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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských občanů

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
začátek měsíce června se bohužel nesl ve znamení velké vody.
Téměř celé Čechy se díky vytrvalým dešťům změnily v jednu tekoucí řeku. Město Zákupy patřilo k těm šťastnějším a velká voda je
nezasáhla. Svitávka v Zákupech nevystoupala ani na 1. stupeň povodňové aktivity. I přesto jsme vyhlásili 1. SPA a drželi jsme povodňovou bdělost a po celou dobu tok řeky a potoků na katastru
města hlídali a monitorovali. Řeka zůstala v klidu. Bylo několik
faktorů, které se zasloužily o to, že nedošlo k vylití Svitávky. Nejdůležitějším byl fakt, že většina srážek nenapršela do „povodí“ Svitávky, tzn. že silněji nepršelo v místech, kterými teče Svitávka a její
přítoky. Dalším nezanedbatelným faktorem bylo bagrování koryta
řeky v roce 2011. Tisíc odvezených kubíků nánosů je prostě znát.
Ne všechny obce a města měly takové štěstí a dopadly velice
špatně. Jednou z prvních vyplavených obcí byl podkrkonošský Rudník. Vyhlásili jsme materiální sbírku právě pro Rudník. Během tří
dnů jsme všichni zaplnili čisticími a úklidovými prostředky dvě
místnosti na úřadě. Další bedny byly na ostatních sběrných místech.
Při odvozu jsme museli posílit i vozový park, který vše odvážel do
Rudníku. Když jsme viděli, co voda v obci způsobila, tak ve srovnání s velkou vodou v Zákupech v roce 2010 se jednalo o mnohonásobně větší škody. Potom co jsme vyložili humanitární pomoc
a lidem z obce pověděli, že se jedná o pomoc přímo sebranou lidmi,
uznání nebralo konce. Byli jsme hrdí na to, že jsme ze Zákup.
Všichni, kdo přispěli, zaslouží poděkování. DĚKUJEME!!!
Samostatnou kapitolu tvoří zákupští hasiči – po celou dobu hlídali Svitávku, pravidelně objížděli přítoky Svitávky a monitorovali
situaci nad námi na toku řeky a její stoupání či poklesy. Jakmile
bylo jasné, že Zákupy nebudou ohroženy, vyrazili pomáhat do Pertoltic a Brniště, kde se Panenský potok vylil z břehů a zatopil části
obcí. Hned následující den část jednotky odjela do Terezína, kde

PODĚKOVÁNÍ

stavěla protipovodňové zábrany. V Terezíně zůstali několik dní
a poté pomáhali při evakuaci osob a zajišťovali část zatopeného
města. Celá jednotka zaslouží díky za neocenitelnou pomoc
(záchrana života se prostě ocenit nedá) a zviditelnění a významnou
prezentaci našeho města. CHLAPCI DÍKY!!!
Během hlídkové služby jsme informovali obyvatele o stavu řeky
SMS zprávou. Na tuto službu jsme slyšeli velice kladné ohlasy.
V tomto čísle ZZ je opět vložen formulář, který stačí vyplnit a odevzdat na městský úřad. SMSky vám budou chodit bezplatně na váš
mobilní telefon.
A dost o velké vodě; začínají prázdniny a s nimi doba dovolených. Přejeme vám příjemně prožitou dovolenou a vždy šťastný
návrat domů.
Ing. R. Lípa, starosta,
I. Kreisingerová, místostarostka

Speciální poděkování zaslouží společnost IAC Group z Nových Zákup. Za naše dobrovolné hasiče, kteří v IAC pracují, nebude muset město platit společnosti celou částku
na refundaci jejich mezd při zásahu v Terezíně.
Děkuji.
Ing. Radek Lípa, starosta města

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

Stručně z jednání zastupitelstva města dne 5. 6. 2013
poskytované s užíváním bytu č. 6 v ul. Gagarinova čp. 396, Zákupy,
vzniklého z dědického řízení ve výši 2.300,- Kč, resp. 1.000,- Kč
měsíčně.
Veřejné zakázky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo doporučení komise pro
hodnocení nabídek na plnění veřejných zakázek 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“ a „II.

Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy zrušilo svoje usnesení č. 182/2012
Bod A), týkající se prodeje části pozemků p. č. 1350 a 1343 v k. ú.
Zákupy, a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní,
týkající se prodeje části pozemku p. č. 1350 ostatní plocha a p. p. č.
1343 ostatní plocha o výměře 330 m2 v k. ú. Zákupy, za cenu
60,- Kč/m2.
Správa bytového fondu
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo uzavření dohod o splátkách, týkající se úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby

(Pokračování na stránce 2)
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Zákupy a schválilo v souladu se stavebním zákonem pořízení Změny č. 2 Územního plánu Zákupy, a to ploch smíšené krajinné zeleně
– pozemků st. p. č. 83 a 84 v k. ú. Brenná, nové funkční využití –
plochy bydlení - venkovské, na návrh vlastníka, za podmínky úplné
úhrady nákladů na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem s tím, že ke zpracování návrhu Zadání změny č. 2 Územního
plánu Zákupy bude přistoupeno při minimálně 10 žádostech o změnu Územního plánu Zákupy.

(Pokračování ze stránky 1)

Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky – ul. Nové
Zákupy č. p. 507 – 509, Zákupy“ a přidělením těchto zakázek firmě
Brex, spol. s r. o., Liberec 23. Celková cena za dílo vč. DPH činí
1.378.942,- Kč, resp. vč. DPH 473.800,- Kč.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo příspěvek ve výši 25 tis.
Kč pro občanské sdružení Drobné památky severních Čech, Česká
Lípa, na spoluúčast k dotaci z ministerstva kultury na opravy kostela
sv. Jana Křtitele v Brenné.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtovou změnu
č. 3/2013 v doplněném znění.

Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 3. schůze
finančního výboru konané 9. 5. 2013.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis ze schůze
Osadního výboru Božíkov, a to z 3. schůze konané dne 26. 5. 2013.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 1. schůze
kontrolního výboru ze dne 17. 4. 2013 a schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.

Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy zrušilo svoje usnesení č. 198/2013
ze dne 6. 3. 2013 týkající se pořízení Změny č. 2 Územního plánu

Stručně z jednání rady města dne 27. a 31. 5. a 17. 6. 2013
Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ, Bc. Pavel
Paták, člen RM, Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby
MěÚ, Ing. Vendula Mašková, projektový manažer Energy Benefit
Centre, Iva Kreisingerová, místostarostka města včetně náhradníků.
Rada města Zákupy schválila zahájení veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava místních komunikací města Zákupy“ a stanovila
hodnotící komisi ve složení: Mgr. Jaroslav Hajdů, člen rady města,
Josef Jirotka, člen zastupitelstva města, Bc. Pavel Paták, člen RM,
Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
MěÚ, Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ včetně
náhradníků.
Pronájem nebytových prostor
Rada města Zákupy schválila nájem nebytových prostor – restaurace na p. p. č. 1289 v areálu koupaliště, Zákupy o celkové výměře 400 m2 p. Vlastimilu Balcrovi, Česká Lípa, za účelem podnikání v hostinské činnosti na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 30. 9.
2013 za nájemné ve výši 1,- Kč/měs. + záloha 4.000,- Kč/měs.
za vodu a elektřinu.
Rada města Zákupy schválila záměr města Zákupy pronajmout
nebytové prostory č. 3 na adrese Mimoňská 243, Zákupy o výměře
61,83 m2, na dobu neurčitou.

Pozemky
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout pozemek
p. č. 664/1 trvalý travní porost o výměře 1012 m2, p. p. č. 665 TTP
o výměře 118 m2, p. p. č. 671 TTP o výměře 74 m2 a část pozemku
p. č. 666 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Starý Šidlov, na dobu
neurčitou.
Rada města Zákupy neschválila záměr města prodat pozemek p.
č. 534 zahrada o výměře 524 m2, pozemek p. č. 530 zahrada o výměře 187 m2 a pozemek p. č. 528 zastavěná plocha o výměře 329 m2
v k. ú. Zákupy a naopak schválila záměr města prodat pozemek p. č.
2246 orná půda o výměře 12286 m2 a pozemek p. č. 2256/2 orná
půda o výměře 1621 m2 v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy schválila zařazení jedné žádosti do seznamu
žadatelů o prodej části pozemku p. č. 1609 v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy schválila pronajmout pozemek p. č. 241/2 orná
půda o výměře 8646 m2 a pozemek p. č. 259 ostatní plocha o výměře 1061 m2 v k. ú. Brenná, na dobu neurčitou, k zemědělským účelům, nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/rok, s účinností od 1. 7. 2013.
Rada města Zákupy schválila ukončení Smlouvy o nájmu části
pozemku p. č. 1803 v k. ú. Zákupy ze dne 30. 10. 2006 dohodou
ke dni 30. 6. 2013 a schválila záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1803 o výměře 400 m2 v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou,
za účelem zahrada.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 15 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 511, Zákupy s firmou
GETACA s. r. o., Praha 8, na tři měsíce.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 19 o velikosti 0+3 na adrese Školní 341, Zákupy, na čtyři měsíce
a uzavření nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy neschválila zrušit výpověď z nájmu bytu
č. 5 na adrese Družstevní 385, Zákupy a uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 20 o velikosti 1+3 na adrese Nové Zákupy 511, Zákupy.

Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Rada města Zákupy schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi ZŠ a MŠ a Asociací Amatérských Sportovců Českolipska,
Česká Lípa, dle předloženého návrhu.
Rada města Zákupy schválila přijetí finančního daru účelově
určeného pro žáky II. A ve výši 2.000,- Kč do vlastnictví ZŠ a MŠ,
od Daniely Severové, Hlemýždí 18, Brniště.
Rada města Zákupy schválila přijetí finančního daru účelově
určeného na nákup stanů 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 schválila uzavření smlouvy o nájmu mezi
ZŠ a MŠ a akciovou společností RIO Media, Praha 9 - Libeň, týkající se pronájmu části nemovitosti, střešního prostoru objektu budovy
A ZŠ a MŠ Zákupy na pozemku p. č. 766, k. ú. Zákupy, o celkové
výměře 4 m2, za účelem umístění technologického zařízení, na dobu
neurčitou od 1. 7. 2013, za nájemné ve výši 30 tis. Kč bez DPH
ročně.

