídali čtyři, tři
ředitelé do konce roku 2006, čtvrtý v Domově působí od roku 2007.
Popřejme DD do dalších desetiletí jenom vše dobré, ať má vždy
dostatek prostředků na provoz a investice, jeho obyvatelům kvalitní
péči a aby se v Domově cítili opravdu jako doma a zaměstnancům
hodně pohody a spokojenosti v jejich náročné práci.
Ing. Jaromír Misík, ředitel

10. výročí otevření Domova důchodců
v Nových Zákupech
V červnu letošního roku uplyne 10 let od zprovoznění domova
důchodců. Než došlo k otevření pobytového zařízení pro seniory,
předcházela tomu několikaletá příprava projektu, získání dotace na
výstavbu, získání stavebního povolení a vlastní výstavba.
Původní záměr byl postavit pobytové zařízení domov důchodců pro
65 klientů postupně ve dvou etapách. Nejdříve blok A pro 35 klientů
(současný stav) a v druhé etapě na blok A navázat přístavbu bloku B
pro dalších 30 klientů. Stavba měla mít podobu velmi otevřeného
písmene „V“.
Stavební povolení na výstavbu bloku A bylo vydáno v roce 1998
a záhy byla zahájena výstavba na místě bývalé kotelny, navazující a
stavebně propojena s domem s pečovatelskou službou. Stavbu prováděla firma Gedos z České Lípy pana Ing. Františka Nacházela.
Výstavba bloku A byla dokončena v roce 2002 a jeden rok byl pak
potřeba pro zajištění chodu zařízení, tj. vznik nové příspěvkové
organizace, vybavení nábytkem, zajištění potřebného personálu a to
nejdůležitější, zajištění dostatku klientů.
Pracovníci Domova byli přijímáni už od dubna 2003, kdežto
první klienti přicházeli do Domova až v červnu 2003. Zájem o umístění do nového zařízení byl veliký, převyšoval kapacitu a tak bylo
v počátcích v roce 2003 přijato až 54 klientů. Naštěstí se během
roku přirozenou cestou podařilo stabilizovat počet klientů na 35,
takže nenastaly problémy při vyúčtování dotace na výstavbu Domova.
Za 10 let prošlo naším Domovem celkem 145 klientů, z toho
byla většina žen celkem 107 a jenom 38 mužů.
Tři stávající klienti ještě pamatují počátky provozu a přišli do
Domova v roce 2003. Je to pan Jan Černega, v DD od 20. 6. 2003,
paní Anna Masopustová, v DD od 21. 7. 2003 a pan Josef Nový, od
13. 12. 2003. Další dvě klientky, paní Jarmila Huláková a Marie
Jirková jsou v DD od února respektive od listopadu 2004.
Za deset let provozu prošel DD již několika etapami života.
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Druhým poděkováním se ještě vracíme
k oslavám 100. narozenin pí Bečkové

PODĚKOVÁNÍ
Dne 8. 5. 2013 se mohli naši klienti z Domova důchodců Zákupy potěšit pravěkou komedií Doba kamenná, kterou pořádal Divadelní spolek Havlíček ze Zákup. Účast na představení byla hojná
a i počasí nám vcelku vydrželo, pršet začalo až těsně po ukončení
představení. Klientům Domova se představení velmi líbilo, a chceme touto cestou Divadelnímu spolku Havlíček velice poděkovat
za velmi pěkné představení a už nyní se těšíme na další vystoupení
u nás v Domově důchodců Zákupy.
Petra Marková, sociální pracovnice

Moc děkujeme za uspořádání velké oslavy naší milé babičky
Antonie Bečkové, která oslavila 100. narozeniny ve „svém“ Domově důchodců v Nových Zákupech. Jubilantka zde posledních šest let
žije a je tam spokojená. Oslava se vydařila, byla nádherná a vytvořila úsměv na tváři naší oslavenkyni i nám.
Všem děkujeme za důstojnou a velice krásnou oslavu naší babičky
a prababičky.
V České Lípě, duben 2013
Děkuje celá naše rodina Bečkova

KRONIKA MĚSÍCE
KVĚTEN

KALENDÁŘ MĚSÍCE
ČERVEN

1. května hrál DS Havlíček v kulturním domě komedii Pavla
Němce „Doba kamenná“.
8. května byly při pietním aktu ke konci 2. světové války položeny
květiny u hrobu obětí války na zákupském hřbitově a u hrobu rudoarmějce v Kamenici.
DS Havlíček hrál v Domově důchodců v Nových Zákupech komedii
Pavla Němce „Doba kamenná“.
10. – 12. května se DS Havlíček zúčastnil krajské ochotnické přehlídky „Josefodolské divadelní jaro“ s komedií Pavla Němce „Doba
kamenná“.
24. května se uskutečnila v místním kostele mezinárodní akce
„Noc kostelů“.
25. – 26. května se na zámku konala již tradiční akce „Tvoříme
duší“.

1. 6. dětský den pořádají město Zákupy, MV Nové Zákupy,
OsV Kamenice (+kácení máje).
8. 6. se uskuteční Den koupaliště.
13. 6. se koná školní akademie.
15. 6. hraje v Kamenickém Šenově DS Havlíček „Sen čarovné noci“.
16. 6. hraje v zámeckém parku DS Havlíček „Sen čarovné noci“.
21. 6. pořádá základní škola Svatojánskou noc.
27. 6. skončí školní rok.
30. 6. (7. 7.) pořádá OsV Kamenice Prokopskou pouť.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE ČERVEN
1. 6. 1868 se konal tábor lidu na Bezdězu (145 let)
2. 6. 1848 zahájen Slovanský sjezd v Praze (165)
1918 vypukla vzpoura vojáků v Kragujevci proti RakouskoUhersku (95)
5. 6. Světový den životního prostředí
1818 * Karel Marx (195)
1853 * herec Eduard Vojan (160)
1898 * režisér Zdeněk Podlipný (115)
1923 * spisovatel, scénárista a novinář Karel Štorkán (90)
1938 * herečka a zpěvačka Hana Talpová (75)
6. 6. 1758 * francouzský revolucionář a politik Maxmilien de
Robespierre (255)
1858 * český průkopník kinematografie Viktor Ponrepo
(155)
1938 * český grafik, karikaturista Miroslav Barták (75)
* český grafik, karikaturista a režisér kreslených filmů
Vladimír Jiránek (75)
1948 + spoluvynálezce kinematografu Louis-Jean Lumiere
(65)
1953 * anglický expremiér Tony Blair (60)
7. 6. 1458 korunován Jiří z Poděbrad na českého krále (555)
1833 * německý skladatel Johannes Brahms (180)
1848 * francouzský malíř Paul Gauguin (165)
1948 abdikoval prezident Beneš (65)
1953 * herečka Libuše Šafránková (60)
* zpěvák, skladatel a textař Jaromír Nohavica (60)
1958 + průkopník české aviatiky Evžen Čihák (55)
1973 + spisovatel Egon Hostovský (40)
8. 6. 1893 * spisovatelka Marie Pujmanová (120)
1903 + francouzský malíř Paul Gauguin (110)
1953 byl otevřen Památník národního písemnictví

9. 6.

10. 6.

11. 6.
12. 6.
14. 6.

