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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských ob čan ů

SLOVO ÚVODEM
Se začátkem prázdninových měsíců se rozjela výměna oken
na bytových domech města. Plastová okna nahradí stará dřevěná
v Družstevní ulici na třech bytovkách a v Gagarinově ulici na poslední bytovce pod Kameničákem. V Nových Zákupech byla vyměněna okna v celém panelovém domě č. p. 507 - 509. S takto velkou
akcí vznikají pochopitelně problémy, jedná se zvlášť o termíny výměny oken v jednotlivých domech. Rádi bychom poděkovali všem
nájemníkům za ochotu, vstřícnost a pochopení při výměně oken.
Zaslechli jsme názory, proč se vyměňují okna na téhle bytovce
a proč ne zrovna na té, kde bydlím já. Odpověď je jednoduchá, nejde všechno najednou, postupně budou vyměněna všechna nevyhovující dřevěná okna za nová plastová, která zvýší komfort bydlení
v městských bytech. První se okna vyměňují na bytovkách, které
neprošly zateplením. Pokud půjde všechno podle plánu, v příštích
dvou letech by měla být okna vyměněna kompletně.
Prázdniny se nám pomalu přehouply do své druhé poloviny.
Všem, kteří mají ještě před dovolenou, přejeme příjemné prožití
volna, a těm, co už mají dovolenou za sebou, přejeme nekostrbatý

PODĚKOVÁNÍ

návrat do práce a energii potřebnou k plnění pracovních povinností.
Ing. Radek Lípa - starosta,
Iva Kreisingerová - místostarostka

V tomto čísle chci poděkovat paní Martině Aulové, kastelánce Státního zámku
v Zákupech, která odchází na zasloužený odpočinek. Město a zámek prostě patří k sobě
a rád bych paní Aulové poděkoval za spolupráci a popřál jí do dalších let hodně štěstí.
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 26. 6. 2013
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo zprávu nezávislého kontrolora o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 10. 5. 2013 ověření účetní závěrky a hospodaření Domova důchodců a domu
s pečovatelskou službou Zákupy, za účetní období od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2012.
Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy odvolalo pí Mgr. Martinu Marečkovou a p. Mgr. Michala Vinše z funkce členů kontrolního výboru
ke dni 30. 6. 2013 a zvolilo pí Janu Benešovou a pí Evu Pačesovou
členkami kontrolního výboru s účinností od 1. 7. 2013.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru k dodatečnému plnění akce „Revitalizace bývalého vojenského areálu na multifunkční objekt, Zákupy“.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis ze schůze
Místního výboru v Nových Zákupech č. 4/2013 konané dne 26. 5.
2013 a schůze č. 5/2013 konané dne 9. 6. 2013.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis ze 4. schůze
finančního výboru konané dne 19. 6. 2013.

Veřejné zakázky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo 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 a pověřilo starostu města Ing. Radka Lípu podpisem smlouvy
v předloženém znění.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením města roku 2012, schválilo závěrečný účet města
za rok 2012 bez výhrad.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole Základní školy a Mateřské školy Zákupy,
za účetní období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, bez výhrad.
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Stručně z jednání rady města dne 19. 6. a 17. 7. 2013
Kč do vlastnictví organizace ZŠ a MŠ, od pana Jaromíra Škody,
Česká Lípa, IČ 64046982.

Finanční příspěvky
Rada města Zákupy schválila občance města Zákupy jednorázový peněžitý příspěvek ve výši 4 000,- Kč za účelem nákupu uhlí
a schválila poskytnout finanční příspěvek formou grantu na činnost
v sociální oblasti o. s. Most k naději, Most ve výši 6 000,- Kč
za účelem realizace projektu „K-centrum - centrum pro drogové
závislosti“ na r. 2013.
Rada města Zákupy neschválila poskytnout finanční příspěvek
formou grantu na činnost v sociální oblasti o. s. Oblastní charitě
Most, Most na realizaci projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Zákupák“ na r. 2013 a neschválila poskytnout finanční
prostředky na činnost v r. 2013 občanskému sdružení Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub „RADOST“,
o. s., Prostějov.

Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis ze 4. schůze komise
sociální a zdravotní ze dne 12. 6. 2013.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila doporučení komise pro hodnocení
nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava místních komunikací města Zákupy“ a přidělení této zakázky firmě
STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČ 60838744. Celková
cena za dílo činí 358 911,26 Kč vč. DPH.
Rada města Zákupy schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce se
společností EKO-KOM a. s., Praha 4, v předloženém znění a pověřila starostu města podpisem této smlouvy.

Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Rada města Zákupy schválila přijetí finančního daru účelově
určeného na občerstvení při akci Svatojánská noc, ve výši 5 000,-

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

3. 8. – MUDr. Jitka Makovičková, Havlíčkova 426/5, Česká Lípa, tel. 487 521 356
4. 8. – MUDr. Martin Mareš, Komenského 358, Cvikov, tel. 487 751 431
10. 8. – MUDr. Marie Murswieková, Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 853 067
11. 8. – MUDr. Dita Lacinová, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 901
17. 8. – stomatolog Natália Naboichenko, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 645 138
18. 8. – MUDr. Martin Mareš, Komenského 358, Cvikov, tel. 487 751 431
24. 8. – MUDr. Jiří Voříšek, Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
25. 8. – MUDr. Martin Bartoň, Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
31. 8. – MUDr. Pavla Vránová, Čs. armády 1566, Česká Lípa, tel. 487 853 515

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

EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT „OVČANEM“
covaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, který
s ústředním mottem „Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti
ovčanství“ přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit.
Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro
všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístupu k životnímu prostředí a Odpovědný přístup k financím. Všechny kurzy jsou
realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické
pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve větších krajských městech, ale vzdělávat se můžete také přes internet, a to ve
formě online seminářů a e-learningových kurzů.
O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových
stránkách projektu www.nebudovcan.cz.

Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků
bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se vás politika a občanské dění kolem vás vlastně netýká?
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se
tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém
žijeme, a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se
na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu,
„ovčanem“. Demokracie se ve svém původním významu opírá
o ochotu členů společnosti spolupodílet se na spravování společného
veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla
v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v
demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli
ve veřejném životě. Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 finan2
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PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY
Bezpečně na prázdninách

Kam lze cestovat pouze na občanský průkaz

Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě
v létě se zraní nejvíce dětí, a také většina z nich zapomíná na zásady
bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Přitom návyky, které si děti osvojí již v raném
věku, si pak s sebou nesou do dospělosti. Proto je vhodné i v období
volna a školního odpočinku vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života a nevystavovat je zbytečným
rizikům úrazu či jinému nežádoucímu chování. Zajistit program pro
děti na dva měsíce školního volna není pro mnoho rodičů zrovna
snadným úkolem. Děti se mnohdy pohybují i samy bez dozoru dospělých. Těm pak nezbývá nic jiného, než se s dětmi domluvit na
určitých pravidlech, důvěřovat jim, ale zároveň si dodržování pravidel prověřovat.

Letos lze občanský průkaz (díky nabytí účinnosti zákona o cestovních dokladech) použít jako cestovní doklad k cestám do některých
států, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru. Jednodušší bude cestování do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Chorvatska, Kosova, Makedonie a Srbska. Na občanský průkaz je možné do uvedených států cestovat jak pozemními
dopravními prostředky, tak letecky. Cestovat na občanský průkaz
mohou i občané mladší 15 let. Ministerstvo vnitra nedoporučuje
používat k cestám
občanské průkazy typu knížky, které byly vydány občanům narozeným před 1. lednem 1936 bez omezení doby platnosti, protože od
jejich vydání došlo ke změně podoby držitele.