Veřejné zakázky
Rada města Zákupy doporučila zastupitelstvu města schválit
zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu 3. Směrnice MěÚ
č. 4/2012 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na akci
„Revitalizace bývalého vojenského areálu na multifunkční objekt,
Zákupy – dodatečné plnění“, společnosti Istar spol. s r. o., Ústí nad
Labem, dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila zahájení veřejné zakázky „Snížení
energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o veřejných zakázkách
a stanovila hodnotící komisi ve složení: Mgr. Čestmír Kopřiva, člen
zastupitelstva města, Ing. Pavel Řezník, člen ZM, Bc. Zdeňka

Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 6. schůze komise
pro kulturu a cestovní ruch ze dne 3. 6. 2013.
Rada města Zákupy v souladu se zákonem o vodách odvolala
na vlastní žádost členy Povodňové komise města Zákupy Ing. Radka
(Pokračování na stránce 3)
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Arboreta u bývalé lesnické školy – zpřístupnění povalovými
chodníky.
Rada města Zákupy schválila Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny pro hladinu NN se společností Amper Market,
a.s., Praha 4.
Rada města Zákupy schválila finanční příspěvek PVO s. r. o.,
Zákupy, na vydání propagačních materiálů pro Eduard Held Muzeum ve výši 5.720,- Kč.

(Pokračování ze stránky 2)

Hlavničku a Mgr. Michala Vinše ke dni 17. 6. 2013 a jmenovala
členy Povodňové komise města Zákupy paní Kamilu Šoltovou
a paní Ivu Serdelovou ke dni 18. 6. 2013.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila Dohodu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským
intervenčním fondem, Praha 1, na projekt Etapa č. 2 Rekonstrukce
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INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
HASIČI RADÍ OBČANŮM
I při grilování buďte opatrní
Grilování získalo u Čechů v posledních letech velkou oblibu
a snad v každé rodině již existuje nějaký typ grilu. Pečení si užíváme
na zahradách, balkonech či terasách. Způsob přípravy jídla tímto
způsobem je prostě populární, ale leckdy zapomínáme na spoustu
drobností, které by mohly příjemné chvíle u grilu zkazit.
Než vůbec začnete grilovat, dbejte na správné umístění grilu.
Měl by stát na stabilní nehořlavé podložce, kde nehrozí jeho
převrácení. Pádem grilu může dojít nejen ke zraněním, ale také
k zapálení například suché trávy v okolí grilu. Maximálně opatrní
buďte při větrném počasí, zvláště u grilů na tuhá paliva. Pokud
je vítr silný, grilování raději ukončete, aby žhavé jiskry nezpůsobily
požár.
Všechna grilovací zařízení lze používat pouze za předpokladu,
že budou dodrženy podmínky nebo návody výrobce. Po celou dobu
grilování je potřeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla
a především oheň pozorně hlídat, aby se nevymkl kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření. Vhodné je mít u grilu v pohotovosti pár rukavic, rozprašovač s vodou, PET láhev s vodou, popř.

hasicí sprej.
Velký pozor dávejte při rozdělávání ohně. V grilech na dřevěné
uhlí používejte pouze podpalovače k tomu určené, např. podpalovače z dřevité vlny, lihové gelové nebo tekuté. V žádném případě
nepoužívejte hořlavé kapaliny či plyny.
V průběhu grilování i po něm hlídejte hlavně malé děti. Spojení
tepla s plameny chápou, ale když už máte v grilu žhavé uhlíky, netuší, jak moc mohou pálit. U grilování také pozor na konzumaci alkoholu. Nikdy to nepřežeňte a dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu
okolo grilu. Stačí málo a může dojít ke vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.
U grilů na tuhá paliva kontrolujte popel až do úplného vychladnutí, i po dobu několika hodin. S „vychladlým" popelem manipulujte opatrně. Zásahy hasičů u požárů, které způsobil popel vysypaný do plastové nádoby, se stále opakují.
por. Mgr. Zdenka Štrauchová,
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje

Komise pro obnovu památek informuje
Dne 6. června jsem zorganizoval schůzku místní farnosti se zástupcem LAG Podralsko pro informace o možnostech získání
dotací na zákupský kostel sv. Fabiána
a Šebestiána. Schůzky se nakonec se mnou
zúčastnila pí Hašlová. Dle manažerky LAGu Podralsko PhDr. Dagmar Strnadové
může farnost ve výzvách na roky 2014 –
2020 čerpat na opravu kostela až čtyři miliony korun v jedné výzvě, pokud projekt
projde. Dále se může čerpat z havarijního
fondu ministerstva kultury nebo minister-

stva pro místní rozvoj. PhDr. Strnadová
farnosti s žádostmi pomůže včetně dopracování. Nadiktovala pí Hašlové seznam příloh
žádosti – stavební dokumentaci, formát
rozpočtu a další, žádost se může podat
už příští rok, jakmile vyjdou nové formuláře. Jediné úskalí je snad v tom, že se musí
projekty předfinancovat, ale vyúčtování
je do tří týdnů a PhDr. Strnadová může
některé banky i doporučit, nejsou s nimi
problémy. Nakonec pí Hašlová dostala kon-

takty a s LAGem Podralsko se budou pravidelně navzájem informovat.
Ve čtvrtek 20. 6. proběhla schůze naší
komise. Na programu bylo vyjádření členů
k žádosti farnosti o příspěvek města
na opravu kostela sv. Fabiána a Šebestiána.
Dalším projednávaným bodem byla možnost opravy schönfeldské hrobky na zákupském hřbitově. Výsledek jednání nebyl
do doby uzávěrky znám.
Ing. Z. Rydygr, předseda KPOP

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

5. 7. – MUDr. Milena Horáčková, Mariánská 845, Česká Lípa, tel. 487 521 662
6. 7. – MUDr. Jitka Červenková, nám. Svobody 250, Zákupy, tel. 487 726 134
7. 7. – MUDr. Jitka Červenková, nám. Svobody 250, Zákupy, tel. 487 726 134
3. 7. – MUDr. Jitka Makovičková, Havlíčkova 426/5, Česká Lípa, tel. 487 521 356
14. 7. – MUDr. Maria Becková, Vřesová 7075, Česká Lípa, tel. 487 853 522
20. 7. – MUDr. Maria Becková, Vřesová 7075, Česká Lípa, tel. 487 853 522
21. 7. – MUDr. Přemysl Černý, Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel. 487 767 614
27. 7. – MUDr. Kateřina Černá, Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel. 487 767 614
28. 7. – MUDr. Jitka Červenková, nám. Svobody 250, Zákupy, tel. 487 726 134

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili místní poplatek (popřípadě dluhy)
za komunální odpad, poplatek ze psů nebo dlužné nájemné, aby tak učinili nejpozději do
31. 8. 2013. Poté bude přistoupeno k vymáhání poplatku formou exekučního řízení prostřednictvím soudního exekutora, kde bude dlužná částka navýšena o náklady řízení ve výši 6 500,- Kč.
Na úhradách je možné se včas domluvit s příslušným pracovníkem městského úřadu či správou bytového fondu.
G. Štummerová – MěÚ Zákupy

UPOZORNĚNÍ
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prodejny specializující se na produkty s touto značkou.
Komise na tomto jednání prodloužila platnost certifikátů pro
8 produktů, kterým končila dvouletá platnost certifikátu. Vyhodnotila dva nové produkty a oběma rozhodla certifikát regionální značky
udělit. Podmínkou přitom je splnění daných kritérií: místní řemeslné
výroby, tradici výroby v regionu, podíl ruční práce, šetrnost výrobku
a obalu k životnímu prostředí a originalita výrobku.
Seznam všech certifikovaných výrobků, místa jejich prodeje
a další informace najdete na webových stránkách: www.dobryvyrobek.cz. Na těchto stránkách jsou i podrobné informace pro případné zájemce o získání certifikátu. Další možností jak získat informace je navštívit přímo kancelář LAG Podralsko v Mimoni, Malá
ulice 168.

Regionální produkt
Lužické hory
a Máchův kraj
17. června 2013 se v Mimoni sešla
hodnotící komise k hodnocení
zájemců o získání certifikátu Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj. Tato značka slouží
k podpoře a propagaci výrobců z daného regionu a zároveň jim poskytuje některé výhody. Například společná propagace, kterou zajišťuje správce značky místní akční skupina LAG Podralsko nebo
možnost požádat o grant Libereckého kraje na Podporu regionálních
výrobců, výrobků a tradičních řemesel. Připravuje se také otevření

Stručně z města…
Nový WEB
Město Zákupy spustilo nové webové
stránky. Vaše názory a náměty rádi
uvítáme na mailu: tajemnice@mestozakupy.cz

nedostatků, ale žádáme i vás spoluobčany, abyste nás informovali o problémech, které s městským rozhlasem máte (není dostatečně slyšet, tříští se zvuk
apod). Vše nahlaste na MěÚ paní Gabrielové, případně emailem na gabrielova@mesto -zakupy.cz

Koupaliště Zákupy
Městský rozhlas
V letních měsících bude provedena
kontrola hlásičů a reproduktorů veřejného rozhlasu. Jsme si vědomi určitých

S teplým počasím bylo pochopitelně i
otevřeno koupaliště v Zákupech. Ceny
vstupného zůstaly stejné jako loni. Ke
zlepšení služeb povede i nově otevřená

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

restaurace Pizzerie, která se přemístila
z podzámčí.

Cena vody
V červnu proběhla valná hromada Severočeské vodárenské společnosti, jejímiž akcionáři jsou města a obce Libereckého a Ústeckého kraje. Požadavkem starostů bylo prověření možnosti
zmrazení cen vody, příp. jejího snížení
pro odběratele a to v horizontu nejméně
pěti let. O dalším vývoji vás budeme
informovat.