15. 6.

na Strahově (60)
1973 + herec Vítězslav Vejražka (40)
68 + římský císař Nero (1945)
1873 * americký politik českého původu, starosta Chicaga
Antonín Josef Čermák (140)
1973 zahájila Československá televize pravidelné barevné
vysílání (40)
1348 započato s výstavbou Karlštejna (665)
1868 tábor lidu na Řípu zahájil demonstrace na podporu
českých požadavků, odvezen odtud základní kámen
k Národnímu divadlu (145)
1978 + vynikající český psychiatr Vladimír Vondráček (45)
1888 založen v Praze Klub českých turistů (125)
1938 * herec Petr Kostka (75)
1993 + herec Karel Effa (20)
1848 mše na Koňském trhu (Václavské náměstí) - počátek
revoluce v Praze (165)
1903 * hud. sklad. Antonín Devátý (110)
Mezinárodní den lékáren
1798 * historik a vůdce národa František Palacký (215)
1913 * český operní pěvec Beno Blachut (100)
1928 + kubánský politik a revolucionář Ernesto „Che"
Guevara (85)
1973 + český kameraman Jan Stallich (40)
Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
1843 * norský hudební skladatel Eduard Grieg (170)
1898 + básník Karel Hlaváček (115)
1963 odstartovala do vesmíru první kosmonautka světa
Valentina Těreškovová (50)
1993 + americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgeraldová (20)
(Pokračování na stránce 9)
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17. 6. 1863 * se narodila spisovatelka Růžena Jesenská (150)
1923 * vítěz Závodu míru Jan Veselý (90)
1928 * hud. skladatel Ferdinand Havlík (85)
18. 6. 1928 + norský polární badatel Roald Amundsen (95)
19. 6. 1623 * francouzský filozof a matematik Blaise Pascal (390)
1923 * herec Jiří Lír (90)
1953 za údajnou špionáž popraveni v USA manželé
Rosenbergrovi (60)
20. 6. 1848 * sochař Josef Václav Myslbek (165)
1883 + spisovatel Alois Vojtěch Šmilovský (130)
1918 hladové demonstrace v Plzni si vyžádaly 8 obětí
na životech (95)
1923 + mexický revolucionář a generál Francisco (Pancho)
Villa (90)
1968 + český herec Zdeněk Štěpánek (45)
1993 projel pod průlivem La Manche první zkušební vlak
(20)
21. 6. 1893 * český skladatel Alois Hába (120)
1908 + ruský skladatel Nikolaj Andrejevič RimskijKorsakov (105)
22. 6. 1503 dokončena stavba Karlova mostu (510)

24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.

28. 6.
29. 6.

30. 6.

1898 * německý spisovatel Erich Maria Remarque (115)
1933 * dirigent Libor Pešek (80)
1913 * český parašutista Jan Kubiš, jeden z těch, kdo
vykonali atentát na Heydricha (100)
1903 * anglický spisovatel George Orwell (110)
1908 * spisovatel Ladislav Stehlík (105)
1918 * režisér Jiří Krejčík (95)
Den památky obětí komunismu (na památku smrti
dr. Milady Horákové, popravené komunisty v roce 1950)
Světový den rybářství
1968 zveřejněn text prohlášení Dva tisíce slov (45)
1943 * český básník Petr Cincibuch (70)
1793 * vynálezce lodního šroubu Josef Ressel (220)
1918 uznala francouzská vláda jako první na světě Národní
radu československou v Paříži jako oficiálního
československého představitele (95)
1868 * cestovatel Alois Musil (145)
1908 dopadl na Sibiř tzv. tunguský meteorit (105)
1918 podepsána Pittsburská dohoda předznamenávající
vztahy mezi Čechy a Slováky v ČSR (95)
1993 přijata ČR za člena Rady Evropy (20)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
13. 6. 1903 + zákupský arciděkan Vilém Hikisch, který v roce 1900 oddával arcivévévodu Ferdinanda D´Este. (110 let)
15. 6. 1573 udělil arcibiskup Antonín z Prahy v Zákupech svátost biřmování. Zdeněk Berka z Dubé pro tu příležitost svolal faráře ze svého
panství do Zákup k jednání o ochraně katolické církve. (440)
19. 6. 1978 postihl Zákupy poslední mráz předchozí zimy. (35)
21. – 23. 6. 1978 se na zámku uskutečnily Muzikologické dialogy, jejichž pořadateli byly: Kruh přátel hudby při Místní osvětové besedě
v Zákupech, Česká muzikologická společnost, Český svaz skladatelů a Univerzita J. E. Purkyně (dnes Masarykova) Brno. (35)
24. 6. 1923 byl odhalen před kostelem pomník padlým v první světové válce. (90)
25. 6. 1923 byl založen ochotnický kroužek při odboru Národní jednoty severočeské – nejstarší český ochotnický spolek
na Českolipsku, jehož pokračovatelem je DS Havlíček Zákupy. (90)
30. 6. 1963 byly zrušeny školy v Kamenici a Bohaticích. (50)

Vévodkyně Marie Beatrix Modenská (d´Este) v Zákupech (150 let od jejího posledního pobytu)
V době, kdy zákupský zámek používal
jako své letní sídlo císař Ferdinand V. Dobrotivý (v letech 1851-1874 s výjimkou roku
1866), hostil zde také mnohé své příbuzné.
Bylo to především v padesátých a první
polovině šedesátých let, kdy mu ještě alespoň do jisté míry sloužilo zdraví, po roce
1866 se návštěvy již staly výjimečnými.
Někteří příbuzní přijížděli ke starému císaři
jen na velmi krátkou dobu a občas, jiní zde
pobývali delší dobu, či dokonce pravidelně.
Takovou příbuzenskou návštěvou, která
zákupský zámek obývala několik let
v letních měsících, byla také vévodkyně
Marie Beatrix z modenské větve Habsburků.
O habsburských větvích, které vládly
v severní Itálii, se dnes u nás příliš neví.
Byly dvě. Tu známější založil bratr císaře
Františka II., tedy strýc Ferdinanda V. Vládla v Toskánsku, které získali Habsburkové
za císařovny Marie Terezie výměnou za
zemi jejího manžela – Lotrinsko. Druhá,
dnes již téměř zapomenutá, byla právě větev
modenská. Založil ji už jeden z mladších
synů Marie Terezie, tedy strýc zakladatele
toskánské větve a prastrýc císaře Ferdinanda. Rovněž se jmenoval Ferdinand. Jeho

matka ho již v dětství zasnoubila a později
oženila s dědičkou dvou italských vévodství, Massa a Carrara, Marií Beatrix. Po nich
vládl jejich syn František IV. a pak jeho syn
František V. Ze dvou sester Františka V.
dostala ta mladší jméno po své babičce,
Marie Beatrix. Narodila se 13. února 1824
v Modeně. Rok před revolucí 1848 se provdala za španělského prince Juana III. Bourbonského. Patřil k tzv. karlistické linii
tamějšího panovnického rodu, která bojovala o trůn s tehdy vládnoucí královnou Isabelou II. Marie Beatrix si se svým manželem
nerozuměla, a tak jej brzy i s dětmi opustila
a usadila se u svého bratra, vévody Františka V., v Modeně.
Italské státy však dlouhodobě usilovaly
o sjednocení. V té souvislosti došlo v roce
1859 mimo jiné k válce s Rakouskem a po
jeho porážce mu byla odebrána a k tvořící se
Itálii připojena nejen jeho provincie Lombardie, ale byly také vyhnány vedlejší větve
Habsburků z Toskánska a Modeny. František V. uprchl ze své země 14. června 1859,
tedy přesně deset dní po Habsburky prohrané bitvě u Magenty. Jeho sestra Marie
Beatrix jej o několik dní předešla. Zřejmě se
9