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM DEVÁTÝCH TŘÍD
Dne 27. 6. 2013 se na radnici konalo slavnostní předání vysvědčení žákům devátých tříd a předání upomínkových předmětů
nejlepším sportovcům uplynulého školního roku.
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•

Šílený Kůň děkuje
Rok se s rokem sešel, začaly prázdniny a s jejich nástupem i
tradiční tábor.
Ve čtvrtek děti dostaly vysvědčení
a v pátek, den na to,
vyrazily dva plné autobusy směr Kokořín. Letos se počet dětí zastavil na 81 tábornících. Téma letošního tábora – Paleontologická expedice. Po vybudování tábora (a výborném dortu od paní Cibulkové…díky za něj) se děti rozdělily do jednotlivých expedic, ve kterých po celý týden sbíraly „trilobiťáky“. Ta expedice, která získala
nejvíce Trilobiťáků, vyrazila na konci tábora jako první za pokladem. Jedním z hlavních úkolů jednotlivých expedic bylo složit kostru pravěkého dinosaura. Jelikož je Kokořínsko bohaté na naleziště
kosterních ostatků dinosaurů, i naše expedice na třech badatelských
výpravách našly spousty kostí. Fantazii se meze nekladly, takže na
konci tábora jsme měli osm koster nových, dosud nepopsaných druhů dinosaurů. Asi každý z účastníků mi dá za pravdu, že vrcholem
letošního tábora byla stezka odvahy. Na hradě Kokořín v noci za
svitu loučí a doprovodu bílé paní se musel každý táborník odvážit do
hradního sklepení za bezhlavým rytířem. Všechny pobavily bojové
hry v lese, vybíjená, přetahování lanem, horolezectví či střelba
z luku a vzduchovky. Novinkou byl azimutový závod tříčlenných
hlídek.
Letos nám přálo i počasí, takže tábor proběhl bez problému a
myslím si, že se povedl…
Za všechny táborníky bych rád poděkoval:
• Řediteli ZŠ a MŠ Zákupy panu Mgr. Čestmíru Kopřivovi a to
za pomoc při organizaci a materiálním zabezpečení tábora a
Janě Vosáhlové, vedoucí školní jídelny za pomoc při objednávce potravin a za zapůjčení nádobí pro náš tábor.

•

•
•

Firmě LGI, s.r.o. za bezplatnou dopravu proviantu a osobních
věcí dětí na tábor i zpět a řidiči panu Romanu Michovovi za
pomoc při této činnosti. Autobusy sponzorsky zajistila společnost IAC Group Czech, s. r. o., díky.
Zákupští hasiči nám pomohli s dopravou a stavbou tábora. Neváhali a přijeli pomoci i s likvidací tábora, přestože byla sobota
v prodlouženém víkendu…pánové, díky moc.

Kamarádům Petru Kerberovi a Jaromíru Lochmanovi za pomoc
s dopravou materiálu a vybavením a za bezplatné zapůjčení
vozidel.
Velikánské poděkování letí ještě jednou k Jaromíru Lochmanovi za vyrobení krásných mincí – trilobiťáků a také za finanční
sponzorský dar, za který jsme mohli
nakoupit nové stany.
• Uznání a dík patří i provozovatelům kempu Jirkovi a Fany Vítovým a jejich pomocníkům za parádní prostředí a podmínky pro náš
tábor.
• Za trpělivost a výdrž děkuji
majiteli hradu Kokořín panu Jarmilu Špačkovi a jeho kolegům. Do tří
do rána s námi vydrželi na hradě,
aby kouzlo noční stezky odvahy
mohli vyzkoušet všichni táborníci.
(Pokračování na stránce 5)
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či dovolené. Nejdřív děvčata: díky Nikče Skočíkové, Hance
Lípové, Janě Serdelové, Radankám Lukovičové (i za trilobity) a
Lebedové, Majdě Marečkové, Efce Kerberové a Terce Bakalové a klukům – Česťovi „Bizonkovi Bzukovi“ a Vojtovi
„Karlovi“ Kopřivovým, Petrovi „Pukymu“ Lukavcovi, Jozinovi
Jiráskovi, Frankiemu Tremlovi, Vencovi Serdelovi, Mírovi a
Mácovi Jersonovým a Míšovi „Žižuovi“ Paďourovi. Dále díky
Zuzce Erbenové a jejímu křičícímu stanu a Jaromíru Lebedovi
za pomoc na táboře. O zdraví se nám postarala Markéta Humpoláková, která nahradila Aničku a s funkcí zdravotnice si poradila více než dobře.
• Náš tým kuchařek pod vedením Boženky Jiráskové - ve složení
Lída Špindlerová (letos na stezku odvahy vyrazila pro jistotu za
světla a v doprovodu kolegyň z kuchyně, ale i nejmenší holčičky chodily po dvou, sice za tmy, ale i tak to Lída zvládla), Hanka Ludvíková s kuchtíkem Kubou Hrubanem se nám velice
pečlivě starala o naše žaludky. Dobrot a táborových specialit
bylo hodně a byly vynikající. Děvčata a chlapče, díky!
Snad jsem na nikoho nezapomněl, a pokud ano, tak se omlouvám
a děkuji mu o to víc.
Jak jsem již řekl, tábor se povedl a jsem rád, že naše parta Táborníků
drží pohromadě a dokáže dětem připravit týden nezapomenutelných
zážitků.
Takže - PŘÁTELÉ, KAMARÁDI, TÁBORNÍCI, velcí a malí,
za rok na táboře ahóóóóój!
Howg - domluvil jsem! Šílený Kůň

(Pokračování ze stránky 4)

•
•

•

Paní Ivě Urbanové z DS Havlíček děkujeme za zapůjčení kostýmů bílé paní a bezhlavého rytíře.
Nejvíce díků a uznání a pochval tradičně zaslouží parta lidí,
která tábor připravovala a poté na něm i trávila svůj volný čas a
dovolenou. Takže - PŘÁTELÉ A KAMARÁDI (Avon Team),
díky moc za to, co pro nadšení dětí vyvádíte.
Díky všem, kteří na sebe vzali odpovědnost a starali se o děti a
podíleli se na zábavě po celou dobu tábora a to ve svém volnu

KALENDÁŘ MĚSÍCE
SRPEN

KRONIKA MĚSÍCE
ČERVENEC

17. 8. se uskuteční 51. ročník volejbalového turnaje o pohár města
Zákup.
24. 8. pořádá ČSCH Krajskou a okresní výstavu národních plemen
králíků a drůbeže spolu s mezinárodním setkáním mladých
chovatelů z Čech a z vých. Saska.
31. 8. pořádá ČSCH výstavu drobného zvířectva, která se bude
skládat z:
1) krajské expozice národních plemen králíků a drůbeže
2) okresní výstavy mladých králíků a drůbeže.

Základní škola uspořádala dětský tábor.
20. 7. se uskutečnilo II. zákupské putování s císařem.
Pořadatelem byla Kultura Zákupy, o. s.
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KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE SRPEN
1. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
8. 8.
9. 8.

10. 8.
11. 8.
12. 8.

13. 8.

14. 8.
16. 8.