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

Kritéria přijímání dětí:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
bez ohledu na trvalý pobyt (podle odst. 4 § 34 zákona
č. 561/2004 – školský zákon).
2. Děti s trvalým bydlištěm v Zákupech, Bohaticích, Velenicích
a Lindavě, které k 1. 1. 2014 dosáhnou věku tří let, podle data
narození od věkově nejstarších.
3. Děti s jiným trvalým bydlištěm než je uvedeno v bodě 2, které
k 1. 1. 2014 dosáhnou věku tří let, podle data narození od věkově nejstarších.
4. Děti mladší 3 let, které dosáhnou věku 3 let do konce března
2014, s trvalým bydlištěm uvedeným v bodě 2.
5. Děti mladší 3 let, které dosáhnou věku 3 let do konce března
2014, s jiným trvalým bydlištěm než je uvedeno v bodě 2.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V NOVÝCH
ZÁKUPECH
S otevřením mateřské školy v Nových Zákupech se počítá
od ledna 2014. Podmínkou zahájení provozu MŠ v NZ je dostatečný počet zájemců o předškolní vzdělávání.
Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Nových Zákupech od ledna 2014 bude zahájeno další správní řízení. V případě
zájmu o přijetí k předškolnímu vzdělávání od tohoto termínu je potřeba:
Vyzvednout si žádost s přiděleným registračním číslem v MŠ
v Zákupech, žádosti se budou vydávat od začátku září 2013.
Vyplněnou žádost podat nejpozději do 31. 10. 2013 v MŠ Zákupy.

Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy

Závěr školního roku v MŠ
Konec školního roku v mateřské škole
vrcholí přípravami na veřejná vystoupení,
kde děti prezentují své dovednosti, talent a
píli podporované svými učitelkami.
Květen již tradičně patří svátku matek, a tak
si děti 14. a 15. 5. připravily pro své maminky pásmo písní, básní a tanečků a potěšily
je malým, vlastnoručně vyrobeným dárečkem. Na konci května děti přivítaly na měst-

ském úřadu do života nejmladší obyvatele
města pěveckým vystoupením na slavnostním „Vítání občánků“. Nezapomínáme ani
na nejstarší spoluobčany města a při příležitosti 10. výročí otevření domova důchodců
děti zazpívaly a zatančily mazurku zdejším
seniorům.
Propršený a studený Den dětí jsme oslavili návštěvou místního hasičského sboru a
prohlídkou jejich techniky i velkého hasičského auta. Znalosti z dopravních předpisů
si děti upevnily 11. 6. při návštěvě dopravní
5

policie v mateřské škole.
S nadcházejícím létem se starší děti
19. 6. vypravily vlakem do Lvové na zámek
Lemberk a poté pěšky zpět přes Zdislavinu
studánku na nádraží do Jablonného
v Podještědí. O den později uspořádaly
učitelky pro děti a jejich rodiče slavnostní
rozloučení s předškoláky ve školní jídelně.
V rytmu tanců „Jambo-mambo, Pongo
(Pokračování na stránce 6)
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(Pokračování ze stránky 5)

a tancem kovbojů a princezen pobavili přítomné a také je zapojili do tance při živé
hudbě p. M. Šefčíka. Večer prověřil budoucí
prvňáčky v odvaze, protože kdo chtěl, mohl
strávit noc bez maminky při společném
spaní v mateřské škole.
Přejme jim hodně štěstí v novém kroku
do života, mnoho školních úspěchů
a všem krásné prázdniny.
Bc. Pavla Králová

Žáci základní školy při pomoci na Olympiádě DD Nové Zákupy
Dne 12. 6. 2013 se konala Olympiáda družstev z domova
důchodců Mimoň, Filipov a Nové Zákupy.

Při této velmi milé, srdečné akci pomáhali žáci zákupské
základní školy. Již druhým rokem se této akce zúčastnili žáci
letošní 9. A. Jak minulý rok, tak i letos prokázalo mládí, že si
umí seniorů i lidí s handicapem vážit a hlavně citlivě pomáhat.
Senioři dětem velmi děkovali a bylo vidět, že ze společných
setkání mají radost. Žáci jim pomáhali plnit jednotlivé disciplíny
a svým svěřencům fandili.
Domov důchodců se postaral třídě o výborné občerstvení a
oběd. K poslechu hrál hudebník pan Měkota, který svou hudbou
ještě umocnil krásnou atmosféru celého soutěžního dopoledne.
Počasí krásně vyšlo, a tak byl den plný sluníčka i v duši.
Helena Lochmanová, třídní učitelka 9. A
6
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Jsme velmi potěšené, když si prohlížíme fotky našeho
„dvorního fotografa“ pana Lochmana a vidíme rozzářené oči a
usměvavé tváře našich „motýlků“.
Mgr. Petra Olšarová a Mgr. Kateřina Řehořková

Taneční kroužek „MOTÝLCI“
Po zimních vystoupeních na plesech čekala náš taneční kroužek
„Motýlci“ dvě vystoupení pod širým nebem. První bylo 25. května v krásném prostředí zámeckého nádvoří v rámci projektu
„Tvoříme duší“. Sice nám u tancování malinko zapršelo, ale i tak
jsme sklidili potlesk a tancování si užili.
Dále letos již podruhé jsme se šli předvést a potěšit naše seniory. Tentokrát jsme za nimi vyjeli do DD, kde se slavilo 10 let
od založení domova důchodců a domu s pečovatelskou službou.
V krásném slunečném dni byla radost zatancovat.
Letošní školní rok jsme zakončili vystoupením na školní
akademii, kde naši tanečníci a tanečnice předvedli 4 tanečky.
Zavýskali si u country tance a rock and rollu a rozvlnili tělíčka u
dvou disco tanců – Nonstop a I need a hero. Velké poděkování
patří panu Lochmanovi. Díky jeho sponzorskému daru jsme
mohli pořídit srdíčkové sukýnky, v kterých naše tanečnice byly
nejen úžasně tančící, ale i nejkrásnější. Děkujeme i rodičům za
ochotu s námi spolupracovat. Ono obléknout před vystoupeními
23 tanečníků a tanečnic + naplést copánky, dá zabrat a každá
pomocná ruka z řad rodičů je vítána.

Akademie 2013
Čtvrtek 13. června 2013 se stal dnem, kdy byla splněna mnohá
očekávání. Žáci si již delší dobu připravovali představení, nejen pro
sebe, ale i své spolužáky. Učitelé se těšili, že konečně skončí neustálé zkoušky, veřejnost, kterou představují především rodiče, se těšila
na kulturní program. A o čem to vlastně píšu? Každým druhým
rokem naše škola pořádá školní akademii, můžeme říct, že už patří
k tradicím naší školy.
Program se skládal ze dvou částí. Dopoledne zhlédli celý program žáci naší školy, nutno dodat, že byli skvělými diváky a své
spolužáky povzbuzovali, a nepřímo je tak nutili k co nejlepším výkonům. Ještě druhý den ve škole hodnotili jednotlivá vystoupení a
shodovali se, že se akademie podařila.
Odpolední program začínal vystoupením žáků 1. stupně. Skvělými průvodci byli žáci osmých tříd Lucka a Štěpán. Velice dobře se
své role zhostili, přestože dosud neměli příležitost se na veřejnosti
předvést. Na úvod zazpíval pěvecký sbor několik písniček. Klávesy
si hned po jejich odchodu přivlastnila Anička Lochmanová, která
zahrála čtyři písničky. Dopoledne měla ještě trému, ale pak z ní
přece jen opadla. Že prvňáci jsou velmi šikovní, o tom nás přesvědčili nejen znalostí abecedy, ale i pohybovými kreacemi. Mají mezi
sebou velmi šikovnou gymnastku Aničku Tichou. Ani jsme nedýchali a drželi jí palce při jejím sportovním vystoupení. O naší škole
je známo, že máme děti pohybově nadané nejen ve sportu, ale i na
parketu. Taneční kroužek Motýlci vběhl na pódium a to se děly věci.
Je vidět, že se snaží a upoutali nejen tancem, ale i pěknými kostýmy.
Čvrťáci nás čekali se zvířátky ze zoo, ale musím dodat, že nás převedli hodně daleko, protože zpívali pouze anglicky. Druháci si připravili tanec Šmoulů, na olympiádu jsme zavzpomínali s 2. B.
Všichni už se těší na prázdniny a k nim patří kromě táboření i prohlídky hradů. A na jeden z nich se vypravila třída 3. A, která nás
písničkou Na Okoř je cesta… tak trochu navnadila. V pořadí třetí
Anička, tentokrát Středová, měla odvahu zazpívat sama písničku. Ta
děvčata ale mají odvahu vystoupit přede všemi, zvlášť takhle malá.
Závěr první části opět patřil Motýlkům. Tanečními kroky opustili
scénu a tím skončila první část.
Po malé přestávce pozvali naši milí průvodci na pódium pana
starostu Ing. Radka Lípu a ředitele školy Mgr. Čestmíra Kopřivu,
aby předali ocenění vybraným žákům. Za co byli oceněni? Reprezentovali naši školu nejen na poli sportovním, ale na různých olym-

piádách a soutěžích. Po zásluze jim patří dík, naší škole dělají dobré
jméno a to i za hranicemi okresu.
Sexy holky - tak si říkají tři děvčata z osmičky - svým tancem si
získaly obdiv především mužské části publika. Třída 5. A vystoupila
s dramatizací písně Všechno naruby. Moc se jim to povedlo. Sedmáci tancovali na současný hit Gangham style, po nich nastoupila početná šestka s velice zajímavými zprávami i zpěvem. Jak vážně berou školu žáci ze 7. B, nás ani nepřekvapilo. Ale jejich podání bylo
velmi vtipné. Když se perou dva osmáci, tak vám jde až mráz po
zádech. Máte strach, jako byste sami byli na žíněnce. Karate
v podání Dominika a Saši nás stálo pár nervů, s nimi bychom se ale
rozhodně nebáli. Třída 5. B nám předvedla scénku na současnou
moderní hudbu. 8. A se navzájem přesvědčovala o lepších znalostech angličtiny a němčiny a na závěr strhla svým zpěvem i obecenstvo. Děvčata Petra a Nikola se krásně vlnila při tanci, pak je vystřídaly dvě babky, vlastně žákyně 8. B, Lenka a Radana, které zazpívaly rockovou píseň. Závěr patřil těm, kteří školní lavice brzy opustí,
deváťákům. Hezky se rozloučili se svými učiteli i ostatními, také my
jim přejeme šťastné vykročení do škol, které si vybrali.
Opona se zatáhla a tím definitivně skončila letošní akademie.
Pan ředitel poděkoval všem, kteří se na průběhu akademie podíleli, a
zbývá ještě poděkovat všem, kteří se s námi těší z úspěchů našich
dětí.
Mgr. Jiřina Šimková
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Odznak všestrannosti olympijských vítězů
škola byla vidět. Družstvo ve složení Sára Kadlecová, Ivana
Kamenská, Dominika Krausová, Marie Chromá, Pavel Kouba,
Lukáš Klíma, Jan Štummer a Daniel Číž v konkurenci devíti
týmů zvítězilo a postoupilo do republikového finále, které proběhne v září na stadionu Evžena Rošického v Praze. V soutěži
jednotlivců dokázali ve svých kategoriích zvítězit Sára Kadlecová a Pavel Kouba.