k odchodu rozhodla hned po bitvě, anebo
dokonce již krátce před ní. V Praze, kam
směřovala, se totiž o jejím příjezdu vědělo
nejdéle 6. června. Když totiž císař Ferdinand 7. června ráno odjížděl na letní pobyt
do Ploskovic, jeho manželka císařovna Marie Anna zůstala v Praze, aby příbuznou
uvítala. Marie Beatrix byla ostatně daleko
bližší příbuznou (neteří) její než císaře
Ferdinanda. Marie Beatrix s oběma syny,
donem Carlosem a donem Alfonsem, se
tehdy usídlila v Praze. V létě či na podzim
pobyla pak v Ploskovicích.
V roce 1860, po krátkém pobytu
v Drážďanech, přijela s oběma princi do
Zákup. Sem potom jezdila na léto s císařem
Ferdinandem až do roku 1863. Do Zákup
přijížděla těsně po císaři, anebo dokonce
s ním, odjížděla obvykle rovněž v době, kdy
císař Zákupy opouštěl, nepobývala však na
Ploskovicích. Do Zákup směřovala z Prahy
a tam se také vracela, v roce 1861 ještě kočáry přes Mělník, v letech 1862 a 1863 pak
již vlakem z Podmokel (dnešní Děčín-hlavní
nádraží).
O tom, co Marie Beatrix s oběma princi
(Pokračování na stránce 10)
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v Zákupech dělala, téměř nic nevíme. Patrně
prostě odpočívali. V prvních letech jezdili
zvláště princové téměř každodenně na projížďku do okolí. Hned v roce 1860 měla
Marie Beatrix možnost setkat se tu se svou
starší sestrou Marií Terezií, provdanou za
francouzského prince Jindřicha, který přijal
jméno hrabě Chambord. Ta zde tehdy pobyla od 4. do 23. července (na rozdíl od Marie
Beatrix byla císařem Ferdinandem zvána
k obědům). Ve stejném roce Marie Beatrix
s oběma princi přihlížela 19. srpna z okna

pozdější radnice vysvěcení na náklad císaře
Ferdinanda opraveného sloupu Nejsvětější
Trojice na zákupském náměstí.
Letos 23. června si můžeme připomenout stopadesátileté výroční jejího posledního příjezdu, Zákupy tehdy opustila 29. září.
V Praze tehdy nevyčkala příjezdu císaře
Ferdinanda z Ploskovic a s oběma syny
odjela 6. října spolu se sestrou, která v té
době v Praze několik dní pobývala,
do „Itálie, snad do Benátska“, jak psaly
tehdejší Pražské noviny, „poněvadž zdejší
podnebí neslouží jednomu z …princů“.

K U LTU RA

Do Čech se již patrně nevrátila. Její
starší syn don Carlos se později zapletl do
karlistických válek ve Španělsku, Marie
Beatrix vstoupila v roce 1872 do kláštera,
kde prý psala náboženské spisy.
Pro zajímavost dodejme, že zmiňovaná
sestra Marie Beatrix, hraběnka Chambordová, navštívila Zákupy již v roce 1857
a 1859, a že se zde dokonce krátce zastavil
i bratr obou těchto dam František V., a to
ještě jako vévoda modenský, totiž v roce
1857 při své cestě do Teplic.
Martin Aschenbrener

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na červen a červenec
(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.

1. 6. dětský den – Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice (+kácení máje)

8. 6. Den koupaliště
16. 6. divadelní představení v zámeckém parku: „Sen čarovné noci“.
21. 6. Svatojánská noc
13. 6. Školní akademie
27. 6. konec školního roku
30. 6. (7. 7.) Prokopská pouť
Dětský tábor
13. 7. I. zákupské putování s císařem

Pálení čarodějnic
Poslední dubnový den byl tradičně ve znamení divokého reje
čarodějnic. Rej se nevyhnul ani městu Zákupy.
Celá akce byla zahájena na nám. Svobody, kde se všechny čarodějnice sešly a pokračovaly společně s lampionovým průvodem
směrem ke koupališti. Zde už byla připravena velká hranice ozdobená čarodějnicí a také místní hasiči, kteří nám zapálili vatru a po celý
večer se starali o bezpečnost všech přítomných. Pro děti byla připravena zábava s Kaňkolendem – tancování, soutěže, dokonce i pohádka, kterou si děti společně zahrály a také diskotéka pro všechny
generace. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli. Díky!
Iva Kreisingerová, místostarostka
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město Zákupy ve spol. s KŽ, LKŽ,
DSHZ, KSČM, MV Nové Zákupy, OV
Kamenice, OV Božíkov, MV N. Zákupy
město Zákupy
DS Havlíček
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
město Zákupy, ZŠ a MŠ
OV Kamenice
ZŠ a MŠ
KZ
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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
plněným sálem nám sice dala najevo, že nejsme sami, ale situaci u
nás nezměnila.
1970
• A. Jirásek: „Lucerna" (Šimek) 29. a 30. 5.
• dětský soubor - Z. Horynová: „Zkoušky čerta Belínka" (Šimek)
12. 6. dvě představení
• dětský soubor - Kožík-Wenig: „Stříbrná studánka" (Vladimíra
Sůvová) 19. 6.
• Čtvrtek-Lichý: „Jak se stal Rumcajs loupežníkem" (Jan Sekula)
12. a 13.12.
V roce 1970 prohlásil tehdejší předseda zákupského národního
výboru, že pořádným ochotníkům musí stačit jedna zkouška na jevišti, aby mohli hrát divadlo. Jeviště i sál byly vyhrazeny na slavnostní
schůze a zasedání k nejrůznějším revolučním výročím, a tak na
zkoušky ochotníků místo ani čas nebyly. Ještě chvíli hrály děti, které
mohly zkoušet ve škole, a protože ochotník bez divadla je jako ryba
bez vody, občas byla připravena na zkoušky nenáročná estráda.
Skoro deset let se nehrálo.
1971
• dětský soubor - Stanislav Tvarůžek: „Lotras Buriburda" (Šimek)
20. 6.
• dětský soubor - „Princezna Rozmařilka" (Sůvová) 1. 11.
1972
• estráda k MDŽ (Šimek) 9. 3.
1979
• estráda k MDŽ (Šimek) 5. 3.
1980
• estráda k MDŽ (Šimek) 6. 3.
K pořádnému divadlu se Havlíčkovci vrátili až téměř po deseti
letech. Po estrádě byla obnovena řádná činnost a zahájeny pravidelné zkoušky.
11. 12. - Prvním představením byla až nečekaně společensky
kritická komedie nepříliš režimního sovětského autora Valentina
Krasnogorova: „Tak kdo k čertu odejde“ (Šimek)
1981
• estráda k MDŽ (Šimek, Bohuslav Bartoš) 7. 3.
• V. Šubrt: „Šejkův jed" (první samostatná režie Bohuslava Bartoše)
24. 10., 14. 11. Velenice, 21. 11. Zákupy
V roce 1981 se Jiří M. Šimek vzdává funkce vedoucího souboru, jímž byl pak zvolen Bohuslav Bartoš. Šimek zůstává režisérem
a kronikářem a přebírá funkci jednatele.
1982
• V + W: „Balada z hadrů" (Šimek) 27. 3. a 3. 4.
• Z. Horynová: „Zkoušky čerta Belínka" (Bartoš) 17. a 18. 6.,
hráno znovu 20. 9. v Zákupech a 25. 9. v Br-ništi.
1983
• J. Menzl1 ): „Tři v tom" (Bartoš) 1. 4., 6. 4. ve Stráži pod Ralskem a 2. 6. na okresní přehlídce v Mimoni.
• Zd. Kozák: „Český Honza" (Bartoš) 23. a 24. 6 a 24. 9.
• J. Toman: „Slovanské nebe" (Šimek) 16. a 17.12.
1
) Tenkrát totiž nesměl být uváděn skutečný autor je J. Vostrý.

