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Měsíčník zákupských obč anů

XVII. ZÁKUPSKÉ SLAVNOSTI 2013
u příležitosti 90. výročí založení
českého ochotnického divadla v Zákupech
PÁTEK 13. 9.
18:00 Koncert v kostele sv. Fabiána a Šebestiána - Českolipský dětský sbor

SOBOTA 14. 9.
Náměstí Svobody – radnice
9:00 Výstava plakátů a fotografií Divadelního spolku Havlíček Zákupy
Výstava zahrádkářských výpěstků
11:00 Guláš (IAC s. r. o.) od první do poslední porce – školní jídelna
Koupaliště – moderuje Tomáš Mařas
12:00 Divadelní průvod z kulturního domu
směr ulice Borská, Gagarinova,
Nábřežní, koupaliště
12:45 Vystoupení žáků ZŠ Zákupy
– ukázky z akademie
13:00 Galaxie dětem – z pohádky do pohádky
14:30 Brass Bombers – dechovka pro starší a pokročilé
16:00 DS Havlíček Zákupy - divadelní vystoupení
Letem divadelním světem
DSH 90 let činnosti
Vyhlášení prestižní ceny města
17:00 Olga Lounová
18:00 Divokej Bill revival
19:45 František a Vojtěch Nedvědovi
21:00 Ohňostroj
21:15 Zvláštný škola

VSTUPNÉ CELÝ DEN ZDARMA!!!
Po celý den pouťové atrakce a stánkový prodej.
NEDĚLE 15. 9.
Zámecký park nebo kulturní dům dle počasí
10:00 Pohádka pro děti J. M. Šimka – Jak Dobrák se stal králem a Vykuk do pekla přišel
15:00 Komedie P. Němce – Doba kamenná
Časy jsou orientační, změna programu vyhrazena
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potěší dříve narozené. Po dechovce bude předána Prestižní cena
města Zákupy a své umění předvede Divadelní spolek Havlíček –
pro rok 2013 právě oceněný. V pět hodin vystoupí Olga Lounová,
jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti. Pro velký úspěch
v loňském roce se opět představí skupina Divokej Bill revival, letos
v dřívějším čase, aby si ji mohl užít opravdu každý. Hlavní hvězdou
večera bude František Nedvěd, který společně se svým synem Vojtěchem zahraje a zazpívá písničky, které si broukají snad všechny
generace. Programem bude provázet moderátor Tomáš Mařas.
S nastávající tmou bude na devátou hodinu připraven slavnostní
ohňostroj. Celý večer zakončí kapela Zvláštný škola, která svým
svižným rockem podbarveným tahací harmonikou a svéráznými
a vtipnými texty, uspokojí a roztančí všechny ty, kterým se ještě
nebude chtít jít domů. Po celou dobu budou kolem koupaliště pouťové atrakce a stánky s občerstvením. Pivovar Podkováň bude mít
na čepu několik druhů točených piv a průběh celého dne zpestří
svými soutěžemi. V neděli celé slavnosti symbolicky zakončí svými
dvěma vystoupeními DS Havlíček. Od desíti dopoledne to bude
pohádka Jak Dobrák se stal králem a Vykuk do pekla přišel, a od
15:00 hod. komedie Doba kamenná.

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
začátkem měsíce září se do školních lavic tradičně vracejí malí
i velcí školáci, kterým skončily prázdniny, a za katedry usednou
jejich paní učitelky a páni učitelé. Oběma skupinám přejeme
do nového školního roku mnoho úspěchů a pevné nervy.
Tradičním zpestřením začátku měsíce září jsou Zákupské slavnosti –
13. 9. - 15. 9. 2013. Letošní, již sedmnáctý ročník je věnován 90.
výročí založení českého ochotnického divadla v Zákupech. Slavnosti začínají tradičním pátečním koncertem v kostele sv. Fabiána
a sv. Šebestiána, kde v 18:00 hod. vystoupí Českolipský pěvecký
sbor. V sobotu můžete hned od deváté dopolední navštívit radnici,
kde proběhne výstava plakátů a fotografií DS Havlíček a radniční
sklepy nám jako již tradičně zkrášlí zahradnice Jitka, která naaranžuje výpěstky našich zahrádkářů. Hlavní program začíná přesně
ve dvanáct, tedy v pravé poledne, kdy městem projde divadelní průvod. Trasa průvodu začíná u kulturního domu a přes náměstí pokračuje Borskou, Gagarinovou a Nábřežní ulicí na koupaliště, kde bude
dál probíhat bohatý kulturní program. Zahájení obstarají vystoupení
žáků naší základní školy, které jednotlivé třídy předvedly na letošní
školní akademii. Ve 13:00 hodin bude pokračovat program pro naše
nejmenší s názvem Galaxie dětem – z pohádky do pohádky. V půl
třetí začne z pódia vyhrávat dechovka – Brass Bombers, která určitě

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané, všichni jste na celý průběh srdečně zváni…
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

V tomto čísle bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří nám finančně pomáhají
s přípravou XVII. Zákupských slavností. Jejich seznam zveřejníme v příštím čísle ZZ.
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 14. 8. 2013
na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ, jídelny a ubytovny v areálu ZŠ Zákupy“, finanční spoluúčast města Zákupy
na projektu - „Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ
a MŠ Zákupy“ v roce 2014 ve výši 3.544.848,- Kč a pověřilo starostu města zapracovat tuto částku do návrhu rozpočtu r. 2014.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo smlouvu o dílo na akci
„Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“
s vybraným uchazečem SYBAN, s.r.o., Liberec, v celkové ceně
8.709.578,05,- Kč vč. 21 % DPH a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtovou změnu
č. 5/2013 v navrženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy udělilo „Prestižní cenu města Zákupy za rok 2013“ Divadelnímu spolku Havlíček Zákupy, o. s., IČ
63778343, nejstaršímu českému ochotnickému souboru na Českolipsku, u příležitosti 90. výročí vzniku českého ochotnického divadla
v Zákupech za soustavné aktivní rozvíjení kulturního prostředí
a celkový přínos k rozvoji města Zákupy.

Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo 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 dále neschválilo směnu pozemků
p. č. 737/3 ostatní plocha o výměře 795 m2, pozemku p. č. 738/3
travní porost o výměře 220 m2 v k. ú. Zákupy za pozemek p. č. 1532
ostatní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Zákupy mezi městem Zákupy a žadateli s doplatkem kupní ceny za pozemky p. č. 737/3 a 738/3
ve výši 400,- Kč/m2, tj. 272.400,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo revokaci usnesení
č. 162/2012 bod B) 1d) ze dne 15. 8. 2012, prodej dále uvedených
pozemků dle platného územního plánu města Zákupy jako plochy
určené k rekreaci – zahrádkové osady v k. ú. Zákupy: p. č. 1587/17
zahrada o výměře 321 m2, p. č. 1587/9 zast. plocha o výměře 19 m2,
majiteli stavby na pozemku p. č. 1587/9 a úhradu nákladů za vyhotovení geometrického plánu ve výši 1.847,- Kč vč. DPH a sjednání
věcného předkupního práva k těmto pozemkům ve prospěch města
Zákupy za cenu 60,- Kč/m2.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo odkoupení pozemku p. č.
998/2 ovocný sad o výměře 1068 m2 v k. ú. Zákupy za smluvní cenu
500,- Kč/m2, tj. 534.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1004
ostatní plocha o výměře cca 550 m2 v k. ú. Zákupy firmě AFstyle,
s. r. o., Praha 6 – Břevnov, za cenu 130,- Kč/m2.
Veřejná zakázka
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo přijetí dotace ve výši
1.341.044,- Kč na akci „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny v areálu ZŠ Zákupy“, přijetí dotace ve výši 3.823.686,- Kč

Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 5. schůze
finančního výboru konané dne 15. 7. 2013 a zápis z 6. schůze finančního výboru konané dne 5. 8. 2013.
Zastupitelstvo města Zákupy uložilo vedoucímu MH p. Patákovi
přistavení dalšího kontejneru na plasty v Božíkově, starostovi uložilo zahájit jednání ohledně umístění dopravní značky Pozor děti
a vzalo na vědomí zápis ze 4. schůze Osadního výboru Božíkov
konané dne 11. 7. 2013.
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Stručně z jednání rady města dne 24. 7. a 16. 8. 2013
Rada města Zákupy schválila pronajmout část pozemku p. č.
1803 trvalý travní porost o výměře 400 m2 v k. ú. Zákupy, na dobu
neurčitou, za účelem zahrady, s účinností od 1. 8. 2013, nájemné
1,50 Kč/m2/rok. Rada města Zákupy schválila pronajmout pozemek
p. č. 664/1 trvalý travní porost o výměře 1012 m2, p. p. č. 665 trvalý
travní porost o výměře 118 m2, p. p. č. 671 trvalý travní porost
o výměře 74 m2 a část pozemku p. č. 666 zahrada o výměře 150 m2
v k. ú. Starý Šidlov, na dobu neurčitou, za účelem zahrady a stavby
myslivny, nájemné ve výši 0,75 Kč/m2/rok, s účinností od 1. 8. 2013
Mysliveckému sdružení FOJT, o. s., Praha 8.
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemky v k.
ú. Zákupy – pozemky p. č. 737/2 ostatní plocha o výměře 794 m2,
p. č. 738/2 travní porost o výměře 280 m2 na stavbu rodinného domu
a záměr města směnit pozemky v k. ú. Zákupy – p. p. č. 737/3 ostatní plocha o výměře 795 m2 a pozemek p. č. 738/3 travní porost
o výměře 220 m2 na stavbu rodinného domu (v majetku města Zákupy) za pozemek p. č. 1532 ostatní plocha o výměře 334 m2 (ve vlastnictví fyzických osob), s doplatkem kupní ceny za pozemky p. č.
737/3 a 738/3.
Rada města Zákupy schválila ukončení smlouvy o nájmu části
pozemku p. č. 1803 v k. ú. Zákupy dohodou ke dni 31. 7. 2013.
Rada města Zákupy schválila dohodu o užívání pozemků pro výstavy drobného zvířectva v roce 2013 se Základní organizací Českého
svazu chovatelů, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o zřízení věcného
břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno k umístění kabelového
vedení 400 kV na pozemcích p. č. 2114, 1796, 1838, 2026, 2028,
2033, 2092, 2097, 2098, 2100 v k. ú. Zákupy a na pozemcích p. č.
602, 606, 608 v k. ú. Kamenice u Zákup, pro ČEPS, a. s., Praha 10.

RETA U BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY – ZPŘÍSTUPNĚNÍ POVALOVÝMI CHODNÍKY“ a stanovila hodnotící komisi ve složení: Bc. Petr Kreisinger, člen zastupitelstva města, Josef Jirotka, člen
ZM, Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ, Ing.
Lukáš Lánský, pověřený řízením projektu, Bc. Pavel Paták, člen
rady města, včetně náhradníků.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Výměna oken za dřevěná eurookna – ul.
Mimoňská č. p. 241, Zákupy“ a stanovila hodnotící komisi ve složení: Iva Kreisingerová, místostarostka města, Mgr. Jaroslav Hajdů,
člen zastupitelstva města, Mgr. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ, Pavel Kouba, zástupce Správy bytového fondu města Zákupy, Ing. Pavel Řezník, člen ZM, Ing. Rudolf
Hřebřina, inženýring staveb, Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru
výstavby MěÚ, včetně náhradníků.
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila občanskému sdružení Sportovní
městečko, Česká Lípa, finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč na akci
„Fotbalové prázdniny 2013“. Rada města Zákupy neschválila občance města Zákupy jednorázový peněžitý příspěvek na nákup pračky.
Rada města Zákupy schválila společnosti NETTO s r. o., Praha
5 slevu z nájemného nebytových prostor – Kulturní dům, Zákupy,
ve výši 297,- Kč a slevu z nájemného nebytových prostor – restaurace a stánek s občerstvením v areálu zákupského koupaliště ve výši
6.792,- Kč.
Rada města Zákupy schválila rozpočtovou změnu č. 4/2013 dle
důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila poskytnout občance města Zákupy
sociální výpomoc ve výši 5.000,- Kč.

Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy pod
podmínkou splnění vyplývajícího z ustanovení nařízení vlády
č. 146/2003 Sb. na byt č. 9 o velikosti 1+3 na adrese Školní 334,
Zákupy, na čtyři měsíce.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na čtyři
měsíce na byt č. 10 o velikosti 1+2 na adrese Školní 345, na byt č. 9
o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 515, na byt č. 12 o velikosti
1+2 na adrese Nové Zákupy 515, na byt č. 4 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 532, na byt č. 10 o velikosti 1+2 na adrese Nové
Zákupy 533, Zákupy. Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na adrese Nádražní 264, Zákupy, na šest měsíců. Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv
o nájmu bytu v majetku města dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila výměnu bytů - byt č. 19, Školní
346, Zákupy a byt č. 12, Gagarinova 332, Zákupy. Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 8 v ul. Nové Zákupy
504, Zákupy dle § 707 Občanského zákoníku, od 1. 8. 2013.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvě pro příjmově
vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., v bytovém
domě Tichá 246 a střešní nástavbě Školní 333, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila pronájem nebytových prostor č. 3
na adrese Mimoňská 243, Zákupy o celkové výměře 61,83 m2, firmě
Pekařství Šumava group a.s., Jablonec nad Nisou, za účelem zřízení
prodejny s pekařskými, cukrářskými a lahůdkářskými výrobky na
dobu neurčitou od 1. 8. 2013, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok +
záloha 500,-Kč/měs. za vodu.
Rada města Zákupy vzala na vědomí rozpočet Správy bytového
fondu města Zákupy k 30. 6. 2013.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 3 v Domě s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 504, Zákupy,
od 1. 8. 2013.
Rada města Zákupy schválila změnu osobního příplatku ředitele
Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy, Ing.
Jaromíra Misíka s účinností od 1. 7. 2013, dle důvodové zprávy.

Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis ze 7. schůze komise
pro kulturu a cestovní ruch ze dne 1. 7. 2013, zápis z 5. schůze
komise sociální a zdravotní ze dne 15. 7. 2013 a zápis z jednání
komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 15. 7. 2013.

Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila Dohodu o ukončení Smlouvy
o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR - krajskou
pobočkou v Liberci ke dni 25. 7. 2013 a uzavřela novou Smlouvu
o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR - krajskou
pobočkou v Liberci, týkající se pojištění odpovědnosti za škodu
osoby vykonávající veřejnou službu.
Rada města Zákupy doporučila Zastupitelstvu města Zákupy
udělit „Prestižní cenu města Zákupy za rok 2013“ Divadelnímu
spolku Havlíček Zákupy, o. s., IČ 63778343, nejstaršímu českému
ochotnickému souboru na Českolipsku, u příležitosti 90. výročí
vzniku českého ochotnického divadla v Zákupech za soustavné aktivní rozvíjení kulturního prostředí a celkový přínos k rozvoji města
Zákupy.

Veřejné zakázky
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „ETAPA č. 2 REKONSTRUKCE ARBO3
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INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
ZÁŘÍ 2013
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

1. 9. – MUDr. Martin Bartoň, Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
7. 9. – MUDr. Pavla Vránová, Čs. Armády 1566, Česká Lípa, tel. 487 853 515
8. 9. – MUDr. Hana Jandlová, 28. října 3004, Česká Lípa, tel. 725 865 051
14. 9. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
15. 9. – MUDr. Pavel Klíma, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 722 591
21. 9. – MUDr. Jarmila Vyčichlová, Okružní 636, Mimoň, tel. 774 649 096
22. 9. – MUDr. Pavel Hříbal, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 843 622
28. 9. – MUDr. Naděžda Motlíková, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 853 014
29. 9. – MUDr. Eva Pušková, Liberecká 99, Nový Bor, tel. 728 831 917

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili místní poplatek (popřípadě dluhy)
za komunální odpad, poplatek ze psů nebo dlužné nájemné, aby tak učinili co nejdříve.
Během měsíce září 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

INFORMACE Z BYTOVÉHO FONDU
V případech, kdy je byt kompletně rekonstruován, dochází ke zvýšení nájmu (cca 10-20%, dle rozsahu investic). Zájemce přebírá byt,
do kterého nebude muset dlouhodobě investovat žádné (příp. minimální) prostředky. Toto pravidlo by tak mělo kompenzovat
(vyrovnávat) znevýhodnění nájemníků, kteří si byt opravují na vlastní náklady.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Výměna oken a balkonových sestav – Družstevní, Gagarinova,
N. Zákupy
Během prázdnin došlo k rekonstrukci oken a balkonových sestav
u pěti bytových objektů. Technické parametry provedení a montáže
výplní byly podobné jako u předchozích zakázek. Výběrové řízení
bylo rozšířeno o výměnu vchodových dveří BD ve Školní 339-340
a havarijní stavy, které byly nahlášeny byt. komisi nebo správě bytového fondu. Pozn.: hav. stav - užívání je znemožněno nebo značně
ztíženo a hrozí nebezpečí ohrožení osob nebo další škoda na majetku, neopravitelné (stav vyhodnotí a vydá potvrzení odborně způsobilá osoba).
Komise hodnotila 27 nabídek. Zvítězila fa BREX s. r. o. (byly hodnoceny především reference, zkušenosti s dodávkami v obdobných
objemech, komplexnost - výroba, montáž, záruky u jednoho dodavatele a především cena, tzn. nejlevnější nabídka v NZ a druhá nejlevnější v Z). Celková cena 1 867 420 Kč (předpokládaná cena
2 400 000 Kč).

O výše uvedených možnostech jsou zájemci informováni správcem bytového fondu při prohlídce bytu.
Prostředky uspořené na opravách a rekonstrukcích předávaných bytů
jsou využívány na realizace velkých společných oprav, kde můžeme
dosáhnout výhodnější ceny. Zároveň se domníváme, že tímto postupem se odstranila praxe, kdy se rekonstruovaly předávané byty,
nebyla prováděna kontrola provedených prací, po odstěhování
(výměně) bytu došlo k dalším opravám, náklady na této položce
neúměrně rostly a to na úkor velkých společných oprav.
Z vybraných prostředků (nájmu) jsou ročně vyčleněny cca
4 000 000 Kč na velké investiční akce (nad 100 000 Kč). Studie
zpracovaná v r. 2012 uvádí částku potřebnou na základní sanační
práce venkovní obálky objektů (střecha, okna, zateplení, hydroizolace) ve výši cca 81 200 000 Kč. Studie neobsahuje další nutné práce v interiérech objektů (elektroinstalace, větrání, odpady, atd.)
a jsou zde hodnoceny pouze typizované objekty na obou sídlištích
(Zákupy, N. Zákupy). Součástí bytového fondu jsou však i další
objekty, do kterých je nutno investovat (Mírové nám., ulice Koželužská, Mimoňská, Borská, atd.), některé dokonce v režimu památkové péče, což ztěžuje a finančně navyšuje opravy těchto domů.
Snahou tedy je, aby položka na společné opravy byla v maximální
možné výši. A protože z provedených průzkumů a rozhovorů
s nájemníky vyplývá, že většina nájemníků provádí opravy v bytech
na vlastní náklady a nad rámec stanovený vyhláškou, byla při obsazování uvolněných bytů stanovena výše uvedená možnost. Samozřejmě po kompletní rekonstrukci všech objektů bude možno vybrané prostředky přesunout na položku „drobných oprav“ a dojde tím
i ke zlepšení interiéru bytů, na který se v současnosti nedostávají
finance v takovém objemu, jak by bylo potřeba.

PŘIDĚLOVÁNÍ UVOLNĚNÝCH BYTŮ
vzhledem k dotazům uvádím ve zkrácené formě postupy při obsazování městských bytů:
uvolněný byt je uveřejněn spolu s datem prohlídky, dle stavu bytu
může dojít ke dvěma variantám:
1) byt je předán ve stavu, v jakém byl převzat od předešlých
nájemníků a to s minimálními úpravami, tak aby vyhovoval
základním zákonným požadavkům
- pokud je více zájemců, při přidělování může RM zohlednit skutečnost, že žadatel si následné úpravy provede na svoje náklady
(lze využít v případě vyhovující lokality, velikosti, apod., kdy je
o byt velký zájem)
- v případě, že nikdo z uchazečů neprojeví zájem o byt ve stávajícím
stavu, je byt rekonstruován na náklady města a nabízen v dalším
kole
2) byt je rekonstruován a nabízen k prohlídce
- u bytů, které jsou v nevyhovujícím (zdevastovaném či zcela opotřebovaném stavu) je přistoupeno k okamžitým opravám.

(Pokračování na stránce 5)
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bezúročnou půjčku, z finančních důvodů bylo rozhodnuto rekonstruovat objekty v jednotlivých krocích, rozložených postupně do všech
objektů, tedy nikoli kompletní rekonstrukce jednoho domu (i když
z technologického hlediska by toto řešení bylo nejvhodnější). Dále
je upřednostněna rekonstrukce bytů, z tohoto důvodu nejsou např.
vyměněny zároveň s rekonstrukcí oken i vchodové dveře a sklepní
okna (např. částka potřebná na výměnu prvků u společných prostor
jednoho BD se rovná rekonstrukci oken 3 bytů).