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, připravili pro žáky základních škol velmi atraktivní pohybový program s názvem Odznak
všestrannosti olympijských vítězů – OVOV, kterým si kladou za
cíl přispět ke zvýšení pohybové aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současným školákům příležitosti vyzkoušet
si sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.
A proč by zrovna ze Zákup nemohl být příští olympijský
vítěz? Sportovních talentů tady běhá a skáče mnoho. A právě jim
je určený projekt OVOV.
Do sportovního programu skládajícího se z deseti disciplín
(skoky přes švihadlo, kliky, lehy-sedy, hod medicinbalem, skok
daleký, trojskok, běh 60 m, běh 1000 m, shyby a hod míčkem) se
naše zákupská škola zapojila už přede dvěma roky. U žáků si
OVOV získal velikou oblibu. Pravidla jsou jednoduchá. Jednotlivé disciplíny se bodují a děti získávají po dosažení daných limitů
čtyři úrovně odznaků – bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový.
Dne 29. 5. 2013 si školáci z Liberecka už podruhé přijeli
zazávodit na krajské kolo OVOV do příjemného sportovního
areálu u ZŠ a MŠ ve Stráži pod Ralskem. Proběhla zde soutěž
osmičlenných družstev a soutěž jednotlivců. Naše zákupská

Výsledky - družstva:
1. ZŠ a MŠ Zákupy 27 642 b.,
2. ZŠ 28. října Turnov 26 225 b.,
3. ZŠ Skálova Turnov 25 874 b.,
4. ZŠ F. L. Riegra Semily 24 336 b.,
5. ZŠ Český Dub 23 446 b.,
6. ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem 23 106 b.,
7. Gymnázium Česká Lípa 21 274 b.,
8. ZŠ Jižní Česká Lípa 17 926 b.,
9. ZŠ Kravaře 17 386 b.
Mgr. Čestmír Kopřiva

Škola v přírodě
Dne 3. 6. třídy 2. A a 2. B vyrazily na
školu v přírodě do Pavliček u Dubé, kde
na ně čekal penzion U Kopyta. A hlavně
týden strávený mezi koňmi, v přírodě
a s kamarády. Začali jsme příběhem
o strašidlech a duchách, kteří zde přebývají. Spatřit je může jen ten, který na ně
věří a možná i ten, který splní všechny
naše připravené úkoly. Děti se rozdělily
do skupin po pěti, a protože se naše škola
v přírodě nesla v duchu strašidel, měla
každá skupina za úkol nakreslit svoji duchařskou vlajku a dát název své skupině.
Měli jsme tyto skupiny - Frankensteini,
Drákulové, Tarantule, Upíři, Duchové,
Slizouni a Mavis. Mimo soutěží skupin
ještě bojoval každý sám za sebe
v olympiádě - a to klasické a legrační.
Během pobytu jsme soutěžili v mnoha
disciplínách, stavěli jsme domečky pro

lesní skřítky, zvládli jsme cestu za pokladem, vyrazili na hrad Kokořín, vyšlápli na
vyhlídku Čap, absolvovali stezku odvahy,
jezdili na koních, vyráběli si strašidelné
kostýmy a další a další.
Penzion byl velmi krásný, strava výborná a nálada také. Všichni byli spokoje-

ni, užili si spoustu legrace. Doufáme, že
se dětem škola v přírodě líbila a děkujeme
pí vychovatelce Brynychové, která nám
na škole v přírodě velmi pomohla.
Mgr. K. Řehořková a Mgr. P. Olšarová

Městského úřadu Zákupy, vedením a pracovníky místního hospodářství, se členy Jednotky dobrovolných hasičů, vedením
Správy městských lesů Zákupy a členy Divadelního spolku
"Havlíček".
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 208 soutěžících dětí,
ještě větší počet doprovodu z řad rodičů a přátel rodičů dětí. Po
symbolickém zahájení se účastníci vydali plnit disciplíny na
deseti stanovištích v areálu naučné stezky. Plnění úkolů, často

Svatojánská noc pošesté
Dne 21. června 2013 vstoupila zákupská Svatojánská noc
do druhé poloviny prvního desetiletí. To, že se jedná o největší,
vpravdě velkolepou kulturně společenskou akci města Zákup,
není třeba připomínat, ale zdůrazňovat ano. Tato událost je již
tradičně pořádaná ředitelstvím Základní školy a Mateřské školy
Zákupy, pedagogickými a výchovnými pracovníky, spolu s hlavním výborem SRPŠ, v těsné spolupráci s vedoucími představiteli

(Pokračování na stránce 9)
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školy Zákupy, její pedagogičtí a výchovní pracovníci, jako iniciátoři této významné společenské akce, děkují všem městským
orgánům, organizacím a dobrovolníkům z řad místních občanů,
současných žáků i absolventů naší školy, za obětavost, pomoc
a vstřícnost při letošním hladkém průběhu naší zákupské Svatojánské noci s přesvědčením, že ta příští, sedmá, bude stejně
„pohádkově kouzelná“. Děkujeme vám každému z vás zvlášť
a všem dohromady. To je poděkování třetí.

(Pokračování ze stránky 8)

značné náročnosti, včetně pana ředitele školy zajišťovali pedagogové a zástupci z řad rodičů spolu se žáky osmých a deváté třídy, včetně bývalých absolventů naší školy ve vlastnoručně vyrobených nebo Divadelním spolkem "Havlíček" zapůjčených pohádkových kostýmech. Všem patří veliké poděkování. Bezprostřední ohlasy na letošní Svatojánskou noc z řad dětí i dospělých
byly velmi pozitivní, děkujeme podruhé. Na doplnění uvádím,
že vyprahlými hltany a jícny proteklo 300 (slovy tři sta) pohárů
českého zlatavého moku a stejnou cestou proputovalo na 500
(slovy pět set) vuřtů a klobásek. Ředitelství Základní a Mateřské

Mgr. Jiří Jech

DD a DPS Zákupy informují
Oslava 10. výročí založení
Domova důchodců Zákupy
Dne 29. 5. 2013 Domov důchodců
Zákupy oslavil 10. výročí svého založení.
Dveře domova důchodců se otevřely prvním klientům v červnu 2003. Senioři desetileté jubileum oslavili se svými příbuznými při bohatém programu. Přišli jim

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

zazpívat i zatančit děti ze ZŠ a MŠ Zákupy, byla velká tombola a děti
z keramického kroužku ze základní školy
v České Lípě pod vedením paní vychovatelky Vrabcové vytvořily k jubileu malé
upomínkové medaile, které obdrželi nejen
představitelé města, ale i všichni senioři
žijící v domově.
Děkujeme ZŠ v Zákupech i ZŠ
z České Lípy za spolupráci a jsme velmi

rádi, že děti se zapojují do života našich
seniorů. Děkujeme i paní Hudakové, která
pro tuto slavnost upekla nádherný dort.
Všem našim obyvatelům domova důchodců přejeme příjemné chvíle, které zde
mohou prožívat každý den.

Petra Marková, DiS., sociální pracovnice

III. ročník Sportovních her v Domově důchodců v Zákupech

V Domově důchodců v Zákupech se 12. 6. 2013 sportovalo.
U příležitosti 10. výročí otevření DD v Zákupech se konal
III. ročník Sportovních her. Změřit síly s klienty domova přijeli
klienti DD z dalekého Filipova a sousední Mimoně. Pozvání
museli odříct z DD v Doksech a ve Sloupu, protože
v současnosti nemají schopné seniory, takže soutěžila pouze
čtyři družstva. Celkem bylo 8 sportovních disciplín. I letos jsme
sportovní hry obohatili soutěžemi zaměstnanců. Ti se třeba na
čas projížděli v mechanickém vozíku nebo na čas přišívali knoflíky. Ale zpět k našim klientům. Soutěžit začali již v 9 hodin
ráno a kolem 11 bylo rozhodnuto. Po výtečném obědě se vyhlašovaly výsledky.
1.místo získali z Domova důchodců Filipov, 2. a 3. místo
(Pokračování na stránce 10)
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obsadila domácí družstva, 4. skončilo družstvo z Mimoně.
Pomoci se soutěžemi nám přišli i žáci 9. A ze ZŠ Zákupy
pod vedením paní učitelky Lochmanové. Dělali průvodce soutěžícím a pomáhali i ostatním klientům. Za to jim i paní učitelce
patří veliké poděkování. Odpolední program se nesl v duchu
hudby a opékání buřtů. Hudbou nás celý den provázel pan Měkota ze Sosnové. Všichni si tento den moc hezky užili, mají na
co vzpomínat a už se všichni těší na další ročník Sportovních her
v roce příštím.
Petra Marková, sociální pracovnice

KRONIKA MĚSÍCE
ČERVEN

Jaké bylo jaro 2013?
Počasí letošního jara bylo stejně ujeté jako naše politická
scéna. Téměř neustále zamračená obloha, chladno, vítr, časté
deště. Do konce května na nás svítilo slunce v průměru sotva půl
hodiny denně. Vlivem počasí byly opožděny jarní zemědělské
práce.
Vše vyvrcholilo lijáky, které vyústily ve velké a zničující
povodně začátkem června. Pak sluníčko vysvitlo a jakoby chtělo
vše dohnat, v posledních čtyřech dnech jara se teploty vyšplhaly
tak vysoko, že lámaly všechny rekordy ve dne i v noci.
Celkem jsme se v Zákupech na jaře 2013 dočkali 59 (v předchozím roce 79) dnů se sluncem, po 40 (33) dní jsme mokli, jeden den sněžilo (0), 32 (35) dní se jaro potýkalo se silným větrem, 3 (4) dny byly mlhavé, kroupy nás letos stejně jako vloni
nepostihly, šestkrát (4) byla bouřka. Letních dnů bylo 8 (10),
tropické 4 (3), tropické noci tři (1), mrazivých dnů bylo 8 (8).
Nejvyšší průměrné teploty v hodnotě 28,7 0 C (24,3 0 C) bylo
dosaženo 20. června, nejnižšího průměru -3 0 C (+1,7 0 C) bylo
dosaženo 24. března, nejvyšší absolutní teploty dosáhl 20. červen
33 0 C (30 0 C), nejníže klesla teplota 24. března, kdy teploměr
naměřil pouhých -11 0 C (-7 0 C). Průměrná teplota jara byla
12,89 0 C (14,75 0 C).
Mgr. Jiří M. Šimek

1. 6. měl být uspořádán dětský den, který však pro trvalé deště byl
odložen.
8. 6. se uskutečnil Den koupaliště a spolu s ním odložené akce
dětského dne.
13. 6. se konala v kulturním domě školní akademie.
15. 6. hrál DS Havlíček v Kamenickém Šenově „Sen čarovné noci“.
16. 6. sehrál DS Havlíček na nádvoří Státního zámku v Zákupech
derniéru „Snu čarovné noci“.
21. 6. uspořádala základní škola Svatojánskou noc.
27. 6. skončil školní rok.