1848 * skladatel a kapelník František Kmoch (165 let)
1933 * významný český historik Dušan Třeštík (80)
1978 + spisovatelka Vlasta Javořická (35)
1983 + český básník a překladatel Petr Kopta (30)
1993 + slovenský hudební skladatel Eugen Suchoň (20)
1913 * český spisovatel Alfréd Technik (100)
1928 * americký malíř, průkopník pop-artu, filmový
režisér Andy Warhol (85)
1978 + herec Josef Hlinomaz (35)
1918 uznala Anglie Čechoslováky za spojenecký národ
(95)
1943 * herec František Němec (70)
1978 + spisovatelka Marie Úlehlová - Tilschová (35)
258 + sv. Vavřinec (1755)
1853 + český humorista František Jaromír Rubeš (160)
1253 + sv. Klára z Assisi - zakladatelka řádu klarisek
(760)
1948 * Jan Palach (16. 1. 1969 se upálil) (65)
1683 vítězství nad Turky u Vídně (330)
1688 * sochař Ferdinand Maxmilián Brokoff (325)
1888 * francouzský zpěvák a herec Maurice Chevalier
(125)
1928 + Leoš Janáček (85)
1868 * básník Otokar Březina (145)
1938 + průkopník motorismu automobilismu Václav
Klement (75)
1988 + klavírista, skladatel, pedagog a spisovatel Václav
Holcknecht (25)
1958 + francouzský fyzik a chemik, nositel Nobelovy ceny
Frédéric Joliot-Curie (55)
1993 + herec Jiří Adamíra (20)
1928 + básník Antonín Sova (85)
1958 * americká zpěvačka a herečka Madonna (55)

17. 8.

18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
23. 8.
25. 8.

26. 8.
28. 8.
29. 8.

30. 8.
31. 8.

1873 * malíř Max Švabinský (140)
1938 + zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin
Svojsík (75)
1943 * Pavel Rychetský (70)
1763 * český národní buditel, jazykovědec Josef
Dobrovský (260)
1938 * herečka Věra Galatíková (75)
1983 + sochař Břetislav Benda (30)
1813 + skladatel Jan Křtitel Vaňhal (200)
1878 * básník Jakub Deml (135)
1908 * francouzský spisovatel Robert Merle (95)
1968 vpád armád Varšavského paktu do Československa
(45)
1978 + spisovatel Edvard Valenta (35)
1938 vyhlásila čs. vláda všeobecnou mobilizaci (75)
1743 * francouzský chemik Antoine Laurent Lavoisier
(270)
1918 * americký skladatel Leonard Bernstein (95)
1948 * slovenská herečka Magda Vašáryová (65)
1278 byl poražen a zabit v bitvě na Moravském poli král
Přemysl Otakar II. (735)
1968 + režisér Martin Frič (45)
1843 * historik August Sedláček (170)
1953 SSSR vyzkoušel vodíkovou pumu (60)
1523 byl poražen Turky a zahynul posléze na útěku
v močále u Moháče král Ludvík Jagellonský.
Vymřel tak rod Jagellonský, což umožnilo nástup
Habsburků na český trůn. (490)
1928 * hud. sklad. Mojmír Baling (85)
1958 * americký zpěvák Michael Jackson (55)
1903 * slovenský spisovatel Jóžo Nižňánský (110)
1933 zavražděn německý filozof Theodor Lessing (80)
1908 * americký spisovatel William Saroyan (105)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
2. 8. 1963 byla zrušena škola v Božíkově. (50 let)
4. 8. – 10. 9. 1778 v rámci „bramborové války” rekvírovali Prusové v Zákupech. (235)
8. 8. 1928 byl jmenován Eduard Held čestným starostou Zákup. (85)
21. 8. 1968 zhruba od čtyř hodin ráno projížděly přes Zákupy sovětské okupační jednotky od Nového Boru směrem na Mimoň. (45)
21. 8. 1978 uskutečnili představitelé města v rámci 10. výročí „internacionální pomoci” oficiální návštěvu v sovětské posádce v Nových
Zákupech. (35)
22. – 24. 8. 1813 byli v Zákupech polští vojáci z Napoleonovy armády. (200)
30. 8. 1903 byla vysvěcena chlapecká škola (nynější zdravotní středisko). (110)

21. srpen 1968 v Zákupech
21. srpna 1968 ve čtyři hodiny ráno jsme se probudili podivným
hukotem. Po silnici od Nového Boru se valily tanky s bílými pruhy
směrem na Mimoň. Jeden z nich se ocitl Gagarinovou ulicí až v ulici
Školní, kde se otočil a vrátil na trasu tankové jednotky. Došlo k
intervenčnímu vpádu pěti armád států Varšavské smlouvy. Rádio
hlásilo o násilí, střelbě i mrtvých.
Šel jsem na radnici, kde se už sešla řada lidí. Měl jsem několik
dnů vytržený zub, tvář napuchlou, v dásni drény. Ale zůstat doma to nešlo. Viděl jsem dospělé lidi plakat – žalem a vztekem!
Zákupský občan J. T. se svými dvěma dětmi se postavil na náměstí do cesty jedoucím tankům. Ty zastavily, vojáci vyskákali, ale
než mohli zasáhnout, odvedli spoluobčané rodinu stranou. Tanky
pokračovaly v cestě.
Když jsme měli jasnější představu, co se děje, zahájili jsme akce
proti okupaci. Byl jsem pověřen sepsáním několika petic - jednak na

sovětské velvyslanectví, jednak veliteli sovětských okupačních jednotek u nás v Československu. Na náměstí je podepsaly stovky občanů. Dále jsme psali dopisy na podporu našich zákonných představitelů. Vyslali jsme skupinu mladých, aby psali hesla na zdech i na
silnici. Nejčastějšími hesly bylo: „Ať žije KSČ vedená Dubčekem."
„Okupanti, jděte domů." „Mnichov 1938 - 21. srpen 1968." „Lipany
- Bílá hora - Mnichov - srpen 1968".
Slyšeli jsme z rozhlasu, že v Praze se střílí, Národní muzeum je
poškozeno, v Liberci na náměstí byli mrtví a ranění.
Naši představitelé byli odvlečeni do Moskvy. A vojáků pěti
„bratrských" zemí, především sovětských, neustále přibývalo.
Ukazatele na křižovatkách byly zamalovány nebo odstraněny.
Vycházela zvláštní vydání novin regionálních i celostátních.
V jednom z výtisků českolipského Nástupu byl nápis: „Lenine,
(Pokračování na stránce 7)
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Sovětské posádky vystřídaly naše vojáky ve vojenském prostoru
Kuřívody, v Hradčanech a v Mimoni, ve Stráži, v Mladé Boleslavi,
v Turnově, ve vojenském prostoru Mladá - Milovice a jinde. V říjnu
opustila naše posádka Zákupy a 15. října se přistěhoval sovětský
tankový pluk. Kasárna byla přecpána, tanky ničily zákupské ulice a
chodníky. Sovětští důstojníci byli ubytováni v uvolněných bytech po
našich vojácích na sídlišti v Zákupech, v Nových Zákupech se začaly stavět bytovky pro další. Sovětští velitelé začínali dostávat čestná
občanství města. Lidé se postupně začali stahovat do svých ulit,
přestali se veřejně angažovat.
28. října jsme ještě u školy zasadili „lípu svobody" k 50. výročí
vzniku Československé republiky. Měl jsem projev, který mi byl
později velice vyčítán. Že jsem příliš vynášel předmnichovskou
republiku a Masaryka a neukázal na to, jak protilidový stát to byl,
čímž jsem nahrával kontrarevolučním živlům.
Tak tedy probíhaly první dny a týdny sovětské okupace, která
pak trvala přes dvacet let.
Poznámka: Neuvádím plná jména dvou zmiňovaných aktérů
tehdejších zákupských událostí, protože jsem neměl možnost požádat
je o souhlas.
Mgr. Jiří M. Šimek