(2. pokračování)
OD ROKU 1961 DO ROKU 1989
1961
Vratislav Blažek: „Příliš štědrý večer" (Šimek) 28. 5. a 1. 6.
dětský soubor - Jaroslav Šimek: „Elixír života" (Šimek) 2. 6.
dětský soubor - Saša Lichý: „Kouzelná lampa Aladinova" (Šimek)
10. 5. - hráno i v Jestřebí.
1964
• V + W: „Kat a blázen" (Šimek) - i ve Stráži p. R. a v Brništi
27. 5.1967
• dět. soubor - J. Horák: „Medová pohádka" (Šimek) 28. a 29. 4.
1968
• J. Toman: „Slovanské nebe" (Šimek) 6. a 7. 1.
• Merle: „Vláda žen" (Šimek) 22. a 23. 6.
21. srpna projely Zákupy první sovětské okupační tanky. Doba
ztěžkla.
• 28. října připravili zákupští ochotníci slavnostní večer k 50.
výročí Československa (Šimek).
Tento večer byl zároveň protestem proti okupaci „bratrskými“
armádami v čele s armádou sovětskou. V samotných Zákupech byl
od 15. 10. 1968 umístěn sovětský tankový pluk a vydržel tu do roku
1991, kdy 28. 3. – na Zelený čtvrtek – odešlo ze Zákup posledních 50
vojáků Sovětské armády. Pobývala zde 8 200 dní.
Tehdejší vynikající herečka zákupského souboru Vlaďka Sůvová,
učitelka zdejší školy, na slavnostní večer ve své románové kronice
„Čím jsou lidé živi“ vzpomíná:
„Obvykle mívám před každým vystoupením trému až nepříčetnou. Nedokážu s nikým promluvit soudné slovo, natož pak se smát a
vypravovat třeba anekdoty, jako to dělávají nejen profesionálové,
ale i někteří ochotníci. Dnes jsem trému nepociťovala, nebyl na ni
prostor. Celou duši vyplňoval smutek ...
Teď mluví Jirka. Zasvěceně, kultivovaně. Jeho proslovy jsou
vždycky bez frází, stojí za každým svým pečlivě váženým slovem.
Marná sláva, umí z nás nejvíc, a nejen na jevišti.
Stojíme v zákulisí, všichni v černém od hlavy k patě, jen
s trikolórami na prsou. Nebýt jich, vypadali bychom jak oživlé mrtvoly. Bledí, civilně vyčerpaní posledními měsíci a týdny.
Vím, že za okamžik vystřídám Jirku na jevišti. Vycházím a ani
teď nemám trému, snad je to i špatně, jenže dřív mi šlo i o kousek
mého já ... jak je dnes lhostejné to mé já. Jen tebe, autora, věrně
přetlumočit. Tvůj plamen, tvou vodu živou nesu v dlaních. Jsem tvůj
nástroj, posel, nic víc.
... Všechno je černé, tmavá látka leží i na zemi a na temném
pozadí se odrážejí jen naše obličeje. ... Neuvědomovala jsem si, jak
mluvím, ale až po čase se mi moje recitace vracela s přesností magnetofonové nahrávky. Vlastně jsem nerecitovala, ale modlila se ...
monotónně, téměř v jedné rovině, jen únava a slzy a pokora byly
v mém hlase, který divákovi přinášel Čapkova slova ... „Pravda je
víc než moc, protože je trvalá...“ ... V té chvíli, kdy se můj hlas ponořoval do hluboké tmy a já jen tušila tlukot lidských srdcí v ní, jsem
snad byla nejblíž chápání Boha.“
Pro „Havlíčka“ a bohužel pro celou naši vlast nastaly těžké
doby tzv. normalizace. Proti okupaci a obnovené totalitě jsme se
ještě jednou postavili Jiráskovou Lucernou. Boj o lípu pro herce i
pro diváky představoval boj za svobodu. Dvě představení před pře-

(Pokračování na stránce 14)
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G. Gorin: „Zapomeňte na Hérostrata" (Bartoš) DuP 26. a 27. 6.,
29. 10. a 26. 11.
Celkem během roku 1987 sehrál soubor 19 představení tří titulů.
Byl to jeden z nejplodnějších roků v zákupské ochotnické činnosti.
1988
• „Zapomeňte na Hérostrata" 15. 2., dále hráno 15. 4. v Mimoni a
14. 5. v Mašťově
• Estráda k MDŽ (Bartoš, Šimek) 12. 3.
• Pořad k 70. výročí vzniku Československa (Šimek) 4. 11., 12.
11. Mimoň, 29. 11. v DuP.
• „Ženitba" (Šimek) - 6. 12. Mimoň, 18. 12. Doksy.
1989
• „Ženitba" 8. 3., 19. 5. Mašťov
• H. Krejčí: „Hry ze smetiště" (Šimek) - 18. 11. Mimoň
• „Sedm apokryfů o pravdě podle K. Čapka“ (dramatizace a rež.
Šimek) 25.12.
Moc jsme se vyřádili při nácviku i provedení Krejčího „Her ze
smetiště“, které jsme hráli den po událostech na Národní třídě
v Praze 18. listopadu 1989 v Mimoni a byli obviněni z násilné aktualizace. Měli jsme tam totiž scénu brutálního policejního zásahu. My
ještě tehdy ani nevěděli, že se něco děje. Večer jsme dlouho do noci
zkoušeli a ráno jeli hrát…
Nejvýznamnější osobností DS Havlíček Zákupy v 60. – 80.
létech byl a zůstal i v následujících desetiletích Jiří M. Šimek a od
80. let spolu s ním Bohuslav Bartoš.

(Pokračování ze stránky 13)

16. května 1983 zemřel zasloužilý člen souboru, dlouholetý
vedoucí, režisér a herec, obětavý pracovník Láďa Budín. Na jeho
památku byla v roce 1983 založena čestná Cena Ladislava Budína
za herecký výkon. O udělení ceny rozhodují hlasy diváků nebo
výrok poroty na přehlídce nejvyššího typu, jíž se soubor s danou
inscenací zúčastnil.
17. prosince 1983 vyvrcholily oslavy 60. výročí založení českého
ochotnického divadla v Zákupech.
V roce 1983 byla ukončena činnost v sokolovně, kde započala
přestavba na kulturní dům. DSH začal budovat novou malou scénu v 2. patře budovy bývalého kláštera a školy na náměstí Svobody, tzv. Divadýlko u půdy (DuP) se stupňovitým hledištěm pro 30
diváků, kde hrál do roku 1991.
1984
• Estráda k MDŽ (Šimek) 8. 3.
• „Slovanské nebe" na přehlídce v Mimoni. 5. 4.
• Bohuslav Bartoš: „Kubovy trampoty" (Bartoš – autorská režie)
26. 6. – dvě představení
1985
• „Kubovy trampoty" 15. 2. Stvolinky
• Estráda k MDŽ (Bartoš, Šimek) 7. 3.
• Gogol: „Ženitba" (Šimek) 10. 4. Mimoň, Doksy 21. 10., Mimoň
28. 10., Dubá 30. 10., na Rychtě 21. 11., 2x Č. Lípa 29. 11.
• Jiří Šimek: „Schválnosti princezny Schválničky“ (Šimek – autorská režie) 26. 6. 3x v tělocvičně školy, 7. 12. v Mimoni
1986
• „Ženitba" 25. 2.
• K. Havlíček Borovský: „Král Lávra" (dram. a rež. Šimek) 11. 4.
a 31. 5.
• „Schválnosti princezny Schválničky" - 18. 4. Mimoň
• Komponovaný pořad z děl českých autorů (Šimek) 24. 4., 5. 5.
Mařenice, 10. 5. Svor, 15. 5. Volfartice, 16. 5. Zahrádky
1987
• Vl. Čort: „Pohádka o líných strašidlech" (Anna Borůvková) – 5.
4. na přehlídce v Mimoni, 6. 6. v Zákupech, 9. 6. v Mimoni, 11.
6. v Zákupech, 24. 6. 2x, 23. a 30. 9. opět v Mimoni, 4. 10. v
České Lípě, 28. 1. v Jablonném v Podj. (celkem 10 představení)
• A. Přidal: „Malá noční hra o Pěnkavě a Loutně" (Šimek) 8. 4.,
přehlídka v Mimoni 10. 4., krajská přehlídka v Mašťově 16. 5.,
27. 5. (DuP) a 13. 11. ve Cvikově