KALENDÁŘ MĚSÍCE
ČERVENEC
Základní škola pořádá dětský tábor.
20. 7. se uskuteční II. zákupské putování s císařem. Pořadatelem je
Kultura Zákupy, o. s.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE ČERVENEC
1. 7.

2. 7.

3. 7.
5. 7.
6. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
13. 7.
16. 7.

1903 se konal první ročník cyklistického závodu Tour de France
(110 let)
1923 se narodil herec Vladimír Ráž (90)
1778 + francouzský filosof Jean Jacques Rousseau (235)
1883 * spisovatel Franz Kafka (130)
1973 + dirigent Karel Ančerl (40)
1983 + český spisovatel Vladimír Neff (30)
1998 + Jiří Kantůrek, novinář, publicista a filozof (15)
1943 + v Terezíně český elektrotechnik, vynálezce a průmyslník
Emil Kolben (70)
1983 + hud. sklad. Václav Trojan (30)
1913 * herec a režisér Ota Ornest (100)
1988 + v Praze spisovatel Miloš Václav Kratochvíl (25)
1583 * český historik Pavel Skála ze Zhoře (430)
1913 + Mikoláš Aleš (100)
1923 * hud. skladatel a dirigent František Belfín (90)
1933 * Olga Havlová, první manželka prezidenta Havla (80)
1918 byl ustaven Národní výbor jako základ příštího Národního
shromáždění ČSR (95)
1773 * český národní buditel Josef Jungmann (240)
1918 povražděna bolševiky v Jekatěrinburku ruská carská
rodina (95)

18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
na

22. 7.

23. 7.
24. 7.
lost
27. 7.
29. 7.
31. 7.
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1918 * jihoafrický politik Nelson Mandela (95)
1933 * ruský básník Jevgenij Alexandrovič Jevtušenko (80)
1893 * ruský básník Vladimír Vladimírovič Majakovskij (120)
1993 + český režisér a scénárista Elmar Klos (20)
1928 * spisovatel Pavel Kohout (85)
1848 * český sochař Josef Václav Myslbek (socha sv. Václava
Václavském nám. v Praze) (165)
1893 * německý spisovatel Hans Fallada (vl. jm. Rudolf Ditzen)
(120)
1843 * spisovatel Antal Stašek, vl. jménem Antonín Zeman
(170)
1958 + ruský spisovatel Michail Michailovič Zoščenko (55)
1843 + malíř Antonín Mánes (170)
1888 * americký spisovatel Raymond Chandler (125)
1783 * jihoamerický politik a generál, vůdce v boji za nezávisSimon Bolívar (225)
1973 + malíř a spisovatel Adolf Hofmeister (40)
1833 * spisovatel Gustav Pfleger Moravský (180)
1793 * slovenský básník a národní buditel Jan Kollár (220)
1853 * spisovatelka Teréza Nováková (160)
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„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
12. 7. 1908 byly zasazeny u kostela magnolie, které se ovšem do našich dob nezachovaly. (105 let)
17. 7. 1658 se vzbouřili zákupští poddaní spolu s poddanými z okolí. (355)
26. 7. 1378 uváděn Václav z Vartenberka jako pán na Zákupech. (635)

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

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

Červenec
Srpen

Dětský tábor
20. 7. II. zákupské putování s císařem
17. 8. volejbalový turnaj o pohár města Zákup
24. 8. Krajská výstava národních plemen králíků a drůbeže
24. 8. Okresní výstava králíků a drůbeže
24. 8. II. mezinár. setkání mladých chovatelů z Čech a z vých. Saska
Soutěž o nejhezčí balkón
31. 8. výstava drobného zvířectva, která se bude skládat z:
1) krajské expozice národních plemen králíků a drůbeže
2) okresní výstavy mladých králíků a drůbeže.

ZŠ a MŠ
KZ
TJ
ZO ČSCH
ZO ČSCH
ZO ČSCH
MV Nové Zákupy
ZO ČSCH

DĚTSKÝ DEN A DEN ZÁKUPSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Z důvodu nepříznivého počasí 1. června jsme byli nuceni odložit
plánovanou cestu do pohádky pro naše nejmenší, kterou jsme měli
připravenou v zámeckém parku k oslavám Dne dětí. Následující
sobotu již byl naplánován 3. ročník Dne zákupského koupaliště,
proto jsme se rozhodli tyto akce spojit.
8. červen byl dnem soutěží, legrace a zábavy nejen pro děti ale
i pro dospělé. Děti na svém putování za pohádkou mohly potkat
kouzelnou babičku, hloupého Honzu, loupežníky, tajemného kouzelníka, oslíka, vodníka a také perníkovou chaloupku s ježibabou. Děti
se učily novým dovednostem, soutěžily a na konci kouzelného pohádkového putování je čekala sladká odměna.
Závodníci na pláži předvedli svou tvořivost, fantazii a smysl pro
humor při soutěžení v nevšedních disciplínách jako byl např. běh

s kufrem po pláži, přetahování lanem, trakařový běh, kohoutí zápasy, běh po plovoucí lávce a soutěž originálních plavidel.V plném
soustředění, za maximálního úsilí i s nadsázkou pro pobavení diváka
plnili jednu disciplínu za druhou a diváci se příjemně bavili, fandili
a podporovali soutěžící potleskem. Ti nejlepší zažili chvilku slávy,
(Pokračování na stránce 12)
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vystoupali na stupínek vítězů, obdrželi diplomy a velmi atraktivní,
hodnotné ceny v podobě sezónních vstupenek na zákupské koupaliště, soudku piva, šampaňského, sladkých dobrot a mnoho dalších
cen. Děti s velkým nadšením také přivítaly dovádění v pěně, které si

pro děti v podání skupiny MINI BAND. Zákupské koupaliště také
navštívila a diváky okouzlila svým hlasem finalistka Československé superstar Leona Šenková, která zazpívala mnoho známých hitů
a také novinky ze své tvorby. Po té se objevily palmy, havajské
tanečnice, každý se mohl zasnít, zatančit si a dát si havaj se skupinou MINI BAND, která hrála po celý večer k tanci i k poslechu.
Touto cestou bych ráda poděkovala celému pořadatelskému
týmu – pracovníkům MěÚ a Služeb místního hospodářství, DS
Havlíček Zákupy, Levicovému klubu žen, ZŠ a MŠ Zákupy, členům

pro ně připravili členové zákupského Sboru dobrovolných hasičů.
Zákupské koupaliště zažilo velkou návštěvu, přišlo se podívat
velké množství diváků a také nastoupilo mnoho soutěžních týmů
v kategorii dětí, dospělých a rodin. Po vyhlášení výsledků a předání
cen vítězům byla pro všechny přítomné diváky i soutěžící připravena kulturní část programu, která byla zahájena zábavným pořadem

(Pokračování na stránce 13)
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komise pro kulturu a cestovní ruch a komise pro tělovýchovu a sport,
Sboru dobrovolných hasičů Zákupy za skvělou organizaci a vzájemnou souhru. Velké poděkování patří také všem dětem a nadšencům,
kteří si přišli zasoutěžit a pobavit nejen sebe, ale také všechny přítomné návštěvníky našeho koupaliště. Teď už si můžeme přát jen
krásné, slunečné počasí, užít si příjemné letní chvilky a těšit se na
příští rok, kdy opět zažijeme pohádkové putování v zámeckém parku
a nevšední soutěžení na našem zákupském koupališti.
Iva Kreisingerová, místostarostka města Zákupy

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
„Tzv. sci-fi" + H. Krejčí „Idioti" (Šimek) + K. Steigerwald: „První
kroky demokrata" (Šimek, Bartoš) - 20. a 27. 2.
Tři aktovky (Šimek, Bartoš) - 8. 5. Josefův Důl
27. - 28. 11. 1992 první okresní přehlídka ochotnických divadelních souborů pořádaná naším souborem v Zákupech (celkově osmá).
I. Vyskočil, V. Havel:
„Autostop" (Šimek) 28. 11.
V létech 1989 –92 začínal svou divadelní kariéru v DS Havlíček Zákupy současný herec Divadla P. Bezruče
v Ostravě Přemysl Bureš. Debutoval zde
ve „Hrách ze smetiště“ H. Krejčího a
hrál pak ještě v Goldflamově „Tzv. scifi“.