(Pokračování ze stránky 6)

probuď se, Brežněv se zbláznil!" Všude byly nápisy, vyzývající
k pasivnímu odporu: „Okupantům ani kapku vody!" Jiné - posměšné, je vyzývaly k návratu: „Ivane, jdi domů, čeká tě Nataša!" A ještě
jiné - nešťastné: „V roce 1945 jste nám přinesli svobodu, v roce
1968 nám ji berete!" Na radnici docházel pravidelně
z československé posádky v Zákupech major L., který byl informován o vojenských věcech. První dva dny - 21. a 22. srpna vždy říkal:
„Ještě bychom na ně stačili." Třetí den jen konstatoval: „Už jich je
tady moc."
S přibývajícími dny začínalo být jasné, že petice ani pasivní
odpor cizí vojska od nás nevyženou. Naši představitelé se vrátili z
Moskvy, kde podepsali dohodu o pobytu sovětských vojsk u nás až
do zániku „nebezpečí kontrarevoluce". Jen dr. Kriegel nepodepsal.
Nikdo nevěděl, co bude dál, mluvilo se o dělnicko-rolnické vládě a
byl strach, aby se neopakovaly události z Maďarska 1956. Bilak,
Kapek, Indra a další triumfovali, do čela se stále více propracovával
Husák, prezident Svoboda byl stále nemocnější a Dubčeka postupně
odrovnali stejně jako Smrkovského a další představitele tzv. Pražského jara. Ke změnám došlo pochopitelně i na místní úrovni, kde
byli postupně odvoláváni představitelé města a vedoucí firem, nastalo velké kádrování a vylučování.

415 let od jedné velké povodně v Zákupech a okolí
Nedávno došlo v našich zemích k jedné
z dalších velkých povodní, která naštěstí
Zákupsko zasáhla jen poměrně málo. Povodně se tady ale objevovaly i v minulosti
a rovněž měly katastrofální následky, i když
v leckterém ohledu jiné než dnes.
Například v roce 1598, v době, kdy
zákupské panství patřilo tehdy mladému
Václavu Berkovi z Dubé, přišla v srpnu do
Čech také povodeň. Rozvodnila se hlavně
Vltava a Labe, následně ale také další řeky,
takže v severních Čechách byly postiženy
např. Roudnice, Litoměřice, Louny, Ústí
nad Labem či Žatec. Povodní byla ale postižena také Česká Lípa, Zákupy a Mimoň.
Na rozdíl od nynější doby neexistovalo
tehdy pojištění, a tak lidé, kteří přišli o svůj
majetek, neměli žádnou možnost náhrady,
jedině snad vrchnost jim mohla odpustit

některé dávky. Dalším velmi podstatným
rozdílem proti dnešní době bylo to, že lidé
neznali původ chorob, tedy ani nepoužívali
dezinfekci. Povodně vždy vyplavily žumpy,
roznesly hnůj, často také vnikly do mělkých
hrobů (zákupský hřbitov byl až do šedesátých let 19. století, kdy jej násypem výrazně
zvýšili, vždy silně podmáčený), a voda tak
roznášela infekci. Po opadnutí srpnové povodně v roce 1598 se rozšířilo v zákupských
domech, obou mlýnech, ba i v zámku
a v hospodářském dvoře mnoho myší a krys.
Lidé se je snažili chytat a v jednom domě se
jich často nachytalo i několik desítek. Lidé
nevěděli, že krysy přenášejí blechy, které
zase přenášejí bakterie moru. Viděli jen
výsledek – morovou epidemii. Ta skutečně
po povodních v srpnu 1598 přišla také do
Zákup. Padlo jí za oběť nejen mnoho lidí,

K U LTU RA

ale umírala také domácí zvířata, zejména
krávy, voli a prasata. Kromě toho se rozšířila také úplavice. Na mnoha místech podlehlo také jakési chorobě ovoce. To vše mělo
za následek drahotu. Morová epidemie se
snad v zimě zmírnila, ale následujícího roku
propukla znovu.
Povodeň a následný mor roku 1598 byl
jedním z článků řetězu podobných pohrom,
které spolu s válkami s Turky trápily střední
Evropu, a tedy i náš kraj na přelomu 16. a
17. století. Kněz Valentin Frumald
z Dobranova, který nám o tom zanechal
zprávu, přičítal tyto jevy šířícímu se luterství, tedy ze svého pohledu bezbožnosti lidí.
A to ještě netušil, že zanedlouho vypukne
třicetiletá válka.
Martin Aschenbrenner

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

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

Srpen

Září

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. 2. mezinár. setkání mladých chovatelů z Čech a z Vých. Saska
Dle data otevření: Den otevřených dveří v multifunkčním objektu č. 521
Soutěž o nejhezčí balkón
31. 8. výstavu drobného zvířectva, která se bude skládat z:
1) krajské expozice národních plemen králíků a drůbeže
2) okresní výstavy mladých králíků a drůbeže.
7. 9. Třetí severočeské setkání vozidel FRAMO a BARKAS
7
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2) okresní výstavy mladých králíků a drůbeže.
7. 9. Třetí severočeské setkání vozidel FRAMO a BARKAS
13.. – 15. 9. Zákupské slavnosti
14. 9. výstava výpěstků
10. – 29. 9. pro děti: Postav si svého draka
28. 9. společné zapálení svíček u sochy sv. Václava
Vyhodnocení soutěže o nejhezčí rozkvetlé okno
Zájezd na Kunětickou horu

srpen 2013

EHM
město Zákupy + DS Havlíček +
ostatní organizace
ČSZ
EHM
OV Kamenice
KŽ, LKŽ
KŽ, LKŽ, KSČM

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
2003
„Tři v tom“ 3. 1.
Večer monologů a dialogů 28. 2. (Šimek)
R. Merle: Vláda žen (Šimek) 15. 4. Kuřívody, 17. 4. Kamenice, 22.
4. Kamenický Šenov, 3. 5. Josefův Důl
2004
Molière: „Lakomec” (Bartoš) – benefice k sedmdesátinám J. Šimka
(titulní role) - 28. 4. Kuřívody, 1. 5. Zákupy, 6. 5. Kamenice u
Zákup, 8. 5. Josefův Důl, 18. 5. Kamenický Šenov, 2. 6. Mimoň
2005
Dostojevskij-Šimek: „Jak ulovit knížete” (Šimek) 8. 4. Kuřívody, 5.
5. Zákupy, 7. 5. Josefův Důl, 16. 5. Kamenice, 9. 6. Mimoň, 21. 6.
Kamenický Šenov, 9. 12. Český Dub
Někrasov – Šimek: „Herečka” (Bartoš) 26. 11. Kamenice
Pochod do pohádky – Zákupy 11. 6.
Živý obraz ze starých českých pověstí na krajských dožínkách v
České Lípě 17. 9. (Šimek)
Živý Betlém (Šimek) – Nový Bor 25. 11., Zákupy 17. 12.
2006
Někrasov-Šimek: „Herečka“ (Bartoš) 21. 4. Česká Lípa, 22. 4. nádvoří zámku v Zákupech, 25. 4. Kuřívody, 1. 5. Zákupy, 7. 5. regionální přehlídka Josefův Důl
Pochod do pohádky – Zákupy 3. června
9. 9. – Historický průvod a obraz předání městských práv – Zákupské slavnosti (Šimek)
Živý Betlém (Šimek) – 24. 11. Nový Bor, 15. 12. Sklárny Ajeto, 16.
12. Zákupy
2007
27. a 28. ledna uspořádal DS Havlíček další velmi úspěšné setkání
téměř stovky ochotníků oblasti SČDO České středohoří spolu se
soutěží dialogů a monologů a postupovou soutěží jednoaktovek.
H. Krejčí: „Hry ze smetiště“ (Šimek, Bartoš, Matýšková) 12. 4.
Kuřívody, 23. 4. Kamenický Šenov, 26. 4. Kamenice, 1. 5. Zákupy,
6. 5. Josefův Důl, 15. 6. Nový Bor
J. M. Šimek: „O Sněhurce“ (Šimek) 30. 5. a 3. 6. Zákupy, 9. 9. tři
představení na nádvoří zámku, 8. 11. v Brništi, 25. 11. v zákupském
domově důchodců, 14. 12. v Ajetu Lindava
Vítání Jezerní královny ve Starých Splavech 28. 7.
Živý betlém (Šimek) 7. 11. v Kamenici, 30. 11. v Novém Boru, 14.