J. M. Šimek
(Pokračování příště)

Novinky z místní knihovny
Beletrie:
Petrusová Kateřina
Castle Richard
Tvedt Chris
O´Bryan Laurence
Bruen Ken
Dorn Wulf
Casey Jane
Granger Ann
Quick Amanda
Mankell Henning
Roberts Nora
French Tana
Lindell Unni
Parker Robert B.
Ward J. R.
Kinsella Sophie
Jackson Lisa
Hayder Mo
Sůvová Vladimíra

Nepřítel mého nepřítele
Heatová a hra s ohněm
Kruh smrti
Istanbulská mozaika
Svatyně
Mrazivé ticho
Beze stopy
Zavolej smrt znovu
Tajuplná zahrada
Vrazi bez tváře
Manželská repríza
Ztracený přístav
Temný muž
Ukolébavka
Sázka na vášeň
Neděle u bazénu
Novicka
Unesená
Čím jsou lidé živi

E. L. James
Holt Anne
Roberts Nora
Chase Loretta
Erskine Barbara
Kramer Kieran
Harris Lee
Plaidy Jean
Cartland Barbara
Lupton Rosamunde
Blake Kendare
Patrick de Witt
Novotný David
Toyne Simon
Mlynářová Marcela
Rankin Ian
Slaughter Karin
Váňová Magda
Sheldrick Daphne

Padesát odstínů temnoty
Slepá bohyně
Druhá láska
Lord Belzebub
Vzdálené hlasy
Neslušná sázka
Vražda v Hellś Kitchen
Prokletý rod Medici
Netušená láska
V plamenech
Anna krví oděná
Bratři Sesterové
Gilgul
Klíč. Ruinská trilogie
Asi nejsem ženská
Poslední rébus
Kriminálník
Náhoda nebo osud
Africký příběh lásky
(Pokračování na stránce 15)
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(Pokračování ze stránky 14)

Roslund Anders
Vandenberg Philipp
Howell Hannnah
Baden Michael M.
Jakoubková Alena
Martin Nancy
Gideon Nancy

Odplata
Sixtinské spiknutí
Ochránce z Vysočiny
Posmrtná spravedlnost
Můžeš-li se vdát dnes …
Diamanty nosí smrt
Pod vlivem úplňku

Beletrie pro mládež:
Rowling J. K.
Rowling J. K.
Rowling J. K.
Hand Cynthia
Gier Kerstin
Čapek Josef

Harry Potter a ohnivý pohár
Harry Potter a kámen mudrců
Harry Potter a Fénixův řád
Zasvěcená
Zelená jako smaragd
O pejskovi a kočičce

Niedl František
Enoch Suzanne
Adams Eve
Coyle Cleo
Pivodová Kristýna
Hayman James

Platnéř
Zkrocení šarmantního rebela
Prostě láska
Mezi zrnky kávy
Posedlá zlým duchem
Mráz

Ve spolupráci s paní Patočkovou, místní knihovnicí, zpracovala Mgr. J. Šimková

EDUARD HELD MUZEUM INFORMUJE
Naše muzeum připravilo za původně
uvažovanou výstavu grafik (neuskutečněné
z důvodu vážné nemoci malíře a grafika
z Českolipska) náhradní program na léto pro
galerii při našem muzeu. V sobotu 1. 6. ve
14 hodin zahajuje výstava obalů od čokolád

a forem souvisejících s výrobou čokolády
pod názvem „SLADKÉ POKUŠENÍ“. Zveme proto ty z Vás, kteří si výstavu ještě
nestačili prohlédnout, k návštěvě. Výstava
potrvá do 31. 8. (viz plakát v tomto čísle).
Za posledních několik měsíců obdrželo

15

muzeum darem několik desítek exponátů
včetně historických tiskovin, které obratem
obohatily expozici (mezi jinými například
psací stroj pro Brailovo slepecké písmo od
P. Pelána). Všem dárcům velice děkujeme.
Ing. Zdeněk Rydygr
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

Dne 30. dubna 2013 oslavila paní Žofie Rischková
z DD a DPS Nové Zákupy 90. narozeniny.
Vedení města oslavenkyni popřálo mnoho zdraví, předalo kytičku
a poté se paní Rischková podepsala do kroniky města.

Dne 22. května 2013 oslavila paní Vlasta Horáčková ze Zákup
90. narozeniny.
Vedení města oslavenkyni popřálo mnoho zdraví,
předalo kytičku a poté se paní Horáčková
podepsala do kroniky města.

Římskokatolická farnost Zákupy
Ze života církve

Noc kostelů

Předchozí papež Benedikt XVI. vyhlásil letošní rok „Rokem
víry“. Co ho asi vedlo k tomuto kroku? Odpověď je velmi lehká.
Stačí se pouze podívat okolo sebe a vše je jasné. Bohužel je lidstvo
nepoučitelné. Z historie víme, že kdykoli lidé zapomněli na svého
Stvořitele, dopadlo to tragicky. Je nasnadě, že svatý otec chtěl na
tuto skutečnost upozornit a vyzvat k nápravě a k obrácení, dokud je
ještě čas.
Náš národ má ještě další důvod prožívat intenzivně Rok víry.
V letošním roce budeme dne 5. července slavit kulaté jubileum 1150 let od příchodu našich věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu. Na Velehrad, místo hlavních oslav, se chystá
velké množství poutníků, aby byli fyzicky a duchovně přítomni a
načerpali nové síly, nalezli odpovědi pro svůj život. Spousta lidí cítí,
že je třeba něco dělat a hledá své kořeny.
Není však nutné jezdit daleko. Je mnoho duchovních míst, kde lze
prožívat Boží přítomnost. Je třeba hledat a prosit Boha o dar víry.

Vzhledem k tomu, že uzávěrka Zákupských listů je před konáním
Nocí kostelů, budeme Vás informovat o průběhu v příštím čísle.

Informace
Od června bude každou sobotu a neděli od 13,30 hod. probíhat komentovaná prohlídka kostela sv. Fabiána a Šebestiána.
V případě zájmu lze domluvit i jiný termín na telefonu
777 553 304 nebo 604 353 506. Další informace na
www.farnostzakupy.cz
Farníci
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INFORMACE Z KAMENICE
V sobotu 27. dubna proběhla brigáda k přípravě pálení čarodějnic. Dvanáct dobrovolníků se postaralo o sekání trávy, úklidu místa,
kde se čarodějnice tradičně konají, přípravu dřeva, stavbu vatry a
postavení májky. Všichni si zaslouží poděkování. Nějaké dřevo
přivezlo i místní hospodářství v Zákupech, kterým také děkuji.

ukryta. Cestou děti musely najít další díly mapy a pytlík se vzácným
kořením, který před dávnými lety babce kořenářce ukradla jedna
rozmazlená děvečka.
V truhle s pokladem jsme našli bonbóny, sušenky, pitíčka a
hlavně pamětní dřevěné medaile, již šesté v pořadí. V cíli trasy jsme
si ještě stihli opéct buřty. Poté se však přihnal déšť a vyrazili jsme
rychle domů. Moc jsme však nepromokli, protože z Kamenice pro
nás dojela auta, která nás odvezla.
V sobotu 1. června nás čeká dětský den a kácení máje. Také
začneme s přípravou prokopské poutě, která se bude konat začátkem
července.
Radek Hlavnička

V úterý 30. dubna proběhlo samotné pálení čarodějnic.
V podvečer vyrazil lampiónový průvod včele s hadrovou čarodějnicí
od hřiště. Čarodějnici jsme posadili na hranici a zapálili. Děti poté
dostaly opečeného buřtíka a limonádu. I přes nepřízeň počasí se
všech 50 přítomných lidí výtečně bavilo do pozdních nočních hodin.
Následující víkend v sobotu 4. května se konal Kamenický výlet
s hledáním pokladu báby kořenářky. Sraz jsme měli u obchodu, kde
děti našly povídku o kořenářce a první část mapy. Cílem našeho
putování bylo úpatí Brnišťského vrchu, kde byla truhla s pokladem

CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ
(Informace Osadního výboru Božíkov)
Letos se opět v Božíkově konalo pálení čarodějnic. Bohužel nám počasí nepřálo,
tak letos chyběl fotbalový zápas. O dřevo a stavbu vatry se postarali místní
chlapci a také přispělo město Zákupy. Moc děkujeme všem, kteří tomu věnovali
svůj volný čas a těšíme se zase za rok.
Šoltová Kamila, Osadní výbor Božíkov

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.)
3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji o domácí mazlíčky více
než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná,
nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována,
vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.