(Pokračování ze stránky 4)

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ ZÁMĚR OPRAV
A REKONSTRUKCÍ
Jako reakci na dotazy typu „proč se něco dělá tam a ne u mne“ uvádíme pravidla pro určování pořadí investic:
1) havarijní stavy (viz výše) – mají přednost před všemi rekonstrukcemi, pravidelně předkládá správce BF
2) sanace venkovního pláště budov v pořadí
a) střecha
b) výměna otvorových výplní (okna, balkonové sestavy, vchodové
dveře, sklepní okna)
c) hydroizolace (protideštové chodníky), zateplení, balkony
3) ostatní opravy
Při určování pořadí jednotlivých domů se vychází zejména
z aktuálního stavu objektu, celkové výše již vložených investic do
jednotlivých budov (např. v zateplené, příp. částečně zateplené budově jsou náklady na vytápění řádově nižší než v ostatních domech,
výměnou oken na nezateplených budovách dosáhneme snížení tepelné náročnosti), vzdálenosti od tepelného zdroje (zejména na sídlišti
v Zákupech není provedena stoupačková regulace). Není tedy určující pouze stáří budovy (opravují se i domy, které byly v relativně
nedávné době rekonstruovány za pomocí dotací – Nádražní, Mimoňská, N. Zákupy).
Protože nedávné ani současné dotační tituly (Panel, Nový panel,
Zelená úsporám) nenabízejí vložení investic ze strany státu, ani příp.

Teplo, TUV
V předchozích ZZ byl zveřejněn záměr instalovat v Zákupech
kogenerační jednotku. Odpadní teplo, vznikající při výrobě el. energie, mělo být dodáváno do stávající teplovodní sítě s předpokladem
snížení ceny. Bohužel investor (ČEZ KOGENERACE) od realizace
dočasně ustoupil z důvodu omezení kapacit přenosové sítě. Dle
vyjádření manažera projektu Ing. Šišpely probíhají ohledně výstavby kog. jednotky další jednání, nicméně k zahájení realizace již
v letošním roce nedojde. Pro město to znamená nutnost hledat jiné
možnosti, jak dosáhnout úspory ceny TE. Paradoxně totiž dochází
k situaci, že čím více je snižována tepelná náročnost budov (a tím
i snížen celkový objemu dodávaného tepla), cena za jednotku TE
(GJ) se zvyšuje. Vynaložené prostředky na rekonstrukci budov tak
částečné pozbývají efekt.
Zaznamenal J. Hajdů, předseda bytové komise

SBF informuje
Dodávka a spotřeba tepla za první pololetí roku 2013 je vyšší o zhruba 7% oproti stejnému období loňského roku.
Doporučujeme tedy uživatelům městských bytů, aby zvážili případné zvýšení zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytu.
V případě zájmu, porady či konzultace se obraťte na SBF města Zákupy.
Lubomír Kouba, správce BF

Komise pro obnovu památek informuje
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. Jelikož se sešli pouze 4 členové
komise, z nichž byli dva pro a dva proti, komise nemohla vydat radě
města doporučení k poskytnutí příspěvku na opravu kostela. Dalším
projednávaným bodem byla možnost opravy schönfeldské hrobky na
zákupském hřbitově. I přesto, že hrobka nepatří městu a je na církevním pozemku, naše komise doporučila (4 hlasy) přispění města
na opravu s podmínkou, že svou část zafinancuje farnost. Město
může poskytnout i nepeněžní plnění formou bouracích prací a odvozu sutě.
Ve středu 14. 9. proběhlo zastupitelstvo města. Jedním z bodů
bylo i odsouhlasení příspěvku města na opravu kostela sv. Fabiána a
Šebestiána ve výši 15 tisíc Kč (dle současných možností města). Pro
příspěvek hlasovali: pí Benešová, Mgr. Hajdů, p. Jirotka, Mgr.
Kopřiva, místostarostka sl. Kreisingerová, starosta Ing. Lípa a Ing.
Rydygr. Ostatní zastupitelé byli proti, a nebo se zdrželi hlasování.
Proto nebyl ani tento minimální příspěvek schválen. Jak mi dále
sdělil krajský zastupitel za KSČM p. Dvořák, krajská výběrová komise nedoporučila v druhém kole ani žádost na opravu našeho kostela ve výši 100 tisíc korun, kterou farnost podala.
Vzhledem k tomu, že objekt kostela sv. Fabiána a Šebestiána je
spolu se státním zámkem a Trojičním sloupem nejvýznamnější zákupskou památkou, měli bychom společně hledat řešení, jak prostředky na opravy zajistit. S tvrzením některých zastupitelů, že církev dostala miliardy v církevních restitucích, a je to proto jen její
věcí, nemohu souhlasit. Třeba na fotovoltaické elektrárny
s polovinou nezjistitelných vlastníků doplácíme z našich kapes jenom tento rok 43 miliard korun. To nám nevadí?
Ing. Zdeněk Rydygr,
předseda komise
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JAK SI (NE)UMÍME V ZÁKUPECH VÁŽIT PAMÁTEK
Pravděpodobně v noci z úterý 20. na středu 21. srpna byla zatím neznámým vandalem či vandaly
poškozena socha sv. Apollonie na mostě u kapličky sv. Anny.
Nedávno restaurované soše byla ulomena ruka s artefaktem kleští s pozlaceným zubem. Pachatel či
pachatelé se pokoušeli vylomit i pozlacenou svatozář, která naštěstí odolala.
Způsobená škoda městu se pohybuje dle mého odhadu mezi 10 až 20 tisíci korunami. Zdá se, že ubohost některých lidí v ničení památek je nezměřitelná.
Věc je v šetření PČR a věřím, že stejně jako u poškozené sochy sv. Jana Evangelisty bude pachatel
dopaden a po zásluze potrestán.
Ing. Zdeněk Rydygr

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jak se chránit v zamořeném prostředí
I dnes se můžeme setkat se situacemi,
kdy dojde k úniku nebezpečné látky do
ovzduší. Třeba při poruše technologie v
provozu nějaké firmy, při chybném skladování nebo při dopravní nehodě cisterny převážející nebezpečnou látku po silnici nebo
železnici. Únik nebezpečné látky může vážně ohrozit naše zdraví, někdy i životy. Proto
je důležité vědět, jak se proti tomuto nebezpečí chránit.
V případě vzniku havárie nás budou varovat
sirény. Pokud bude třeba překonat zamořený
prostor, případně bude vyhlášena evakuace
obyvatelstva ze zamořené oblasti, bude
nutné chránit si před účinky nebezpečné
látky dýchací cesty, sliznice a celý povrch
těla. K ochraně využijeme prostředky
běžně dostupné doma, v kanceláři či škole,
tzv. prostředky improvizované ochrany.
Jedná se zejména o oděvní součásti a další
doplňkové prostředky. Platí pravidlo, čím
více vrstev, tím lépe. Nejvhodnější je svrchní vrstva z nepromokavého materiálu. Jak si
tedy improvizovaný prostředek zhotovit?
Postup ochrany a přehled základních
prostředků improvizované ochrany:
1. Ochrana dýchacích cest (nosu a úst)
– přeložený kapesník, ručník, utěrka
nejlépe navlhčené vodou, které upevníme kolem zátylku šátkem, šálou
2. Ochrana očí – uzavřené brýle
(potápěčské, plavecké, lyžařské, motocyklové, pracovní), případně průhledný igelitový sáček
3. Ochrana hlavy – plavecká čepice,
zimní čepice, lyžařská kukla, šátek,
kapuce, případně igelitový sáček
4. Ochrany povrchu těla – kombinéza,
sportovní souprava, dlouhý kabát,
bunda z nepromokavého materiálu,
pláštěnka
5. Ochrana rukou a nohou – rukavice,
vysoké boty (holínky, kozačky), igelitové sáčky nebo tašky