(4. pokračování)
DO TŘETÍHO TISÍCILETÍ
2001
A. Přidal: „Malá noční hra“ (Šimek) 17. 3.
J. Šimek: „Tartuffikce“ (autorská režie) 17. 3., 27. 4. Kam. Šenov, 3.
5. Zákupy, 5. 5. Josefův Důl, 30. 5. Kuřívody, 8. 9. Zákupy
8. 9. – Historický průvod a obraz předání městských práv – Zákupské slavnosti (Šimek).
2002
22. a 23. ledna uspořádal DS Havlíček velmi úspěšné setkání téměř
stovky ochotníků oblasti SČDO České středohoří spolu s oblastní
konferencí, soutěží dialogů a monologů a postupovou soutěží jednoaktovek, sám se zúčastnil šesti monology.
J. Vostrý: „Tři v tom“ (Bartoš) 30. 4. Kuřívody, 1. 5. Zákupy, 4. 5.
regionální přehlídka Josefův Důl – postup na národní přehlídku
ve Vysokém n. Jiz., 19. 9. Krupka, 21. 9. Kulturní dům Zákupy, 8.
10. Kamenický Šenov.
Komedie „Tři v tom“ J. Vostrého (už jsme věděli, že to nenapsal J.
Menzel) znamenala pro nás druhé účinkování na národní přehlídce venkovských souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém
nad Jizerou.
15. října - národní přehlídka ve Vysokém n. Jiz. – dvě představení, uděleny dvě herecké ceny (B. Bartoš, J. M. Šimek jako
Ubaldo a Pandolfo).
6. 12. Česká Lípa J. Šimek: „Babiččiny pohádky“ (autorská režie)
19. 5. regionální přehlídka Nový Bor, dětská léčebna Cvikov, 30. 5.
Zákupy
Druhá účast na národní
přehlídce venkovských
souborů
ve Vysokém nad Jizerou
KRAKONOŠŮV
DIVADELNÍ PODZIM
2002 – J. Vostrý: Tři v tom
Cena za herecký výkon v roli
Ubalda a Pandolfa
pro Bohuslava Bartoše
a Jiřího Šimka

(Pokračování na stránce 9)
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2011
29. a 30. ledna pořádal DS Havlíček v kulturním domě oblastní
setkání ochotníků oblasti České Středohoří.
J. Tibitanzl: „Pohádky z Krakonošovy zahrádky“ (Ivana Urbanová) 26. 3. Žandov, 28. 5. Nový Bor (obl. přehlídka), 11. 9. Zákupy, 2.
10. Kamenický Šenov, 18. 12. Ústí n. L.
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ - 16. 4. Žandov, 1.
5. Zákupy, 7. 5. Josefův Důl (obl. přehlídka), 4. 6. Třebívlice,
10. 9. – Historický průvod a obraz předání městských práv (Šimek)
– Zákupské slavnosti
J. M. Šimek: „Kontrola v městě Kocourově“ (Šimek) 23. 9. Velká
Bukovina
Mikulášská: Velenice
Živý betlém (I. Urbanová): Nový Bor, Kamenický Šenov, Kamenice, Zákupy, Chotovice, Ústí n. L.
2012
J. M. Šimek: „Kontrola v městě Kocourově“ (Šimek) - 27.
4. Kamenický Šenov, 28. 4. Velenice, 1. 5. Zákupy, 5. 5. Josefův
Důl (oblastní přehlídka), 8. 6. Třebívlice, 9. 6. Velenice, 9. 9. Zákupy
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ (Šimek) - 31. 8. Česká
Lípa (vodní hrad)
„Jak se nám dnes jeví svět, ukáže náš KABARET“ (Šimek) 28. 9. Velká Bukovina, 17. 11. Zákupy
Živý betlém (I. Urbanová): Nový Bor, Kamenický Šenov, Kamenice, Polevsko, Zákupy, Chotovice
2013
„Jak se nám dnes jeví svět, ukáže náš KABARET“ - 8. 2. Mimoň,
16. 2. Noviny pod Ralskem, 6. 4. DD Nové Zákupy
P. Němec: „Doba kamenná“ (Bartoš) – 1. 5. Zákupy, 11. 5. Josefův
Důl, 15. 9. Zákupy, 28. 9. Velká Bukovina
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ – 15. 6. Kamenický Šenov, 16. 6. Zákupy
J. Šimek: „Jak se Dobrák stal králem a Vykuk do pekla přišel“ – 6.
9. Kamenický Šenov, 16. 6. Zákupy

(Pokračování ze stránky 8)