Jako by to bylo dnes
Když historik Edward Gibbon popisoval v 18. století dobu před
koncem Římské říše, sestavil seznam dvaceti jevů, které zániku této
civilizace předcházely. Nápadně se podobají tomu, co vidíme kolem
sebe i v dnešní době:
1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí
se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.

(Pokračování na stránce 18)
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14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za
úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený
úplatek několikanásobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro
povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal
pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti
a poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry).
20. Občané stále na všechno nadávají.

(Pokračování ze stránky 17)

6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví
prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje
neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se
o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc
drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak
činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí
stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky,
náhle selhávají.

Tolik Edward Gibbon v roce 1775 o pádu Římské říše.
JMŠ

Jak je to s Kontrolním výborem Zastupitelstva města Zákupy ve skutečnosti
Ano, nejsem mluvčí KV, ale jsem členkou KV. Kontrolní výbor
plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města. KV je oprávněn
provádět v určitém rozsahu kontrolní činnost nezávisle na pověření
zastupitelstva přímo ze zákona. Zápisy z provedených kontrol jsou
předkládány zastupitelstvu na veřejném jednání, nejsou tedy tajné.
V minulém čísle ZZ pod článkem „Vyjádření KV Zastupitelstva
města Zákupy“ byla podepsaná za KV slečna místostarostka Iva
Kreisingerová. Slečna místostarostka ve skutečnosti není členkou
KV. Nejedná se proto o ovlivňování členů KV? Nechť si každý
udělá svůj vlastní úsudek.

Omluva redakce:
Pod uvedeným článkem je na prvním místě podepsán předseda KV
Ing. Řezník, který také článek redakci ZZ předal. Podpis místostarostky patří ke směrnici Prestižní cena města, pod níž je v originále
podepsán starosta a místostarostka. Při vložení této směrnice do
textu Zpravodaje došlo technickým nedopatřením k posunutí, při
němž podpis místostarostky (bez jakéhokoliv přičinění I. Kreisingerové a bez jejího vědomí) přeskočil za podpis Ing. Řezníka pod jeho
předcházejícím sdělením KV. Tohoto nedopatření si bohužel nikdo
z redakční rady nepovšiml.
Redakce se omlouvá za tuto chybu jak paní Rydygrové, tak paní
Kreisingerové a panu Řezníkovi.
Mgr. Jiří M. Šimek

Ing. Helena Rydygrová – členka kontrolního výboru

Možná se stejně zachová jako řidič auta, až způsobí nehodu.
Miloslav Horčička

Nebezpeční cyklisté
V sobotu 4. 5. mě hrubě srazil asi 10 – 11 let starý cyklista na
zákupské burze k zemi. Nárazem mi rozbil v tašce nesené pivo, do
krve zranil oba malíky rukou, mám silně pohmožděný hrudník,
který mě při kašli bolí, a modřinu na koleně. Museli mě zvedat dva
muži. O ježdění kol na veřejných prostranstvích, kde nemají cyklisté
co dělat, navíc jezdí rychle a nebezpečně, jsem už psal a nebudu zde
znovu uvádět vzorce. Energie nárazu, který mě potkal, je asi 1050 J.
Jaká energie by to byla v případě dospělého cyklisty?! Malé dítě by
náraz mohl zabít. Zřejmě chybí dostatečná dopravní výchova, která
by měla začít už od rodičů u dětí v nejútlejším věku, jakmile sednou
na kolo. A pořadatelé na akci, jakou je zákupská burza, by měli
rovněž dbát na to, aby návštěvníci nebyli ohrožováni bezohlednými
lidmi.
Chlapec, který můj pád způsobil, samozřejmě ze strachu ujel.

Poznámka:
Pan Horčička má pravdu. Mně samotnému se stalo, že ve středu
24. dubna kolem 17. hodiny do mne narazil v uličce u „Heldovky“,
kde je zákaz jízdy cyklistů, malý kluk – možná ještě předškolák –
a způsobil mi na lýtku hlubokou tržnou ránu, která se hojí už déle
než tři týdny. Sám neujel, dokonce se omluvil, zato bleskově zmizel
patrně jeho tatínek, který jel za ním, samozřejmě také bez ohledu
na dopravní značení. V této lokalitě se vůbec jezdí, a to dost bezohledně. Je štěstí, že zde nedošlo ještě k vážnému úrazu. Svoje zranění nemám ani tak za zlé tomu klukovi, ale těm, kdo ho na kole učili
jezdit. A všem dospělým, kteří nedodržují dopravní předpisy. Ať už
pěšky, na kole, motorce, či v autě.
J. M. Šimek

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

Přinášíme několik upozornění občanů na nedobré jevy, s nimiž se v Zákupech setkáváme:
1. Máme novou závodní dráhu pro děti na kolečkových bruslích a na kolech. Je to ulička
vedle P. V. O. od náměstí k veřejným WC. Zde se malí bruslaři a cyklisté prohánějí
v každé volné chvíli. Možná by se tam měla zřídit ještě stanice první pomoci, protože na
úraz ze střetu mezi „sportovcem“ a chodcem jistě nebudeme dlouho čekat.
(Pokračování na stránce 19)

18

Zákupský zpravodaj

červen 2013

(Pokračování ze stránky 18)

2. Mnozí starší občané se setkávají s nepěkným chováním některých školáků. O přestávkách pokřikují z otevřených oken, na ulici se chovají k starším lidem, především k ženám
hrubě.
3. Jsme připraveni na začínající turistickou sezónu? Takhle vypadá na konci května zadní
strana pavilonku šaten a občerstvení na pláži koupaliště:

S PO RT
z Č. Lípy, Zákup, K. Šenova-Prysku, N. Boru, Stráže p.R., Sloupu
v Č., Cvikova a Volfartic. Turnaj měl velmi dobrou sportovní úroveň. Zahrát si přijeli hráči, kteří hrají 3. ligu, krajskou divizi, krajský
přebor 1. a 2. třídy a okresní přebor. Hráči byli rozlosováni do
6 skupin. Ze čtyř skupin postupovali dále 3 hráči a ze dvou skupin
2 hráči. Těchto 16 hráčů hrálo vyřazovacím způsobem „v pavouku“
o vítězství. Dalších 8 hráčů hrálo stejným způsobem soutěž útěchy.
Celkovým vítězem se stal Radek Ivan, hráč oddílu Jiskry N.Bor A,
za který hraje 3. ligu. Radek je odchovancem našeho oddílu, za který hrál úspěšně v žákovských a dorosteneckých družstvech i v družstvu dospělých. Ve finále porazil Petra Korpa st., hráče KP1
z K.Šenova-Prysku.Na 3. místě skončil Otta Hübsch, který úspěšně
reprezentuje náš oddíl v KP2. První tři hráči byli odměněni dárkovými balíčky, na které finančně přispělo město Zákupy.
Po ukončení hlavního turnaje vyslovili hráči přání hrát turnaj ve
čtyřhrách. Hráči si vytvořili dvojice z účastníků turnaje jednotlivců.
Turnaje, který se hrál systémem „každý s každým“ se zúčastnilo
8 dvojic. Vítězem se stala dvojice Oliverius-Rudinský z oddílu
Jiskra N.Bor A. Všichni hráči byli spokojeni s průběhem turnaje,
hlavně s tím, že si zahráli velký počet utkání na velmi dobré úrovni.
Hladkému průběhu turnaje přispěla i dobrá organizace. Na ní se
především podíleli Zd. Častulík st., Petr Brůžek ml. a Vráťa Česenek.
Podrobné výsledky najdete ve vývěsní skříňce oddílu u ZŠ naproti
prodejně potravin.
M. Hovorka, člen oddílu ST