Musíme zakrýt celý povrch těla, brýle
a další ochranné prostředky utěsníme lepicí
páskou, rukávy a nohavice stáhneme gumičkami, lepicí páskou nebo provázky tak, aby
se nebezpečná látka nemohla dostat na kůži.
Oblékneme si více vrstev oblečení.
Po návratu ze zamořeného prostředí
odložíme oděv včetně všech ochranných
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pomůcek do igelitového pytle, který uzavřeme, pečlivě se osprchujeme a převlékneme
se do čistého oděvu. Nezapomeneme si
vyčistit také uši, nos a provést výplach očí.
por. Mgr. Iva Michalíčková,
koordinátor preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Zákupský zpravodaj

Stručně z města…
Úspěšné projekty
Město Zákupy uspělo s dvěma projekty
podanými s žádostí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. První akcí je Revitalizace toku Kameničák, kdy bude zrevitalizováno území mezi Štefaňákem a koupalištěm, dojde k úpravě vodních koryt, budou
prořezány dřeviny a celé území získá charakter příměstského rekreačního lesa. Celkové náklady jsou odhadnuty na 2,5 mil.
Kč. Celá tato částka bude hrazena z dotace.
Druhou akcí je Revitalizace zeleně
v městské památkové zóně. Dojde ke zdravotním a bezpečnostním prořezům jednotlivých stromů, přestárlé a nebezpečné se skácejí a místo nich bude vysazena nová výsadba. Celá akce vyjde na cca 1 mil. Kč a dotaci obdržíme 75% z celkových nákladů.

Zateplení veřejných budov
Příští rok o prázdninách bude zateplen
plášť a střecha budov v areálu základní školy. Společně se zateplením se také nových
oken a dveří dočká školní jídelna a ubytovna, mateřská škola a malá tělocvična. Celá
investice přijde na cca 8,7 mil. Kč (5,2 mil.
Kč bude hrazeno z dotace). Podáme také
žádost o dotaci na zateplení domu
s pečovatelskou službou (zateplení pláště,
střechy a výměna oken) a zateplení kulturního domu (zateplení pláště, střechy, výměna
oken, výměna tepelného zdroje a celé topné
soustavy). Všechny tyto dotace jsou koncipovány jako Snížení energetické náročnosti
budov, kdy pak dalším bonusem k nově zrekonstruovaným budovám bude i nemalá
úspora na energiích.

Úspěch zákupských fotbalistů
Fotbalový oddíl TJ Zákupy postoupil
z „okresu do kraje“. V letošním ročníku hraje 1. B třídu krajského přeboru. První zápas
v nové soutěži na hřišti soupeře v Rozstání
vyhrál a vůbec si Zákupy nepočínaly jako
nováček. To je nejlepší pozvánkou na domácí zápasy. Termíny jsou na vývěsce fotbalového oddílu naproti obchodu na sídlišti.

Školní autobus
Školní autobus zřízený městem Zákupy,
který svážel žáky z Brenné a Božíkova,
ukončí svoji činnost a bude nahrazen
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„klasickou“ linkou. Jedná se o spoj, který se
podařilo vyjednat městu Zákupy. Přesný
jízdní řád bude vyvěšen na zastávkách v
Brenné a v Božíkově. Spoj budou moci využívat nejen žáci školy, ale i ostatní spoluobčané.

Opravy kanalizace
Jak jste již zaznamenali, v ulicích Gagarinova a V Lukách dojde k rekonstrukci
splaškové kanalizace. Během oprav bude
omezen provoz na komunikacích. Práce by
měly být dokončeny během měsíce září.
V ulici Gagarinova také přibude jedna
vpusť, která by měla zabránit tvoření velké
kaluže při každém větším dešti. Nový kanál
bude naproti družstevním bytovkám
v Gagarinově ulici.

Soudní jednání
V říjnu proběhne první stání u Okresního soudu v České Lípě, kdy se město Zákupy bude soudit se státem, zastoupeným Lesy
České republiky, o lesy a pozemky na Kamenickém vrchu. Jedná se o mnohamiliónový majetek, o který město vede spor již řadu
let.

Chodníky v arboretu
v Nových Zákupech
Celá akce bude přesunuta do jarních měsíců, protože z časových důvodů by byly nové chodníky a lavičky instalovány před zimou, což by nebylo úplně v pořádku. Nový
„park“ bude zprovozněn až s nástupem pěkného počasí, aby mohl být řádně využíván.
Ing. Radek Lípa, starosta města

Řešení stavu kulturního domu
V měsíci dubnu tohoto roku proběhlo
osobní jednání s nájemcem kulturního domu
ve věci ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou a to ke dni 31. 5.
2013.
Po provedení předání objektu nájemcem
ihned pracovníci SMH provedli úklid celého
objektu.
Následně bylo provedeno čištění koberce na jevišti, čištění částí opony, záclon
a závěsů na sále a byla provedena kompletní
oprava WC a dalšího příslušenství, odtoků
v kuchyni včetně přezkoumání funkčnosti
WC za jevištěm a také elektrorevize včetně
přezkumu umístění vypínačů osvětlení na
jevišti.

DD a DPS Zákupy informují
Besedy v DD
V mém článku, který byl otisknut
v Zákupském zpravodaji – květen 2013
„DD a DPS Zákupy informují“ jsem byl
požádán sestřičkou Marií Kopečnou, abych

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

pokračoval v besedách o mé knížce „Cesta
životem“. Souhlasil jsem, a tak po skončení
promítání jsem na besedách, které proběhly
vždy prvou a třetí sobotu v měsíci, četl a
vyprávěl klientům z DD, jak jsem žil, co
jsem dělal od roku 1922 do roku 2005.
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Dále bylo provedeno orientační měření
hmotnostního stavu vlhkosti obvodového
a vnitřního nosného zdiva diagnostickým
přístrojem na měření vlhkosti stavebních
materiálů a také prohlídka tohoto objektu,
jejímž účelem bylo nezávislé posouzení
z pohledu stavební společnosti a doporučení
případného rozsahu rekonstrukce objektu.
Při této prohlídce nebyly zjištěny trhliny
signalizující statické narušení tohoto objektu.
Nyní jsou a budou prováděny další práce v tomto objektu: opravy hromosvodu,
nutné zednické venkovní práce (zeď při
vstupu, zadní schodiště a rampa k pódiu, narušení soklu v zadní části objektu), srovnání
nerovností parketové podlahy v hlavním sálu a také revize jističů a snížení jejich výkonu, čímž docílíme značné finanční úspory.
Z hlediska všech provedených průzkumů je nutné do budoucna provést zejména výměnu všech oken a odstranění tepelných ztrát kontaktním zateplovacím systémem pro celý objekt.
Jedním z nejpalčivějších problémů tohoto objektu je ústřední vytápění. Stávající řešení je nevyhovující a extrémně nákladné.
Předběžný cenový odhad celkové rekonstrukce je stanoven na cca 6,5 mil. Kč. Jedním z možných řešení takto finančně náročné rekonstrukce a modernizace tohoto objektu je získání finančních prostředků ze
Státního fondu životního prostředí (Snížení
energetické náročnosti Kulturního domu
Zákupy - zateplení, instalace nové otopné
soustavy vč. TRV a tepelného čerpadla).
V tuto chvíli jsou zahájeny přípravy
zpracování celkového projektu, žádosti o
dotaci včetně přípravy všech potřebných
podkladů.
Kulturní dům je v našem městě více než
potřebný, ať už k pořádání plesů, tanečních
zábav, divadelních vystoupení či přednášek
a dalších významných kulturních událostí
našeho města.
Proto variantu pokusit se o získání dotace a následné rekonstrukce v maximální
možné míře, vidím jako optimální. Pokud se
toto podaří, nejenom že ušetříme značné finanční prostředky městu - uhradíme pouze
spoluúčast cca 30% z celkového rozpočtu
akce, ale hlavně snížíme energetickou náročnost a zlepšíme podmínky v tomto objektu.
Iva Kreisingerová,
místostarostka města