12. v Ajetu Lindava, 22. 12. na nádvoří zámku v Zákupech.
Mikulášské představení 8. 11. ve Velenicích.
2008
O. Dudek: „Lucerna aneb Zelený Rudolf“ (Bartoš) 25. 4. Kamenice,
1. 5. Zákupy, 10. 5. Josefův Důl, 6. 6. Třebívlice, 14. 6. Nový Bor,
21. 6. Zákupy, 11. 7. lesní divadlo Sloup v Čechách, 26. 11. Hradčany
P. Vogel: „Nejstarší řemeslo“ (Šimek) - 26. 4. Bohatice, 7. 5. Zákupy, 9. 5. Josefův Důl, 13. 5. Skelná Huť, 18. 6. Hradčany, 21. 6.
Zákupy, 5. 9. Český Dub
Průvod a historický obraz „Vznik divadla“ u příležitosti 85 let českého divadla v Zákupech (Šimek).
J. M. Šimek: „To byl Hockewanzel“ (Šimek) 7. 11. dvakrát Horní
Police
Slavnostní večer k 90. výročí vzniku Československa (Šimek) – 23.
10. KD Zákupy, 4. 11. škola Zákupy
Živý betlém (Šimek) – 28. 11. Nový Bor, 29. 11. Kamenice, 20. 12.
Zákupy
Mikulášské představení 5. 12. Nový Bor a Česká Lípa, 6. 12. Velenice
2009
J. M. Šimek: „To byl Hockewanzel“ (Šimek) 28. 2. Česká Lípa, 28.
2. Zákupy, 9. 5. Josefův Důl (oblast. přehlídka venkovských souborů), 25. 9. Velká Bukovina
A. Procházka: „S tvojí dcerou ne“ (Šimek) - 2. 6. Hradčany, 4. 6.
Zákupy, 8. 8. Velenice, 9. 8. Zákupy
I. Urbanová: „O popletené víle“ (Ivana Urbanová) - 23. 5. Nové
Zákupy, 29. 5. Nový Bor, 30. 5. Zákupy, 13. 6. Ajeto Lindava, 4. 7.
Kunratice u Cvikova, 6. 8. Kamenický Šenov
P. Němec: „Tak takhle to bylo“ (Bartoš) 1. 5. Zákupy, 20. 6. park
v Třebívlicích, 18. 7. Zákupy
O. Dudek: „Lucerna aneb Zelený Rudolf“ 12. 6. Verneřice, 4. 7.
Kunratice u Cvikova, 18. 9. Zákupy, 20. 12. Velké Březno
Živý betlém (Šimek) – 27. 11. v Novém Boru, 29. 11.
v Kamenickém Šenově, 4. 12. v Kamenici, 19. 12. na nádvoří zákupského zámku.
2010
Založeno Divadelní studio Josefa II. v Kunraticích u Cvikova, jako
dceřinná scéna DS Havlíček.
A. Procházka: „S tvojí dcerou ne“ (Šimek) - 30. 4. Česká Lípa, 5. 5.
Zákupy, 8. 5. Josefův Důl
P. Němec: „Tak takhle to bylo“ - 9. 5. Josefův Důl
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ 4. 6. Třebívlice, 5. 5.
Kamenice u Zákup, 25. 9. Zákupy pro školu, Velká Bukovina, 27.
9. Zákupy
Mikulášská: Česká Lípa, Velenice
Živý betlém (I. Urbanová): Nový Bor, Kamenický Šenov, Kamenice, Zákupy

Vysvětlivky:
Kde není uvedeno místo, hráno v Zákupech.
Okresní přehlídka: od listopadu r. 1984 Mimoň, od listopadu r. 1992
– Zákupy, od r. 1997 přesunuta na únor. Pro nedostatek souborů
ukončena v roce 2001. Krajská – regionální – oblastní (označení se
v průběhu let měnilo) přehlídka venkovských souborů: 1987 - 90
Mašťov, od r. 1991 Josefův Důl („Josefodolské divadelní jaro").
DuP = Divadýlko u půdy (náměstí Zákupy)
Celkem v létech 1923 – 2013 připravili zákupští čeští ochotníci
110 inscenací včetně komponovaných pořadů a odehráli více než
500 vystoupení.

VÝZVA všem, kteří jakýmkoliv způsobem a jakkoliv dlouho či krátce
spolupracovali se zákupským ochotnickým divadlem a DS Havlíček:
Přátelé divadelníci, bývalí i současní, z blízka i z dáli, všichni, kdo jste
byť jen zavadili o zákupské ochotnické divadlo,
rádi vás všechny uvítáme na oslavách našich 90. narozenin. Nemáme však na vás na všechny kontakt a ani nemůžeme
poslat každému jednotlivě pozvánku, a tak vás všechny zveme tímto způsobem na oslavy 90. výročí českého ochotnického divadla v Zákupech, které se uskuteční v rámci letošních Zákupských slavností. Ozvěte se nám na adresu:
dshz@centrum.cz nebo prostě u kteréhokoliv člena DS Havlíček či přímo na adresu: DS Havlíček Zákupy, Školní 340.
Potěšíte nás, když se spolu s námi zúčastníte i našeho divadelního průvodu. Kostýmů máme dost. Museli byste však
dorazit s dostatečným časovým předstihem, tzn. v sobotu 14. září nejdéle do 11. hodiny a před tím nám svou účast ohlásit.
(Lze se ale účastnit i v civilu, protože i takové hry jsme hráli.)
J. M. Šimek, jednatel DS Havlíček
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Opravuje se kostel v Zákupech?
Pro objektivní pohled na péči o objekt kostela sv. Fabiána a
Šebestiána v Zákupech chceme informovat veřejnost o těchto skutečnostech:
Ve spolupráci se stavebním odborem Biskupství Litoměřice byly
v roce 2012 podány žádosti o dotace na ministerstvo kultury
v Havarijním programu, v programu Obcí s rozšířenou působností
(ORP), v programu PZAD a o příspěvek z odboru církví, na Liberecký kraj ve fondu kulturního dědictví. Město Zákupy bylo požádáno o spolupráci a příspěvek na zajištění bezpečného příchodu ke
hřbitovu. Celkový objem těchto žádostí byl cca 6 mil. Kč pro zastavení havarijního chátrání střechy a fasády stavby. V roce 2012 se
ale ze všech žádostí podařilo získat jen 250 tis. Kč a dar surového
dřeva. Tyto prostředky byly použity na stavbu podchodu ke hřbitovu, na částečnou opravu střechy a částečnou likvidaci dřevomorky.
V roce letošním 2013 se situace opakuje. Znovu jsou podány žádosti
o dotace na ministerstvo kultury v Havarijním programu a o příspěvek z odboru církví, na Liberecký kraj z fondu kulturního dědictví
a také město Zákupy bylo požádáno o spolupráci. Z těchto jmenovaných je 100 % neúspěšných. V rámci stanovených termínů vyhlášení
dotací připravujeme ještě v letošním roce předložit dotační žádost

ve druhém kole fondu kulturního dědictví Libereckého kraje a ve
spolupráci s městem Program záchrany arch. dědictví na ministerstvo kultury. V novém víceletém cyklu 2014-2020 se chystáme
v roce 2014 požádat o spolupráci také LAG Podralsko.
Farnost v letošním roce provedla spolu s Památkovým úřadem
v Liberci výběr zpracovatele stavebně historického průzkumu areálu
kostela. Prostředky na něj budou hledány v roce 2014. Tento průzkum pomůže rozšířit znalosti o památce, tyto znalosti předat veřejnosti a také může zamezit špatným rozhodnutím při veškerých opravách a stavebních zásazích. Do průzkumu bude zahrnuta i hrobka
rodiny Schönfeldů na hřbitově.
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že snaha o zajištění údržby objektu kostela je vyvíjena stále. Vítáme také jakoukoli pomoc nebo podnět směřující k udržení hodnoty stavby. Mrzí nás však stále vyjadřované pochyby některých městských zastupitelů o malém úsilí farnosti ve věci ochrany této památky.
R.D.Mgr. Grzegorz Wolaňski, farář v Zákupech
Jan Souček stavební technik, Biskupství Litoměřice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 22. června 2013 oslavil pan Jaroslav Roškot
z DD a DPS Nové Zákupy 91. narozeniny.

rubriku vede G. Štummerová

Dne 28. června 2013 oslavila paní Anna Blažková
z DD a DPS Nové Zákupy 90. narozeniny.

Vedení města oběma oslavencům popřálo mnoho zdraví, předalo kytičku a poté se jubilanti podepsali do kroniky města.