Oddíl stolního tenisu informuje
Koncem března byly ukončeny okresní a krajské soutěže a náš
oddíl v následném čase zorganizoval tradiční turnaje. V květnu
ukončíme sezónu 2012 – 2013 a pravidelnou činnost zahájíme opět
v září. Přivítáme další zájemce o stolní tenis!
Turnaj „Pinká celá rodina“
Po šestileté přestávce jsme 23. 4. 2013 uspořádali XXIII. ročník
tradičního turnaje dvoučlenných rodinných družstev, založeného
30. 3. 1985. Družstvo je tvořeno dvojicí, jejíž členové jsou v příbuzenském vztahu. Každý z hráčů dvojice sehraje se soupeřem jedno
utkání ve dvouhře a za nerozhodného stavu vítěze určí čtyřhra. Tentokrát jsme turnaj organizovali pro hráče ze Zákup a přilehlých obcí.
Dostavilo se 18 hráčů, kteří vytvořili 9 dvoučlenných družstev.
7 dvojic tvořili hráči ze Zákup, 2 dvojice přijely z Kamenického
Šenova. Turnaj se hrál systémem „každý s každým“ na dva vítězné
sety. Vítězem se stala dvojice Petr Brůžek st. - Petr Brůžek ml.,
která tak obhájila vítězství z posledního ročníku turnaje z r. 2006.
Druhá byla dvojice otec a syn Karpovi z K. Šenova. Třetí se umístili
bratři František a Antonín Marečkovi. Tato 3 družstva byla odměněna dárkovými balíčky. Turnaj se hrál v přátelské atmosféře, měl
hladký průběh a všichni účastníci si dobře zahráli. Těšíme se na
další ročník tohoto turnaje!
Turnaj „ O pohár osvobození“
XXIX. ročník tohoto turnaje jsme uspořádali 4. 5. 2013 v tělocvičně
ZŠ. Turnaje se zúčastnilo 26 hráčů ( z toho 1 žena) z oddílů

Okresní kolo Poháru rozhlasu
místo – 60 m - 8, 50 s, Daniel Číž 2. místo – 1000 m – 3 : 09,0 a 4.
místo – výška - 140 cm, Jan Štummer 2. místo – dálka – 458 cm,
František Jirásek 3. místo – 60 m – 8, 10, Štěpán Makarov 3. místo –
koule – 11, 15 m a štafeta Jirásek, Klíma, Štummer, Šefčík – 1.místo
- 4 × 60 m – 32, 00 s.
Skvělé výkony podali i další – Marek Mikšovský - míček – 57, 60
m, Lukáš Herpai - výška - 150 cm, Lukáš Klíma - dálka – 410 cm a
Kristýna Hostinová - výška – 125 cm.
Mgr. Renata Lípová

Ve dnech 9. a 10. 5. se na městském stadionu v České Lípě konaly tradiční atletické závody. Družstva ze základních škol okresu
Česká Lípa soutěžila v běhu na 60 m, skoku do výšky a do dálky,
v hodu míčkem, vrhu koulí, dlouhých bězích a ve štafetě 4 x 60 m.
Reprezentanti naší školy si vedli velmi dobře. Mladší dívky (6. – 7.
třída) se umístily na krásném třetím místě a mladší chlapci
z druhého místa postupují do krajského finále v Liberci. Starší dívky
a chlapci (8. – 9. třída) obsadili 7. a 9. místo. V každé kategorii startovalo vždy 17 základních škol. A jaké byly naše NEJ výkony?
Tereza Synková 1. místo – míček - 44, 02 m, Sára Kadlecová 2.

JARNÍ SRAZ MLÁDEŽE
Předposlední květnový víkend zaplnili
zákupský sportovní areál sportovci z celého
okresu. Konal se tu jarní sraz mládeže spojený s regionálním kolem v atletickém čtyřboji a okresním kolem Medvědí stezky.
Sobotní dopoledne bylo věnováno atletice, a i přestože nám počasí rozhodně nepřá-

lo, naši stateční sportovci se nenechali odradit a bojovali ze všech sil. Spousta z nich si
dokonce vytvořila své osobní rekordy. Ze
zákupských si nejlépe vedli Filip Dvořák,
Radek Šefčík a Valentina Marečková, kteří
vybojovali zlato. Jen o stupínek níže, na
stříbrné příčce, skončili Dan Šafránek
19

a Sarah Novotná. Bronz získaly naše Aničky – Sazamová a Středová, dále Sára Slavíková a Jirka Vlček.
Odpoledne nás navštívili záchranáři
z České Kamenice, kteří měli pro děti připravenou ukázku své práce a několik nejno(Pokračování na stránce 20)

Zákupský zpravodaj
(Pokračování ze stránky 19)

vějších poznatků z oblasti první pomoci. Po
teoretické části se rozdělili na různá stanoviště, kde si každý z dětí vyzkoušel správné
použití tlakového obvazu, resuscitaci a další
důležité dovednosti.
Sobotní večer se nesl v duchu tajemna –
pro odvážlivce byla v zámeckém parku
připravena stezka odvahy. Cesta značená
svíčkami a obohacená strašidly téměř za
každým stromem byla velkou zkouškou
odvahy, nakonec ji ale zvládli všichni. Děkujeme paní Aulové za ochotu a možnost
návštěvy parku v nočních hodinách.
V neděli nás čekal náročný závod
v přírodě – Medvědí stezka. Trasa vedoucí
okolo Kamenického vrchu a přilehlé louky
byla náročná, hlavně proto, že na závodníky
čekala spousta stanovišť prověřujících nejen
jejich znalosti, ale také dovednosti a kuráž.
V tomto závodě se naplno projevila připravenost a zkušenosti zákupských závodníků,
kterým se podařilo vyhrát téměř ve všech
kategoriích (kromě dorostenecké). První
zlato vybojovala dvojice Kristýnka Gabrielová a Jirka Kasinec, hned na to je následovaly Anička Středová a Alenka Měchurová,
Sarah Novotná s Tobíkem Košťálem, Domča Petrová s Pájou Jeřábkovou a Tina Marečková se Sárou Kadlecovou. Ani stříbrných medailí jsme příliš mnoho nenechali
soupeřům – získali je Jára Neumann a Luky
Nikodém, Anička Koubová s Eliškou Kohoutovou a Filip Dvořák s Jirkou Vlčkem.