Toto povídání jsem rozložil do 5 etap.
Ke každé besedě jsem pro klienty DD připravil sady fotografií, vždy na jednom papíru A4 nejméně 6 fotografií z mého života nalepené s popisem - a tyto archy jsem dal
(Pokračování na stránce 8)
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nástroj džu-džu, který vydává při kmitu
hlas, na stole je kalabaš s ornamenty kmene
a v tom nosí ženy na hlavách „čop“. Já mám
v ruce hlavu ženy jorubského kmene
z ebenového dřeva – nádhera.

(Pokračování ze stránky 7)

kolovat. Byly středem pozornosti. Též jsem
odpovídal na otázky a sděluji, že o tento
způsob informací byl velký zájem. Mám 3
velké svazky těchto fotek do roku 2005 a
z nich udělám druhý díl knížky „Cesty mým
životem ve fotografiích“.
Současně na těchto besedách jsem ukázal a nechal kolovat některé upomínkové
předměty, které jsem si zakoupil v Uruguai,
USA a v Nigérii.
Musím povědět, že největší zájem byl o
ukázku masek z ebenového dřeva, které
mají králové ve svatyních králů a svatyních
náčelníků, dále některé bůžky, hudební
nástroje – hudba džu-džu a různé kalabáše
z dýně, které jsou vyryté s ornamenty kraje
OYO (Ojo). Dále jsem tyto upomínkové
předměty nechal kolovat a osobně jsem
s některými klientkami rozprávěl o původu
a práci negramotných obyvatel, kteří vtělovali svou bídu do těchto předmětů. Besedy
se někdy i časem protáhly, práce nádherná,
krásná, mám tyto předměty od roku 1965 a
jsou stále jako nové.

scházela rada starších a rada náčelníků vesnic - duší a tito řídí celý systém. V průčelí
objektu – paláce byla série černošských
bůžků vyřezávaných z ebenového dřeva a i
bojovníci kmene. Prošli jsme asi 30 metrů
dlouhou terasou a na zemi byly různé kůže
ze zvěře a na nich, když rada zasedala, seděli a řešili záležitosti kmene. A v popředí je
soška hlavy, která znázorňuje (odpovídám
na dotaz pí Lípové):
rohy a had (červený) - znamená sílu, odvahu
a rozum krále
uši jsou z hlavy – to znamená, že král a rady
starších naslouchají lidu (duším)
na temeni je 5 hlav – že král společně
s rádci a radou starších řeší všechny problémy kmene (duší – obyvatel – velká negramotnost)
Co dalšího jsme viděli v sídle krále Aleky,
jsem přítomným vyprávěl. Ukázal jsem též
kalabaše nádherně ztvárněné ornamenty
kmene OYO (Ojo).

Fotografie č. 5 – před zahájením besedy
vždy pí Maruška Kopečná vysvětlila, jak
bude probíhat beseda. Zajišťovala i občerstvení, chlebíčky a děkuji sestřičce za bezvadné pohoštění, které přichystala k mým
91. narozeninám. Chlebíčky, dortíky, víno
a pití.

Fotografie č. 1 – část klientů DD při besedě
o Africe, na stole jsou archy s fotografiemi,
já vyprávím o šamanech, obřízkách a poslouchá se. Vedle mě pomáhá pan Mečíř při
kolování předmětů a jejich navrácení. Při
každé besedě bylo malé pohoštění od nás.
Fotografie č. 2 – na obrázku se mě ptá paní
Lípová: „Co maska znamená?“ Vypravuji,
jak jsem navštívil sídlo krále Aleky
v Abeokutě. Tam byla svatyně králů, kde se

Fotografie č. 4 – tři bezvadné sestřičky,
které zajišťovaly příchod a odchod klientů a
též starost o občerstvení a pomoc, kdyby
bylo třeba.

Fotografie č. 3 – organizátorka besed
sestřička Marie Kopečná před zahájením
besedy. Sestřička v pravé ruce drží hudební

KRONIKA MĚSÍCE
SRPEN

Toto bylo poslední sezení s klienty DD
o mé cestě životem. Myslím, že byla spokojenost a na příští besedě bude promítání asi
300 diapozitivů z mých zahraničních cest –
Uruguai, USA a Nigerie.
Jaroslav Roškot

KALENDÁŘ MĚSÍCE
ZÁŘÍ
6. září hraje DS Havlíček pohádku „Jak Dobrák se stal králem a
Vykuk do pekla přišel“ v Kamenickém Šenově.
7. září se na zámku koná Třetí severočeské setkání vozidel
FRAMO a BARKAS.

6. – 7. 8. přívalový déšť a vichr polámal několik stromů, především starou lípu v aleji ke kapucínskému klášteru.
10. 8. se konala v zámeckém parku výstava loveckých psů.

13. – 15. září proběhnou Zákupské slavnosti (13. září koncert
v kostele, 14. září hlavní program slavností zaměřených na 90.
výročí vzniku českého ochotnického divadla v Zákupech, 15. září
dvě představení DS Havlíček)

17. 8. se uskutečnil 53. ročník volejbalového turnaje o pohár města
Zákup.
31. 8. uspořádal ČSCH výstavu drobného zvířectva.

28. září hraje DS Havlíček „Dobu kamennou“ ve Velké Bukovině.
8
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KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE ZÁŘÍ
1. 9. 1948 + spisovatel Josef Jan Svátek (65 let)
2. 9. 1973 + anglický spisovatel John Ronald Reuel Tolkien
(Pán prstenů) 40)
3. 9. 1658 + anglický státník Oliver Cromwell (355)
1883 + ruský spisovatel Ivan Sergejevič Turgeněv (130)
1918 uznání Národní rady československé Spojenými státy
americkými za čs. vládu (v čele s TGM) (95)
1948 + druhý prezident Československé republiky
dr. Eduard Beneš (65)
4. 9. 1768 * francouzský spisovatel Francois René
de Chateaubriand (245)
1843 * slovenský skladatel Ján Levoslav Bella (170)
5. 9. 1568 * italský filozof, utopista Tommaso Campanella (445)
1828 * Josef Václav Frič (185)
1943 + americký antropolog českého původu Aleš Hrdlička
(70)
7. 9. 1848 zrušena robota a poddanství (165)
1938 * herečka Milena Dvorská (75)
1948 * herečka Marta Vančurová (65)
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti
1873 * francouzský spisovatel Alfred Jarry (140)
1943 + popraven Julius Fučík (70)
* herec Václav Postránecký (70)
9. 9. 1828 * ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj (185)
10. 9. 1993 + český atlet Josef Odložil (20)
11. 9. 1918 zaslal ministerský předseda Velké Británie Lloyd George T. G. Masarykovi blahopřejný dopis: „Jménem
britského válečného ministerstva posílám Vám nejsrdečnější blahopřání k udivujícím úspěchům, jichž
dobyly čs. sbory proti armádám německých a rakouských vojsk na Sibiři. Zpráva o příhodách a vítězstvích této malé armády je vpravdě jedním z největších eposů dějin. Naplnila nás všechny obdivem
nad odvahou, vytrvalostí a sebekázní Vašich krajanů a ukazuje, jak ti, kdož ve svých srdcích chovají
ducha svobody, dovedou zvítězit nad časem, vzdálenostmi a nedostatkem hmotných potřeb ..."
12. 9. 1683 porážka Turků u Vídně (330)
13. 9. 1868 * básník Otokar Březina (145)
17. 9. 1873 * malíř Max Švabinský (někdy se uvádí 18. 9.) (140)
18. 9. 1848 byla na českých gymnáziích zavedena čeština jako
vyučovací jazyk. (165)
19. 9. 1883 * švédský spisovatel Hjalmar Bergman (130)
1903 * český spisovatel A. C. Nor (110)