(3. pokračování)
OD ROKU 1990 DO KONCE TISÍCILETÍ
1990
„Sedm apokryfů o pravdě podle K. Čapka“ 27. 1.
„Hry ze smetiště" - 18. 5. Mašťov
1991
A. Goldflam: „Tzv. sci - fi" (Šimek) 18. 5. Josefův Důl, 28. 9. DuP
26. 6. 1991 byl po nepříliš zdařilé rekonstrukci otevřen kulturní
dům. DS Havlíček opustil Divadýlko u půdy a získal v kulturním
domě k dispozici suterén pod jevištěm (čtyři místnosti pro sklad
materiálu, kulis a kostýmů i případné klubové činnosti) a díky městu
Zákupy jako majiteli kulturního domu bezplatný přístup na jeviště ke
zkouškám i představením.
V roce 1991 byla na čas obnovena činnost loutkářského souboru při
DS Havlíček (skončila v roce 1993).
1992

(Pokračování na stránce 14)
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Alessandro De Stefani: „Jako ta ... myš" (Šimek) - 10.12. - okresní
přehlídka Zákupy
1995
„Jako ta ... myš" 25. 4. - Kuřivody, 26. 4. Mimoň, 3. 5. Zákupy, 6.
5. Josefův Důl, 17. 6. Brniště
1996
A. Beolco Ruzzante: „Komedie o lásce" (Šimek) 2. 2. – okr. přehlídka
25. února 1996 se Divadelní soubor „Havlíček“ Zákupy po zrušení svého zřizovatele – Městského kulturního střediska Zákupy –
přeformoval na Divadelní spolek „Havlíček“ Zákupy, o. s. jako
samostatné občanské sdružení se zajištěnou podporou města a
jeho orgánů.
„Komedie o lásce" 26. 3. Kuřivody, 29. 3. Hrádek n. Nis., 16. 4.
Kamenický Šenov, 2. 5. Zákupy, 4. 5. Josefův Důl
DS Havlíček uspořádal kostýmovaný historický průvod a vytvořil
historický obraz předání městských práv v průběhu Zákupských
slavností.
1997
E. Longen: „Dezertér z Volšan" (Šimek) 8. 2., 7. 5., 26. 4. Kamenický Šenov, 10. 5. Josefův Důl, 17.10. Mimoň, 18.10. Kuřivody
Zd. Kozák: „Český Honza" (Bartoš) 16. 2., 26. 4. Kamenický Šenov,
1998
Gozzi, Vostrých, Šimek: „Královna samandalská" (Šimek) 7. 2., 21.
4. Kamenický Šenov, 28. 4. Zákupy, 8. 5. Josefův Důl

(Pokračování ze stránky 13)

V roce 1998 se oslav 75. výročí českého ochotnického divadla v Zákupech
zúčastnil známý filmový a televizní
herec Oldřich Velen a posléze se stal
čestným členem DS Havlíček Zákupy.
Mistr Oldřich Velen zemřel
4. 5. 2013.
1993
„Autostop" - 23. 2. Děčín, 11. 3. Stráž p. R., 3. 4. Cvikov, 16. 5. regionální přehlídka Josefův Důl - postup na národní přehlídku ve
Vysokém n. Jiz., 10. 10. - národní přehlídka Vysokém n. Jiz. –
herecká cena J. M. Šimek v roli ředitele Voráčka), 18.11. Kuřivody, 20.11. Českolipský divadelní podzim
S „Autostopem“ Ivana Vyskočila a Václava Havla jsme po-stoupili
poprvé v historii „Havlíčka“ na národní přehlídku venkovských
souborů „Krakonošův divadelní podzim“ ve Vysokém nad Jizerou.
K. M. Walló: „Poctiví společníci" (Bartoš) 27. 11. – okr. př. Zákupy
1994

1999
A. de Saint-Exupéry - Šimek: „Malý
princ“ (Šimek) 5. 2., 28. 4., 3. 5., 13. 5.
I. Vyskočil: „Haprdáns“ (Šimek) 6. 2., 29. 4., 8. 5. Josefův Důl
2000
V + W: „Gorila ex machina“ (Bartoš) 5. 2., 26. 4. Mimoň, 28. 4.
Kuřivody, 3. 5. Zákupy, 8. 5. Josefův Důl
Nejvýraznějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech
v tomto období zůstali nadále Jiří M. Šimek a Bohuslav Bartoš.
(Pokračování příště)

EDUARD HELD MUZEUM INFORMUJE
V sobotu 1. 6. v 15 hodin byla zahájena za účasti třiceti návštěvníků výstava obalů od čokolád a forem souvisejících s výrobou čokolády pod názvem „SLADKÉ POKUŠENÍ“. Pan Vladimír Dvořáček z čokoládovny v České Lípě zaujal přítomné povídáním o pěstování kakaových bobů a samotné historii čokolády. Přednáška byla
umocněna ochutnávkou kvalitních čokolád až s 98 % kakaového
másla. V prázninovém čase zveme proto ty z vás, kteří si výstavu
ještě nestačili prohlédnout, k návštěvě. Obaly a čokoládové formy
můžete shlédnout do 31. 8.
V neděli 23. června jsme uvítali děti z vytopené obce Křešice.
Naše muzeum se totiž zúčastnilo víkendu věnovaného dětem z rodin
postižených povodněmi, který zorganizoval p. Pavel Jeřábek z České Lípy pod záštitou starostky města Česká Lípa Mgr. Hany Moudré. Děti si prohlédly obě expozice muzea a namalovaly si vlastní
papírové masky.
Ing. Zdeněk Rydygr
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Římskokatolická farnost Zákupy
Noc kostelů v Zákupech
– kostel svatých Fabiána a Šebestiána
K mezinárodní akci Noc kostelů se Římskokatolická farnost
Zákupy a občanské sdružení Společné dědictví Zákupy připojily
v letošním roce již podruhé, takže už alespoň nějaká zkušenost
z minulého roku byla. Na sestavení programu a zaměření akce jsme
pracovali tak, že už v lednu jsme měli sestavený program a vystoupení domluvená s účinkujícími. Přesto se nějaké problémy vyskytly.

Zákup, se dověděli z jeho úst jistě mnoho nových informací. Jeho
výklad ale nebyl suchopárný, neboť v něm zazněly i různé historky
a pikantnosti. Přednáška se velmi líbila a byla velmi ceněna.
Ve 20:00 hod. začal koncert pana Šmída s doprovodem. I ve
výběru této kapely jsme měli coby pořadatelé letos šťastnou ruku.
Koncert byl nádherný a přilákal do kostela další lidi. Písně byly
velmi melodické, zpěvné, krásný přednes. Mezi písněmi následovalo
několik vět s duchovním námětem k zamyšlení. V neděli vyprávěla
jedna paní, že její přítel, který bydlí blízko kostela, byl v pátek na
zahradě. Chtěl jít již domů, ale pak zazněla z kostela otevřenými
dveřmi krásná hudba. Sedl si na lavičku a vyslechnul tam celý koncert. Tak se mu to prý líbilo. Škoda, že nepřišel do kostela. Ale bylo
mnoho těch, kteří v kostele byli a byli nadšení. Jako pořadatele nás
taková chvála velmi potěšila. Mezi posluchači byl i redaktor a fotograf Českolipského deníku, který chtěl udělat snímek z Noci kostelů
v Zákupech pro uvedené noviny.
Posledním bodem programu byla komentovaná prohlídka chrámu. O historii i současný stav kostela byl značný zájem. Prohlídky
se zúčastnili i lidé z turistického zájezdu z Prahy. Vyprávěli, že
zrovna přijeli a ještě se ani nestihli ubytovat a už spěchali do kostela. Litovali, že neslyšeli i koncert. Dotazů, různých setkání a názorů
bylo mnoho. Mnoho přítomných vyjadřovalo podiv nad špatným
stavem kostela, ale kostel se jim líbil. Ještě po 22:00 hod., kdy jsme
plánovali ukončení akce, bylo v kostele mnoho lidí, takže jsme
skončili až ve 22:30 hod.
Na závěr můžeme konstatovat, že akce se líbila, líbily se i propagační materiály, tj. brožurky k Noci kostelů, pexeso i další drobné
dárky. Pořadatelé letos místo koláčů napekli a ozdobili perníčky
a těmi také obdarovávali příchozí. Škoda jen, že nám moc nepřálo
počasí. Akce Noc kostelů má svůj význam, neboť zprostředkovává
setkání s něčím novým a i třeba lidem zcela nevěřícím ukazuje nádheru a velebnost prostor, kulturní poklad, který je třeba chránit
a udržovat pro další generace.
Z akce připojujeme několik fotografií, které alespoň částečně
přiblíží atmosféru uvedené noci.
Farníci

Především měl začátek Noci kostelů ohlásit zvon na věži kostela, ale pan zvoník oznámil, že má opuchlé a bolavé koleno a že tedy
nemůže zdolat několik pater schodů. Z přítomných pořadatelů však
nikdo ještě nezvonil. Situaci vyřešil 18letý vnuk jedné z pořadatelek,
který si možnost zazvonit vzal jako čest. Už se těšil na to, jak se
kamarádům pochlubí. Nácvik zvonění s panem farářem proběhl už
v 17:30 hod.
Že se to mladý muž naučil dobře, bylo to krásné zahajovací
zvonění v 18:00 hod. Kostel byl v té době již značně naplněný, zájem lidí byl velký. Po přivítání pana starosty a paní místostarostky,
zastupitelů města a všech přítomných a krátkém povídání k historii
mezinárodní akce Noci kostelů, začal vlastní program.

Vystoupení dětského smíšeného sboru místní školy se setkalo
s velkým potleskem. Však měly děti ztíženou situaci, neboť paní
sbormistryně musela odjet a vedla je nejstarší žákyně sboru. Děti
byly za svůj výkon odměněny dárkovými balíčky s čokoládou
a drobnými dárky od sponzorů.
Následovala velmi krásná a přitom odborná přednáška známého
českolipského historika Mgr. Ladislava Smejkala. Jeho účast
na Noci kostelů v Zákupech se podařilo zajistit díky tomu, že byl
pozván s velkým předstihem. Přítomní, a myslím i vedení města
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

Dne 3. července se dožívá pan Zdeněk Patočka, první polistopadový zákupský starosta (ve funkci po tři volební období: 1990 – 2002), významného
životního jubilea – osmdesáti let. Za jeho práci pro naše město mu byla
v loňském roce udělena Prestižní cena města Zákupy. Zapsal se do historie Zákup mimo jiné rekonstrukcí školy a stadionu,
výstavbou sportovní haly, výstavbou domova důchodců a mnoha dalšími akcemi, jimiž byly Zákupy zvelebeny. Celý život
se také věnoval sportu a sportovní činnost ve městě ze všech sil podporoval.
Do dalších let přejeme panu Patočkovi pevné zdraví, štěstí, hodně sil a životní pohodu.
Ing. Radek Lípa, starosta města Zákupy

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 28. 5. 2013 starosta města Ing. Radek Lípa a děti z mateřské školky v Zákupech přivítali na radnici nové občánky města Zákupy.
Jimi se stali: Alžběta Uhrová, Nela Šmejkalová, Vít Serdel, Lukáš
Láznička, Eliška Žďánská, Viktorie Jeriová, Diana Manová, Dominik Jelen, Matyáš Sobotka, Miroslav Pátek, František
Penzeš, Ema Miklovičová, Jáchym Sláma.