IN FO RMAC E Z KAM EN IC E
(Informace Osadního výboru Kamenice)
V sobotu 6. července proběhla v Kamenici Prokopská pouť.
Nejprve jsme se sešli u sv. Václava, kde jsme zapálili svíčky. Dále
pokračoval průvod skrz Kamenici, ke kterému se další lidé postupně
přidávali. Někteří vytrvalci došli až ke kapličce sv. Prokopa, ostatní
odbočili rovnou na hřiště, kde probíhal hlavní program pouti.
Jako každý rok proběhla akce pečení, kdy v předstihu poutě
kamenické hospodyňky doma něco napekly a přinesly ochutnávku
na hřiště.
Hlavním překvapením bylo letos divadelní představení. Děti
z Kamenice si vyrobily kulisy a nacvičily pohádku Perníková chaloupka. Vzápětí se představili i dospělí „ochotníci“ se stejnou
pohádkou v trochu humornějším podání od Lokálky.
(Pokračování na stránce 11)
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(Pokračování ze stránky 10)

Během malé přestávky, kdy každý ochutnával napečené dobroty, si
mohli zájemci koupit pohlednice Kamenice, nebo si vystřelit některou z cen na malé střelnici. Ve stejnou dobu si hudební skupina Akcent naladila své nástroje a začala nám hrát k poslechu, později
i k tanci.
Během pauzy, kdy i hudebníci sáhli po nějakém koláči, proběhly
ještě soutěže dvojic dospělých s dětmi.
V letošním roce bohužel nemohli přijet tradičně zákupští hasiči.
Oheň si však nevybírá a i přesto začalo hořet. Mnoho přítomných se
však hrdinsky chopilo kyblíků a požár zdolalo postaru.
Obnovené Prokopské poutě v Kamenici se staly již hezkým
novým zvykem zahájení letních prázdnin. Všichni, kdo se podíleli
na přípravě i úklidu, a všichni, kdo napekli, si zaslouží poděkování.
Nejbližší akcí, která nás nyní čeká, je pochod k ukončení letních
prázdnin v posledním srpnovém víkendu.
Radek Hlavnička

Zpravodajství z Nových Zákup
DĚTSKÝ DEN
Místní výbor Nové Zákupy na své schůzi č. 4, dne 26. května 2013 rozhodl o přeložení plánovaného Mezinárodního dne dětí
až na konec školního roku a spojení s jeho
ukončením z důvodu předpovědi velice
nepříznivého počasí. To již posoudit dokážeme, nepříznivé bylo, deštivo a pouze sedmnáct stupňů nad nulou. Termín byl určen
předběžně na 22. června 2013 s tím, že bude
upřesněn na další schůzi výboru a to se také
stalo. Občané a děti o datu konání byli včas
informováni letákovou formou ve všech
vchodech domů na sídlišti v Nových Zákupech, vyjma objektu DPS a DD.
Členové výboru na své schůzi také diskutovali problematiku zábavných, soutěž-

ních, herních a ostatních prvků na tuto akci
a byli na realizaci dobře připraveni včetně
cen a jejich udílení.
Škoda, účast dětí byla nevalná až mizivá.
Místní výbor je kritizován ústy občanů za
svou pasivitu, což není pravda, každý občan má možnost na schůzi místního výboru
projevit své nápady, názory i kritiku, ale
pasivita je hlavně v tomto směru.
Místní výbor se na výše jmenované akci
sešel v plném počtu a očekával soutěžíchtivé zástupce mladších generací, ale bohužel.
Těsně před devátou hodinou, začátek akce, začaly
padat názory ze strany
členů ohledně spojení akce
s úklidem sídliště – „to
nikdo nepřijde“. Vydrželi
jsme čekat do půl desáté a
potom sami členové vyrazili do terénu se třemi
dětskými účastníky. Každý měl velký igelitový
pytel na sběr hrubého
odpadu poházeného po
zelených plochách sídliště.
V průběhu úklidu se postupně rozrůstal počet
účastníků a ve finále vy11

stoupal až na počet devět. Na závěr akce
bylo provedeno opékání buřtů a akce byla
ukončena se slovy velké kritiky jak
k občanům Nových Zákup a jejich dětem,
tak i k účasti na akci jako takové.
Ale i tak Místní výbor Nové Zákupy
děkuje všem za účast.
Milan Prokop,
předseda Místního výboru Nové Zákupy
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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.)
pojmenovány. V předávacím protokolu jsou uvedeny stavy všech
měřičů, datum, podpisy pronajímatele i nájemce, je zde slovní popis
technického stavu prostor a fotodokumentace stavu při předání. Je
zde uvedeno dokonce i rozdělení úklidu a opět kontrola dodržování,
jakou má dnes kdejaká benzínová čerpací stanice dokonce
s podpisy. Uveden je režim přístupu, tedy otevírací doba, takže by
se nemohlo stát, že horolezci jedou i z 30 km vzdálených obcí a pak
zjistí, že je zavřeno… Pokud kdokoliv zamkne hlavní vchod během
lezeckých otevíracích hodin, lezci – nájemci už klíče snad nemají?
Nechali se tam snad zamknout od 70leté uklízečky? Nebo přes otevírací hodiny nejsou přítomni? To je divné, protože v každé nájemní
smlouvě jsou přece uvedeny otevírací hodiny, které nájemce musí
dodržovat. Pokud ne, je za to sankce. Pokud smlouva nic takového
neobsahuje, jedná se o holubník, kde si každý dělá, co chce.

Lezecká stěna
Při četbě vysvětlujícího článku o Zákupské stěně je vidět, že
město pronajalo zmíněné prostory za 1,- Kč/měs. (slovy jedna koruna česká za kalendářní měsíc). Už to je samo o sobě na pováženou.
Jedna koruna měsíčně není zcela určitě cena v místě obvyklá. Z toho
plyne výnos pro město z lezecké stěny do dnešních dnů cca 84,- Kč
(slovy osmdesát čtyři koruny). Platby za energie nájemce platil
1 000,- Kč/měs.
Nájemce zde užívá vodu, má platit event. srážkovou vodu podle
pronajatých m2, teplo, společné prostory na chodbě, elektřinu... Za
to všechno jeden tisíc Kč... Kolik asi tak platí běžný občan za tyto
položky v běžném bytě? Nájemce se jde na radnici informovat,
kolik má doplácet a je mu řečeno, že nic, protože tisícovka vše pokryla. Nájemci není divné, že tisíc Kč stačilo!? Spokojí se s ústní
odpovědí. Ten, kdo mu dal ústní odpověď, toto doložil i písemně?
Asi ne. Věřím, že se nájemci tyto odpovědi líbí rok co rok a pak se
ani nenamáhá ptát se dál, natož si vše ověřit podle skutečné spotřeby
a koneckonců i podle zdravého selského rozumu. Město jako pronajímatel mu snad neposílá písemnou formou aspoň jednou za rok
vyúčtování? Asi ne. Pokud nájemce neměl žádnou spotřebu i tak
musí vyúčtování od města dostat. I kdyby tam měly být samé nuly.
Myslím ale, že se nájemce neměl s takovou odpovědí v žádném
případě spokojit, takže ho nic neomlouvá. Pokud mi vítr odnese
z poštovní schránky např. dopis s doplatkem od ČEZ za elektřinu,
taky mne to neomlouvá a stejně musím vše doplatit a výmluvy, že
mi někdo někde řekl, že nemusím, neobstojí. Z toho plyne, že
smlouva neobsahovala potřebné přílohy, nebyla zde jasně stanovená
pravidla a nikdo na dodržování nájemních podmínek nedohlížel.
Jestli úmyslně, je otázka.
Pracuji v oddělení komerčních nemovitostí velké realitní kanceláře, a proto si dovoluji k této problematice uvést následující:
Každý nájemní nebo podnájemní vztah, má svá pevná pravidla.
Součástí každé nájemní (podnájemní) smlouvy, mimo jiné jsou:
- technický nákres (plánek)
- výpočtový list (energie)
- Všeobecné obchodní podmínky nájmu (podnájmu)
- Předávací protokol
V těchto dokumentech je naprosto jasně, přesně a nezpochybnitelně
uvedeno, kolik, kdy a komu se bude platit za energie, jak bude probíhat vyúčtování a kdy. Výslovně je zde uvedeno, že pokud nájemce
vyúčtování z jakéhokoliv důvodu nedostane, musí si ho vyžádat.
V technickém nákresu jsou prostory přesně zakresleny, vyměřeny a

A podle toho to také dnes vypadá… Nic z toho město
s nájemcem jak vidno nemá a pokud ano, tak laxně a nedostatečně.
Pokud by se obě strany řídily řádnou smlouvou, kterou mezi sebou
mají, tyto dohady by nebyly.