20. 9. 1778 * Fadděj Faddějevič Bellingsgauzen, ruský
mořeplavec, objevitel Antarktidy (235)
1878 * americký spisovatel Upton Beall Sinclair (135)
21. 9. 1868 * politik Václav Klofáč (145)
1913 * herečka Věra Ferbasová (100)
1918 boje československých legií u Doss Alto v Itálii (95)
1923 * herečka Ljuba Skořepová (90)
22. 9. 1938 se konala generální stávka na obranu republiky (75)
1938 * americký zpěvák, herec, skladatel a textař Dean Reed
(75)
23. 9. 1918 * herec Martin Růžek (95)
1938 československá mobilizace proti hitlerovskému
Německu (75)
24. 9. Mezinárodní den neslyšících
1583 * český vojevůdce Albrecht z Valdštejna (430)
1923 * spisovatel Ladislav Fuks (90)
1973 + chilský básník, nositel Nobelovy ceny Pablo Neruda
(70)
25. 9. 1868 * spisovatel a režisér Jaroslav Kvapil (145)
1903 + Antoine Henri Becquerel – francouzský fyzik,
nositel Nobelovy ceny (110)
1908 * slovenský hudební skladatel Eugen Suchoň (105)
1908 * básník František Branislav (105)
26. 9. 1898 * americký skladatel George Gershwin (115)
1918 ustavena v Paříži Československá prozatímní vláda
(95)
1933 * herec Bořivoj Navrátil (80)
1953 otevřen letenský tunel v Praze (60)
1958 + herečka Zdena Baldová (55)
27. 9. 1533 + sedmihradský kníže a polský král Štěpán Báthory
(480)
1983 + hudební skladatel Jiří Malásek (30)
28. 9. státní svátek - Den české státnosti
1803 * francouzský spisovatel Prosper Mérimée (210)
29. 9. 1518 * italský malíř Tintoretto (495)
1758 * anglický admirál Horatio Nelson (255)
1883 bylo otevřeno městské divadlo v Liberci (130)
1913 + německý vynálezce Rudolf Diesel (100)
1938 byla podepsána Mnichovská dohoda (75)
1943 * polský politik Lech Walesa (70)
30. 9. 1893 byla otevřena nová liberecká radnice (120)
1938 vojska německého wehrmachtu začala obsazovat
Sudety (75)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
1. 9. 1963 se začalo učit v dokončené části nové školy (pavilon prvních tříd – nyní MŠ) na sídlišti. (50 let)
2. 9. 1573 vyhořel zámek. (440)
5. – 8. 9. 1938 byl vyklizen zámek a statek vzhledem k nebezpečí války s Německem. (75)
9. 9. 1928 byla odhalena 2. pamětní deska na domě starosty E. Helda. (85)
11. 9. 1553 zemřel pán zákupského panství Zdislav Berka v 85 létech na mor. (460)
22. 8. - 24. 8. 1813 přišli polští vojáci z francouzského ležení v Jablonném v Podj. do Zákup a vzali různé naturálie v ceně 1090 zlatých a 40
1/4 krejcaru. (200)

K výročí úmrtí Zdislava Berky z Dubé před 460 lety
Zdislav Berka z Dubé, ač dávno mrtev,
není osobou zcela neznámou. Byl jedním
z mnoha příslušníků lipské větve Berků
z Dubé, které v 15. - 16. století patřila velká
část Českolipska. Při dělení majetku v roce
1502 získal spolu s bratrem část berkovských panství, kterou ale brzy prodal. Věno-

val se pak politické kariéře v době vlády
Ludvíka Jagellonského a Ferdinanda I.
Habsburského a dosáhl významného postavení. O jeho charakteru v souvislosti s tímto
vzestupem můžeme podle dochovaných
pramenů nabýt spíše nevalného mínění, ale
na konci života se projevil zcela jinak.
9