Alžběta Uhrová

Nela Šmejkalová

Vít Serdel

Lukáš Láznička

Eliška Žďánská

Viktorie Jeriová
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Diana Manová

Dominik Jelen

Matyáš Sobotka

Miroslav Pátek

František Penzeš

Ema Miklovičová

Dne 10. června 2013
oslavila paní Anna Masopustová
z DD a DPS Nové Zákupy
91. narozeniny.

Dne 10. června 2013
oslavila paní Marie Plachová
z DD a DPS Nové Zákupy
90. narozeniny.

Jáchym Sláma
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Dne 15. června 2013
oslavil pan Jan Tůma
z DD a DPS Nové Zákupy
90. narozeniny.

Dne 17. června 2013
oslavil pan Jaroslav Černý
z DD a DPS Nové Zákupy
91. narozeniny.

Vedení města všem oslavencům
popřálo mnoho zdraví, předalo
kytičku.
Oslavenci se podepsali
do kroniky města.

INFORMACE Z KAMENICE
(Informace Osadního výboru Kamenice)

V sobotu 8. června se konal
v Kamenici na hřišti přesunutý dětský
den.
Zasoutěžit si ve čtrnácti připravených disciplínách přišlo 24 dětí. Závěrem také nechybělo tradiční přetahování
na laně. Za splněné soutěže děti dostaly
balíček. Všichni, kdo se podíleli
na přípravě dětského dne, si zaslouží
poděkování.
Téhož dne večer také proběhlo kácení máje s posezením u ohně.
Nyní v Kamenici připravujeme Prokopskou pouť, která nás čeká začátkem
července. Přesné datum konání a program poutě naleznete včas ve vývěskách
a na internetových stránkách Kamenice.
Radek Hlavnička
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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.)

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat panu Homzovi za krásný přístup k mé osobě. Když jsem ho požádala o posekání břehu
u pěší zóny, udělal to okamžitě a dobře.
Ještě jednou dík.
Lukavcová

Občané, jásejme, město nám chce pořídit horolezeckou stěnu!
Dohoda byla zatím odložena, nicméně, vše směřuje k tomu,
že město horolezeckou stěnu v duchu hesla „Lepší vrabec
v hrsti nežli holub na střeše“ přijme. Co s ní ale bude dělat?
Objekt, ve kterém je horolezecká stěna zbudována, potřebuje
celkovou rekonstrukci, stěna se bude pak zřejmě odstraňovat.
Kdo ji do té doby bude provozovat? Současný nájemce za 1,Kč měsíčně? A co až ho to omrzí? Kdo bude hradit revize, kdo
bude hradit pojištění, údržbu, provoz…??? Město se stále pohybuje v záporném zůstatku na základním běžném účtu, přesto
vedení navrhuje tento naprosto neekonomický krok.
Za svou osobu prohlašuji, že bych se musela stydět, kdybych
pro tento návrh hlasovala. Myslím si, že město má v současné
době zcela jiné potřeby a problémy než je horolezecká stěna.

Na posledním jednání zastupitelstva města dne 5. 6. 2013
byla předložena ke schválení dohoda o narovnání mezi městem a
nájemci prostoru v domě č. p. 251 na náměstí Svobody. V tomto
prostoru nájemce vybudoval a provozuje horolezeckou stěnu.
Dohoda se týkala neuhrazené elektrické energie v ceně 585 tis.
Kč. Ze strany města nebyla spotřeba energie nájemců řádně
účtována (tak je uvedeno i v dohodě). Světe, drž se!!! Na úhradu
tohoto dluhu nájemci převádějí do vlastnictví města Zákupy
vybudovanou horolezeckou stěnu včetně příslušenství v ceně
299 tis. Kč. (Dohoda samozřejmě neuvádí, zda je toto pořizovací hodnota stěny – pravděpodobně ano - a nebo její hodnota již po opotřebení). Dále se pak zavazují provést vlastním
nákladem opravu střechy do ceny 134 tis. Kč. Město naproti
tomu ještě uzná a započte investice nájemců do stavebních úprav
nemovitosti ve výši 273 tis. Kč.

Vážení

občané

Zákup!

Pokud někdo ze čtenářů Zákupského
zpravodaje očekával adekvátní informaci
o podivném pronájmu horolezecké stěny,
byl jistě zklamán. Pan starosta Ing. Lípa
totiž jednoduše ,,vysvětlil", že... problémy
vznikly v roce 2006, kdy město neúčtovalo nájemci spotřebu elektrické energie, na
což on sám přišel a snaží se (už 2 roky!!!)
o řešení, které je složité... Je mi moc líto,
že se pan starosta - když přece určitě ví
úplně všechno o té smlouvě - omezil na
tak bídné vysvětlení. Jaké má asi mínění o
občanech města, které řídí? To si myslí,
že občan neví, že každá smlouva má přesná, dokonce zákonem stanovená pravidla
a že jejich porušení je trestné - a že občan
má právo být pravdivě informován? Nebo
je to jen zbožné přání těch, kdo tohle požadují.

Jiřina Fridrichová, zastupitelka

Já jsem si bláhově myslela, že se dočkám odpovědi na zasedání zastupitelstva, ale bylo to marné. Takže dodnes
nevím, kdo podepsal spornou smlouvu uvádí se, že město! - ani kdo je nájemcem
- nebylo zmíněno jediné jméno! Co je
nám, občanům, vlastně do toho, že...? Ale
nevím ani, jak a kdy bude uhrazena dlužná částka, narostlá do závratných rozměrů, nevím nic o tom, co z provozu horolezecké stěny získalo za ta léta město Zákupy. Nechci pochybovat, že ti, co řídí hospodaření města, také ví vše o této smlouvě, ví jistě, kdo ji podepsal a kdo je za
plnění smlouvy zodpovědný. Měli tedy
podat trestní oznámení, místo snahy případ dva roky sami ne-řešit. Nájemce dluží
městu obrovskou částku za elektrickou
energii a naši zastupitelé mají řešení nájemce bude opět provozovat horolezeckou stěnu, bude s ním uzavřena nová ná-

jemní smlouva a dlužná částka - to se
nějak domluví... však ti to, občane, zas
někdo objasní v Zákupském zpravodaji.
To ale potom požádám o zveřejnění avizované nové smlouvy a to v plném znění
a to přímo v Zákupském zpravodaji. Aby
prostě občan věděl, má na to právo.
Stojím plně za postoji paní Ing. Fridrichové a paní Ing. Rydygrové, za to, že se
nehodlají podílet na odsouvání problému.
A ještě malý dotaz: Kdy a kdo ze zástupců města se přišel podívat, jak se nájemce horolezecké stěny stará o svěřený
majetek, když je tak štědře dotován? Právě v těchto dnech by to byl „zážitek"- a
chtělo by to fotit! Uklízím denně na poště
a s nájemcem mám společné přístupové
prostory - tak si to užívám. Stěna v těchto
podmínkách funguje dodnes.
Marie Živnůstková

K horolezecké stěně
K článku v tomto vydání ZZ bych řekl asi toto: jedná se o kauzu, jejíž počátek je v roce 2006. Vše se neustále řeší, jsou předkládány různé způsoby řešení a o nich se diskutuje. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo města. Je ale také klidně možné, že vše
skončí u soudu, a proto nemá cenu dělat předčasné závěry, které by pak mohly narušit případný soudní spor. Prozatím bych byl rád,
aby se kauza neřešila přes Zákupský zpravodaj. Informace o celé záležitosti zpravodajem proběhla. Až bude vše uzavřeno, od začátku to popíši v ZZ.
Děkuji.
Radek Lípa, starosta
20

Zákupský zpravodaj

červenec 2013

Horolezecká stěna
První rok pronájmu nebytových prostor, tzn. ještě v době,
kdy se prostory opravovaly, a stavěla se samotná stěna, a tudíž
byla používána elektrická energie i topení, bylo to, že jsem zašel
na městský úřad s dotazem, že mi nepřišlo žádné vyúčtování za
služby a kolik tedy máme doplácet za služby. Bylo mi řečeno, že
nic, že zálohy vše pokryly. Tato informace nás samozřejmě
potěšila a budovali jsme dál. Příští rok se situace opakovala.
Další roky jsem se už neptal. Vyúčtování jsem žádné nedostával.
Ovšem koncem února 2012 jsme dostali vyúčtování, které
bylo provedeno zpětně od roku 2006.
V nájemní smlouvě jasně stojí, že máme dostávat vyúčtování
každý rok a to nejdéle do 15. února následujícího roku. To se za
předchozí období nikdy nestalo a my jsme byli takto postaveni
do velmi nepříjemné pozice. Byli jsme uvedeni v omyl
a nemohli jsme na vzniklou situaci dříve nijak reagovat.
Pokud bychom dostali řádně vyúčtování za první rok a poté
i za další roky a bylo pro nás v nepřijatelné výši, tak jsme mohli
učinit příslušné kroky ke snížení spotřeby nebo zastavit stavbu
stěny a nájem nebytových prostor ukončit. Bohužel, zpětně už
nikdo nic nedokáže udělat. Chyba se stala na začátku.
Na vzniklou situaci jsme reagovali tím, že jsme snížili
otevírací dobu na minimum a topení pouštíme jen v den otevírací
doby. Okamžitě se to projevilo na spotřebě a obdržené
vyúčtování za 8 měsíců minulého roku jsme uhradili. Čekáme na
vyúčtování za poslední 4 měsíce minulého roku a jsme
připraveni je uhradit.
Bohužel ale tato opatření mají vliv na provoz v nebytových
prostorech a stav budovy. Tyto prostory jsou vytopeny tak, aby
se zde dalo pobývat delší čas, až za 2 - 3 dny permanentního
topení.
Už rok se topení vypíná a je to znát na prostupující vlhkosti
ze sklepů domu do interiéru, vznikají plísně a chyty na lezení
dostávají nepříjemný mokro studený povlak, takže je de facto
znemožněno lezení amatérům s rukama bez lezeckých mozolů a
i s takto „připravenýma“ rukama je to dost nepříjemné, což se
projevuje na návštěvnosti. Také si myslíme, že pokud nebudou
prostory vytápěny, bude to mít vliv na statiku budovy. Také jsme
museli v minulém roce provést zdvojení stropu v odpočívací
části, protože se strop začal propadat.
Na návštěvnosti se bohužel projevuje i působení paní
uklízečky, která opakovaně v otevírací době zamykala budovu,
takže se návštěvníci, kteří jeli třeba i 30 km, do budovy nedostali
a jeli zpět. Samozřejmě příště už nepřišli. Také se opakovaně
stávalo, že paní uklízečka návštěvníky slovně napadala
a nepříjemně je obtěžovala stížnostmi, že tam dělají nepořádek
a prý volila i daleko nevhodnější slova. Návštěvníci samozřejmě
jen prošli chodbou od hlavního vstupu do budovy ke dveřím na
horolezeckou stěnu, nic neházeli po zemi apod. Ano, občas šli
přes vytřenou část chodby, ale to není jejich problém.
Vystoupení paní uklízečky na posledním jednání
zastupitelstva dělá dojem, dle vyjádření přítomných, že jsme
parta pobudů, kolem které je snad i problém projít, jaký
zanecháváme nepořádek.
Proti tomuto se musím ohradit. Provozní doba na stěně byla ze
začátku 4 dny v týdnu, 2 krát v týdnu jsme vytírali společnou
chodbu od dveří vedoucích na stěnu po vstup do budovy (po
uklízečce zůstávala chodba vytřená jen od hlavních dveří na
pobočku pošty po hlavní vchod do budovy, i když pracovnice