červen 2013
Bronzové medaile si domů odnášela Adélka
Měchurová s Aničkou Sazamovou, Šimon
Kohout s Hankou Tesaříkovou a Terka
Reschová se Sárou Slavíkovou.
Skvěle si vedli také naši prvňáčci, kteří
sice na starší kamarády nestačili rychlostí
běhu, zato je ale zdaleka porazili v počtu
trestných bodů – naši nejmladší se totiž
výborně připravili a nezískali téměř žádné
trestné body za špatné odpovědi! Jmenovitě
to jsou Mára Pačes, Adam Jan Kolert, Dan
Šafránek, Anička Lochmanová, Andrejka

Májové štafety 5x400m
Ani velmi chladné počasí, které nás v pátek 3. května překvapilo,
neodradilo závodníky podat ty nejlepší výkony. Své síly změřilo
celkem 325 běžců z 8 škol (Česká Lípa ZŠ Sever, ZŠ Jižní, ZŠ Pátova, Nový Bor ZŠ U lesa, ZŠ a MŠ Mimoň Ralsko, ZŠ Litvínov a ZŠ
a MŠ Zákupy). Všichni závodníci, podporováni velkou diváckou
kulisou a hnáni také odpovědností za celou svoji štafetu, za kterou
soutěžili, podávali neuvěřitelné sportovní výkony. Mnozí si zaběhli i
osobní rekord. Nikdo závod nevzdal a i ti nejmenší závodníci
z prvních tříd uběhli celé kolo bez přestávky. Byli prostě skvělí.
V jednotlivých kategoriích zvítězily tyto štafety:
1. tř. D ČL ZŠ Sever
8:41,4
Ch ČL ZŠ Pátova
8:23,0
2. - 3. tř. D
ZŠ a MŠ Zákupy
7:39,5
Ch Nový Bor ZŠ U lesa
7:19,4
(Měchurová A., Gabrielová K., Středová A., Sazamová A., Zámečníková L.)
4. - 5. tř. D Nový Bor ZŠ U lesa
7:06,2
Ch ZŠ Mimoň Ralsko
6:33,5
6. - 7. tř. D
ČL ZŠ Sever
6:22,1
Ch ZŠ a MŠ Zákupy
5:37,3
(Číž D., Štummer J., Klíma L., Šefčík R., Jakeš M.)
8. - 9. tř. D Nový Bor ZŠ U lesa
6:13,3
Ch ZŠ a MŠ Zákupy
5:15,5
(Ornst D., Herpai L., Vysloužil J., Kouba P., Vlček J.)
Děti z naší školy přidaly ještě dvě druhá a dvě třetí místa.
Nejlepší si nakonec pochutnali na výborných dortech, které nám
zajistil MěÚ, jenž byl také spolupořadatelem tohoto závodu. Obdiv a
pochvala ale patří všem, kteří v tak těžkých podmínkách tento závod
dokončili.
Mgr. L. Mitáčová
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Šimková, Nikča a Bára Krajčíkovy a nakonec Terezka Středová, která byla vůbec
jedinou závodnicí, která ještě nenavštěvuje
základní školu, a stala se tak jednoznačně
nejmladší účastnicí medvědí stezky za celých pět let, kdy u nás Medvědí stezku připravujeme.
Velký dík patří všem, kteří trpělivě odháněli komáry na stanovištích a ochotně
pomohli s přípravou obou závodů i noční
hry.
N. Melichaříková
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Běh Zámeckým parkem
Letos se uskutečnil již 51. ročník tohoto
závodu a zdá se, že jeho obliba stále ještě
roste. Ve středu 8. května si přišlo do krásného prostředí Zámeckého parku zaběhat
rekordních 139 závodníků.
Tento běh je oblíbený hlavně mezi těmi
nejmenšími, nejmladším účastníkem byl
Pavlík Kohout, kterému budou až v říjnu 2
roky. Mile nás překvapil vzrůstající zájem
maminek a tatínků, kterých se letos na start
postavilo celkem 13. A všichni společně
jsme si užili moc hezké dopoledne.
Mgr. L. Mitáčová
DÍVKY
2010 a mladší
1. Eliška Sazamová
2. Linda Vobrová
3. Bára Sazamová
2009
1.
Josefína Froňková
2.
Ivetka Houfková
3.
Anetka Kolářová
2008
1.
Anička Chábová
2.
Yvonka Řeháčková
2007
1.
Terezka Středová
2.
Vendulka Dušánková
3.
Viktorka Dušánková
2006
1.
Zuzanka Řehořková
2.
Anička Tichá
3.
Adélka Řehořková
2004-2005
1.
Kristýna Gabrielová
2.
Anna Sazamová
3.
Kristýna Važevová
2002-2003

1.
Mirka Perutková
2.
Klára Nováková
3.
Anna Středová
2000-2001
1.
Dominika Petrová
2.
Tereza Kruttová
3.
Nikola Bímová
1998-1999
1.
Kristýna Mikšovská
2.
Maryna Popadynets
3.
Tereza Kohoutová
1995-1997
1.
Tereza Reschová
1978-1994
1.
Nikola Melichaříková
2.
Vendula Baráková
3.
Blanka Pátková
1977 a starší
1.
Romana Kohoutová
2.
Pavlína Škráčková
3.
Jana Škopková
71 dívek a žen
CHLAPCI
2009 a mladší
1.
Robísek Olšar
2.
Pavlík Dušánek
3.
Honzík Kopecký
2008
1.
Vojtík Bilko
2.
Kuba Lojek
3.
Pája Havlík
2007
1.
Radek Matouš
2.
Šimon Dokoupil
3.
Kuba Řehák
2006
1.
Fanda Jindra
2.
Adam Jan Kolert
3.
Jára Kovařčík
2004-2005
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1.
Tomáš Pavič
2.
Jirka Kasinec
3.
Filip Peřina
2002-2003
1.
Adam Vrablic
2.
Michal Klíma
3.
Filip Havlík
2000-2001
1.
Radek Šefčík
2.
Jiří Kohout
3.
Václav Řepa
1998-1999
1.
Michal Patka
2.
Štěpán Makarov
3.
František Jirásek
1978-1994
1.
Miroslav Izera
2.
Marek Vobr
3.
Petr Herynek
1977 a starší
1.
Evžen Gabriel
2.
Marek Kasinec
3.
Ondřej Sláma
58 chlapců a mužů
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PAMPELIŠKA
Domov pro seniory a Domov pro seniory se zvláštním režimem
Jáchymovská 2352, 470 01 Česká Lípa
je dle zákona č.108/2006 Sb. poskytovatelem pobytových sociálních služeb
osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž
zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Je určen i pro
seniory s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demencí.
Poskytujeme ubytování v 1L a 2L pokojích i odlehčovací služby pro seniory.
Pro náročnější nabízíme i nadstandardní 1L pokoje. Stravování - 4x denně,
zdravotní a sociální péče - 24 hod., aktivizační a sociálně terapeutické činnosti,
sociální poradenství. Fakultativní služby – odvoz autem na přání, kadeřnické
služby, pedikúra - manikúra, zabezpečení nákupů ….
Bližší informace - kontakty:
tel: 484 842 254, mob: 734 620 952
e-mail: soc.prac@pampeliska-ss.cz
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Půjčky a úvěry
Pro zaměstnance,
důchodce, MD, OSVČ.
Nabídka platí pro Zákupy
a okolí.
Tel.: 777 329 622
placená inzerce

placená inzerce

Kadeřnice se službou i do bytu.
Stříhání dámské, pánské i dětské.

Různé druhy masáží
se službou do bytu.
Kontakt:
Simona Pátková, Brniště 23
Tel.: 776 652 451

Kontakt: Jindra Dukátková,
Pod Ralskem 631, Mimoň
Tel.: 776 350 202
placená inzerce

placená inzerce

Prodej slepiček

Nekola
antény

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 14 – 18 týdnů cena 149 – 170
Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks

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

Prodej se uskuteční v sobotu 22. června 2013
Zákupy – parkoviště u zámku – ve 14:00 hod.

............................................................................
Případné bližší informace tel: 728605840
728165166 415740719
............................................................................
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek – cena 15 - 22 Kč/ks

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