Další věcí je režim budovy, kde se lezecká stěna nachází. Není
náhodou budova památkově chráněná? Stavební úpravy uvnitř
a reklamní ceduli na fasádě někdo schválil? Co třeba kolaudace,
nebo změna užívání?
(Pokračování na stránce 13)
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(Pokračování ze stránky 12)

Na chodbě při vstupu je na straně nájemce lezecké stěny ptačí
hnízdo s výkaly kapajícími přes elektrorozvaděč na zem, haraburdí
opřené o zeď a u dveří dokonce „něco“ dalšího opět vyschlého. Je to
v pořádku? To je přínos pro město? Kolik procent Zákupských občanů je horolezcem?
Pro informaci přikládám podobu Výpočtového listu, Předávacího protokolu a Technického nákresu. Jsou od jiných nájemců, ale
jako obyčejný příklad stačí.1) Dále je na foto přiložen aktuální stav
chodby, kudy chodí lezci na lezeckou stěnu. Obrázek ať si udělá
každý sám.
Živnůstka Martin
1

) Tyto dokumenty, jakož i další fotografie jsou k dispozici v redakci
ZZ.

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

U nás doma
Děkujeme panu Mojžíškovi za ozvláštnění a zkrášlení Gagarinovy ulice a „Klášteráku“.
Mgr. Jiří m. Šimek, předseda komise pro kulturu a cestovní ruch

INFORMACE ODJINUD
ZAHAJOVACÍ KONCERT
pátek 20. září, 19.00
Česká Lípa, bazilika Všech svatých
Václav Hudeček – housle
Barocco sempre giovane
Houslové koncerty slavných mistrů baroka
sobota 21. září, 19.00
Nový Oldřichov, kostel sv. Kříže
Královéhradecký dětský sbor Jitro
Jiří Skopal – sbormistr
Michal Chrobák – klavír
V dobrým sme se sešli

LÍPA MUSICA
– mezinárodní hudební festival

(Pokračování na stránce 14)

20. září – 26. října 2013
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(Pokračování ze stránky 13)

neděle 22. září, 18.00
Česká Lípa, kino Crystal
Georges Bizet: Carmen
Záznam přenosu z Metropolitní opery v New Yorku

neděle 6. října, 17.00
Kravaře, kostel Narození Panny Marie
Stimmwerck (Německo)
Im Himmel frei – písně německé renesance a moderny

pondělí 23. září, 8.30 a 11.00
Česká Lípa, kino Crystal
Louskáček 3D
Záznam z Mariinského divadla v Petrohradu

pátek 11. října, 19.30
Bautzen, Maria und Martha Kirche
Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – umělecký vedoucí
Tomáš Thon – varhany
Antica e moderna – Gregoriánský chorál a Suita liturgica Petra
Ebena

pondělí 23. září, 19.00
Česká Lípa, bazilika Všech svatých
Iva Bittová
Fragments

sobota 12. října, 19.00
Liberec, divadlo F. X. Šaldy
Severočeská filharmonie Teplice
Dagmar Pecková – soprán
Martin Doubravský – dirigent
„Operní gala“ – W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij, C. Saint-Saëns,
R. Wagner

úterý 24. září, 19.00
Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
Pražský komorní balet
Nevyřčené ticho, Hádej kolik je hvězd, Mono No Aware
středa 25. září, 8.30 a 10.30
Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
Divadlo Krapet
Kocour Modroočko

pátek 18. října, 19.00
Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda
Capella Collegium Marianum
„Budiž požehnáno rodiště mé“– koncert věnovaný strážskému rodákovi F. I. Biberovi

pátek 27. září, 19.30
Zittau, radnice – Burgersaal
Michal Mašek – klavír
B. Martinů, B. Smetana, F. Chopin, C. Debussy, A. Dvořák
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT

sobota 19. října, 19.00
Nový Bor, Městské divadlo
neděle 20. října, 19.00
Mladá Boleslav, Atrium Vzdělávacího centra Na Karmeli
Ntjam Rosie (Holandsko)
Úspěšná, původem kamerunská, soulová zpěvačka s kapelou

sobota 28. září, 19.00
Jezvé, kostel sv. Vavřince
neděle 29. září, 17.00
Filipov u Rumburka, bazilika Panny Marie
Robert Crowe (USA) – mužský soprán
Michael Eberth (Německo) – varhany
C. Monteverdi, A. Grandi, G. Carissimi – sólová mariánská moteta
pro virtuózní soprán s doprovodem continua

úterý 22. října, 19.00
Česká Lípa, Kulturní dům Crystal
Swingový a jazzový orchestr Melody Makers s Ondřejem Havelkou
...Hází perly swingu...

čtvrtek 3. října, 19.00
Großschonau, Evangelische Kirche
Královéhradecký dětský sbor Jitro
Jiří Skopal – sbormistr
Michal Chrobák – klavír
Proč bychom se netěšili

pátek 25. října, 17.00
Česká Lípa, Biberova kaple
Slavnostní koncert vítězů celokrajské pěvecké soutěže ZUŠ
vyhlášené festivalem
Lípa Cantantes

TRADIČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU

pátek 4. října, 20.00
Zahrádky, kostel sv. Barbory
Tomáš Král – baryton
Jan Krejča – theorba
Dolcissimi sospiri

sobota 26. října, 19.00
Děčín, Zámek – Knihovní sál
Severočeská filharmonie Teplice
Josef Špaček ml. – housle
Ondřej Kukal – dirigent
W. A. Mozart – Kouzelná flétna – předehra k opeře
W. A. Mozart – Symfonie č. 38 D dur „Pražská“
A. Dvořák – Houslový koncert a moll

sobota 5. října, 19.00
Železný Brod, kostel sv. Jakuba
Tiburtina ensemble
Jazzové trio Davida Dorůžky
Apokalypsa – Zjevení sv. Jana
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PR O D E J S LE PI Č E K

placená inzerce

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

Prodeje se uskuteční ve čtvrtek 22. srpna 2013
Zákupy – parkoviště u zámku – od 14:00 hod.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
..........................................................................................................................
Při prodeji slepiček - nová služba
- výkup králičích kožek – cena 15 - 22,- Kč/ks.
placená inzerce

Pronajmu byt 3+1 (60 m2) - přízemí v Zákupech,
po rekonstrukci, částečně zařízen, s krbem.
Cena za pronájem 5.000,- Kč + inkaso. Tel.: 606 532 516
Zákupský zpravodaj
Šéfredaktor
Redakční rada
Vydavatel
Adresa administrace
Cena inzerce
Náklad
Tisk
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