Vážení občané Zákup!
Jmenuji se Ota Hruban a události dávných i nedávných dní mne
nutí se vyjádřit k nájmu nebytových prostor v budově náměstí
Svobody 251.
Jedná se o prostory v přízemí na stejném podlaží jako prostory,
které využívá Česká pošta, kde dříve byla pobočka České
spořitelny a poté posilovna. V současné době se tomuto prostoru
říká horolezecká stěna.
Musím se vrátit do roku 2005. V tomto roce jsme
s kamarádem Lubošem Mejsnarem, také horolezcem, dospěli
k rozhodnutí, že chceme postavit horolezeckou stěnu, na které
bychom mohli trénovat my i široká veřejnost.
První volba padla na tělocvičnu základní školy v Zákupech.
Ovšem po ověření vytíženosti tělocvičny ZŠ jsme dospěli
k závěru, že by nebylo kdy lézt a trénovat a tuto variantu
vypustili.
Zašli jsme tedy s prosbou na městský úřad v Zákupech, kde jsme
se ptali, zda jsou volné nějaké nebytové prostory vhodné
k postavení umělé lezecké stěny. Byly nám nabídnuty výše
zmíněné prostory, kde dříve byla posilovna a před tím pobočka
spořitelny. Prostory byly na stavbu horolezecké stěny pro
horolezectví nízké, tak jsme začali přemýšlet o stěně
boulderingové, pro kterou jsou prostory vyhovující. Jedná se
o lezení bez postupového jištění s tím, že pád zachycuje
dopadová matrace pod stěnou, výška stěny je cca 3,6 m.
A teď se dostávám k zásadnímu bodu, proč vlastně píšu.
Jako první byl náš dotaz, kolik budeme platit za pronájem
těchto nebytových prostor. Bylo nám řečeno, že nájem bude činit
1,- Kč za měsíc užívání stěny + 1 000,- Kč jako záloha na
služby. Další náš dotaz na městském úřadě byl na to, kolik platil
předchozí nájemce celkem za služby ročně. Abychom měli
představu, kolik nás to bude stát. Bylo nám řečeno, že zatím
vždy zálohy nájemce pokryly provoz těchto nebytových prostor.
Věděli jsme z návštěv, že při provozu posilovny zde bylo vždy
přijatelné teplo. Vše jsme nějakou dobu zvažovali, bylo nám
jasné, že podmínky od města Zákupy pro to, aby zde vzniklo
další a velmi unikátní sportoviště, které městu bude závidět
široké okolí, jsou pro nás přijatelné.
Věděli jsme od začátku, že stavba stěny a nutné opravy
prostor budou náročné. Utvrzeni ze strany města Zákup o výši
nákladů jsme podepsali smlouvu o nájmu dne 15. 3. 2006.
Zprovoznění stěny nám trvalo do podzimu 2008. Bylo zde
potřeba provést spoustu stavebních úprav, mimo jiné osekání
omítek do výše cca 1m a provést nové sanační omítky, novou
elektroinstalaci, vodoinstalaci apod. Vše jsme platili „ze své
kapsy" i za drobného přispění kamarádů, kteří nám pomohli
nějakou brigádní hodinou, materiálem a často i obojím.
Samotná lezecky využitelná plocha je velká cca 135 m2, má
cca 1 800 ks chytů a stupů, leze se v mírném převisu, v převisu
cca 45 st., stropovém převisu i v kolmém profilu, dopad je
bezpečný i z nejvyššího místa stěny.
Stěna se povedla. A to nemám ze své hlavy, ale od
návštěvníků z blízkého i dalekého okolí, od amatérů i lezců
vysoké úrovně.
Tyto stavební, instalatérské a jiné práce, boulderingovou
stěnu a dopadovou matraci ocenil soudní znalec na 430 000 bez
DPH. My jsme samozřejmě museli dost věcí platit s DPH, takže
částka je někde kolem 500 000 Kč. Slovy PŮL MILIONU
KORUN !!! Vše jsme platili ze svého.

(Pokračování na stránce 22)
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řádně platili a platíme. Považujeme to z naší strany za splnění
dohody.
Podle zpětného vyúčtování elektrické energie je po nás
požadována úhrada za cca 600 000,- Kč. Ještě jednou zopakuji,
že pokud bychom měli vyčíslení včas, tak na něj můžeme
reagovat. Takto se za vzniklý problém necítíme odpovědni
a odmítáme uvedenou částku platit.
Ovšem zatím jsme měli s městem Zákupy dobré vztahy, tak
jsem nabídl jako ukázku dobré vůle vrácení nebytových prostorů
včetně stěny a zařízení jako protihodnotu městu Zákupy. Na
dotaz zda bych byl ochoten působit dál jako provozovatel, jsem
po váhání kývl s tím, že na jeden zkušební rok a po jasném
vymezení pravidel.

(Pokračování ze stránky 21)

pošty chodí zadním vchodem). Po snížení otevírací doby jsme
vytírali 1x v týdnu. Nevidím důvod, abychom vytírali vícekrát.
Při počtu návštěvníků stěny a pošty je poměr cca 1 ku 90.
Ještě ke spotřebě elektrické energie. Reagoval jsem
na vyúčtování a v dopisech městu Zákupy jsem mimo jiné
upozorňoval na skutečnost, že pod elektroměrem pronajatých
nebytových prostor byly napojeny i jiné spotřebiče, např.
infopanel a místnost využívána poštou, tyto skutečnosti nejsou
ve vyúčtováních uvedeny a vedou ke zkreslení. Navíc po
několika jednáních se starostou města jsme přišli i na to, že zde
není nastaven optimální tarif pro vytápění přímotopy.
Náš postoj k částce ve vyúčtování je takový, že považujeme až
poslední vyúčtování za akceptovatelné, protože byla upravena
sazba a my jsme omezili provozní režim a toto vyúčtování jsme
i uhradili.
Nebytové prostory, které byly v žalostném stavu, jsme dali
do provozuschopného stavu, otevřeli pro širokou veřejnost
unikátní sportoviště, částky za pronájem a zálohy na službu jsme

Je v pořádku, že se obyvatelé města zajímají o dění, finance
a chod města, proto jsem cítil potřebu se k situaci také vyjádřit.
Hruban Ota

Registrační formulář
Souhlasím se zařazením údajů o mojí osobě: příjmení, jméno, číslo mobilu nebo pevné linky,
ulice a čísla popisného do databáze města Zákupy určené pouze pro rozesílání informačních
SMS zpráv.

Příjmení, jméno:

..................................................................................................

Číslo mobilu nebo pevné linky: ......................................................................................

Ulice, č.p.:

..................................................................................................

Druh zasílaných SMS zpráv: a) krizové

b) informativní

c) všechny (zakroužkujte)

V Zákupech dne ................................
......................................................
podpis
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SPO RT
Fotbal
ném 4. místě, na jaře skončili na 7. místě z osmi účastníků,

Muži TJ Zákupy po třech letech ve II. třídě OP postoupili

když jarní odvety se jim vůbec nepovedly.

do krajské I. B třídy. Naposledy se tato soutěž hrála
v Zákupech před 20 lety!

Všem hráčům přejeme hodně úspěchů v nové sezóně.

Postup vybojovali tito hráči:

Vedení fotbalového oddílu děkuje městu Zákupy za fi-

Kopřiva Vojtěch, Karel Josef, Štummer Josef st., Štummer

nanční podporu, bez které by se úspěch mužů určitě nepoda-

Josef ml., Štummer Jaroslav, Samek Ctirad, Havránek Mar-

řil, a velké díky patří také všem našim fanouškům, kteří nás

tin, Pohorský Pavel, Jerson Miroslav, Březina Tomáš, Dostál

podpořili i na venkovních zápasech. Díky patří i firmě IAC za

Petr, Štefan Michal, Vinš Jakub, Miklovič Milan, Bitala Zde-

odvoz žáků a zákupské škole.
Za Oddíl fotbalu TJ Zákupy

něk, Vydra Václav, Serdel Václav.

Březina František

Starší žáci byli ve své první sezóně po podzimu na pěk-
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placená inzerce

placená inzerce

Kadeřnice se službou i do bytu.
Stříhání dámské, pánské i dětské.
Kontakt: Jindra Fukárková,
Pod Ralskem 631, Mimoň
Tel.: 776 350 202

placená inzerce

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