Ačkoliv v mládí všechen svůj majetek
prodal, díky svým mimořádně dobrým stykům s Ferdinandem I. Habsburským získal
v době jeho vlády Zdislav Berka z Dubé
mnoho panství. Většinou to byla ta, která již
dříve patřila příslušníkům rodu Berků
(Pokračování na stránce 10)
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z Dubé, a která tedy nyní kupoval od svých
příbuzných. Především to bylo právě panství
zákupské, milštejnské a Horní Police
s několika vesnicemi. V jeho době se tyto tři
dříve samostatné části spojily natrvalo
v jedno panství s centrem v Zákupech. Tady
nechal Zdislav přestavět starý gotický hrad
na renesanční zámek, zatímco hrad Milštejn
nechal jeho osudu. Kromě toho mu patřilo
také Jablonné (sice jen s několika vesnicemi, ale město to tehdy bylo velmi významné) a jako zástava od krále Mělník, kde si
rovněž nechal vystavět renesanční zámek.
Přestože se dožil vysokého věku pětaosmdesáti let a přes tři postupně uzavřená
manželství se nedočkal potomků, po kterých
toužil, a to nejspíše nejen jako po svých
dědicích, jak to bylo běžné, ale zřejmě chtěl
prostě mít blízké lidské bytosti.
V roce 1553 nechal již 30. května vypracovat závěť. Ač důvodem k jejímu sepsání
nejspíše bylo to, že se necítil dobře, stále
ještě v ní počítal s možností, že bude mít
dítě. Pro případ, že by potomka nezanechal,
rozdělil svůj majetek mezi příbuzné, „jsa ve
zdraví a dobrém rozumu…, nechtíce, aby po
smrti mé jaké nevole, různice a nesnáze
o týž statek můj povstati měly“. Pokud nějaké tušení blížící se smrti měl, bylo oprávněné, protože 11. září toho roku zemřel. Připomínáme si tedy v tomto měsíci 460 let od
jeho smrti. A protože si připomínáme právě
výročí úmrtí, věnujme zde pozornost závěti
a pohřbu, protože o smrti samotné nic říct
nemůžeme.
Po Zdislavovi zůstala vdova Anna
z Vartenberka, zřejmě spíše mladšího věku.
Ta byla podle tehdejších zákonů zabezpečena tak, že ve výši jejího věna jí měl po svatbě manžel tzv. zapsat věno na určitém majetku, obvykle statku, ve výši hodnoty věna,
které žena do manželství přinesla. Tento
statek pak měla užívat ke své obživě
v případě manželovy smrti. Kde zapsal věno
své manželce pan Zdislav, nevíme, ale
v závěti jí připsal ze „zcela zvláštní milosti“
mnoho. Především mohla po tři roky užívat
zákupské panství, teprve potom ji dva stanovení poručníci měli vyplatit částku 3 000
kop grošů, která zřejmě nahrazovala onen
zápis věna a z jejíchž úroků pak mohla paní
Anna žít. Dále jí odkázal všechny své koně,
kočár s veškerým příslušenstvím, všechny
zlaté řetězy a prsteny, kterých musel mít
nemálo (např. jeho předchozí, druhá man-
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želka ve své závěti odkazovala mj. kolem
šedesáti prstenů), včetně prstenu, který od ní
dostal při svatbě. Dodatkem k závěti jí pak
ještě odkázal „největší a nejpoctivější koflík“ (nepochybně míněno z drahého kovu)
a dvanáct stříbrných číší. Paní Anna pak
zřejmě žila v některém městském domě
v České Lípě, kde ji léčil Georg Handsch,
významný lékař a botanik, původem
z České Lípy, působící ale na dvoře mladšího syna krále Ferdinanda I. na zámku Ambrass v Rakousku.
Většinu svých panství, tedy i panství
zákupské, odkázal Zdislav synům svých
bratranců Zbyňkovi a Zdislavovi ml. Berkům z Dubé. A protože byl Zdislav ml. ještě
nezletilý, ustanovil pana Zbyňka spolu s
významným šlechticem Janem z Lobkovic
poručníky majetku až do Zdislavovy zletilosti, kdy se s ním měl pan Zbyněk rozdělit.
Další příbuzné a přátele pak podělil menšími odkazy, a to nejen statky, ale také penězi
nebo třeba zbrojí. Zanechal sice jisté nedoplatky u pražských kupců, ale daleko více
mu naopak dlužili jeho šlechtičtí přátelé.
Když před patnácti lety psala emeritní
ředitelka českolipského archivu paní Marie
Vojtíšková do Českolipských listů seriál
o Zdislavu Berkovi z Dubé, uvedla tam, že
„Zdislavova poslední vůle kolovala
v opisech jako doklad velkrorysosti a štědrosti tohoto vladaře“. Jistě tomu tak nebylo
kvůli odkazům příbuzným. Příčinou takového konání byly nepochybně spíše odkazy
jiné. Jako „zvláštní milost a lásku městečku
Zákupy a vsem Kamenici, Brenné…, Kecendorfu (Božíkovu) a Bohatici a lidem
v nich osedlým“ odpustil Zdislav dva dny
roboty, protože „dotčení lidé při stavení
zámku Zákupy i jinak dobře i poslušně se
vždy zachovávali“. Zákupům a Božíkovu
dále odkázal Kamenický vrch, zejména
proto, aby si v případě požáru mohli zdejší
obyvatelé odtamtud vzít dřevo na nové vystavění svých obydlí. Vymínil svým potomkům pouze lov v lesích na tomto vrchu. Dva
tisíce kop grošů odkázal pak k tomu, aby se
nakoupily vesnice, z nichž by byli ve špitálech v Zákupech a v České Lípě vydržováni
kaplani a zbytek příjmu z těchto vesnic se
měl vydávat na další potřeby těchto špitálů.
Poměrně velkými odkazy pamatoval pan
Zdislav Berka též na své úředníky, služebnictvo a čeleď. Správce panství (nazývaný
úředník) Kašpar z Gerštorfu, jeho služebníci
Řehoř Šarbach a Mikuláš Michahelis a

„kuchař kulhavý“ Jan Bechyňský dostali po
sto kopách grošů. V dodatku k závěti pak
ještě podělil služebníky Volfa Štance a Albrechta Homutu stejnou částkou, tj. sto kopami grošů, správce na Mělníku Víta Vodochodského, služebníka Šalomouna Šultyse,
pacholky Josefa a Petra patnácti kopami
grošů, „staré pacholky“ Jiříka a France dvaceti kopami grošů. Patnáct kop dostal také
jakýsi Bibermikl, snad také služebník.
Všechny tyto odkazy museli poručníci panství vyplatit nejdéle do roka. Tyto odkazy,
porovnáme-li je s jinými tehdejšími pány,
opravdu ukazují neobyčejnou štědrost Zdislavovu, která se zdá být v rozporu s jeho
jednáním během života, ale možná právě
ukazuje, že s přibývajícím věkem a
s marnou touhou po potomkovi již došel
k poznání zbytečnosti pozemských statků a
potřeby pomáhat lidem.
Zdislavův hlavní dědic a jeden z obou
poručníků panství Zbyněk Berka z Dubé
nechal Zdislava uložit do hlavního chrámu
České Lípy, dnes již neexistujícího kostela
sv. Petra a Pavla, který stával na dnešním
Škroupově náměstí. Zdislav tam spočinul
v hrobce svého otce Jaroslava, nad níž se
klenul sarkofág v podobě ležící postavy
s erbem Berků z Dubé. Zbyněk však nechal
nad tímto náhrobkem ještě vztyčit mramorový pomník Zdislavovi. Byla v něm zasazena
kovová deska s reliéfem obrněného rytíře
střeženého lvem. V orámování a pod postavou se nalézaly dva latinské nápisy, jeden
oslavný, druhý hlásající, kdo je zde pohřben
(jejich překlad a popis hrobky stejně jako
celého vnitřku kostela podal Jaroslav Panáček ve vlastivědném sborníku Bezděz v roce
2010).
Kostel sv. Petra a Pavla zanikl při velkých požárech České Lípy v letech 1787 a
1820, a ačkoliv se údajně část hrobky při
odklízení trosek zachránila, dnes je nezvěstná. Zákupský zámek byl později přestavěn,
ale jádro je z doby Zdislavovy – tehdy
vznikly především rozsáhlé sklepy, které
měly vyrovnávat terén, na němž zámek stál.
Kromě sklepů je uvnitř zámku dochován
zčásti jeden jednoduchý prostor, který snad
v té době vznikl, a jeden dveřní portál. Asi
nejvýraznější památkou je berkovský erb
nad hlavním vchodem do zámku a pod ním
deska s latinským nápisem, která Zdislava
Berku z Dubé oslavuje.
Martin Aschenbrenner

Omluva redakce
Redakce Zákupského zpravodaje se omlouvá čtenářům i ZO ČSCH v Zákupech za v minulých číslech chybně uvedené termíny výstavy
chovatelů. Termíny, které u akcí uvádíme, jsou převzaty z Kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2013 sestaveného Komisí pro kulturu a cestovní ruch Rady města Zákupy na základě informací poskytnutých jednotlivými organizacemi na
konci předchozího roku. Redakce upozorňuje na to, že změny v termínech i akcích jsou vyhrazeny a může k nim z různých důvodů dojít.
Zároveň redakce zdůrazňuje, že v případě nejasností nebo chyb v informacích otištěných v Zákupském zpravodaji se čtenáři musí obracet
na kontaktní adresy uvedené v tiráži Zpravodaje, nikoliv na libovolné pracovníky městského úřadu, kteří nemají se Zpravodajem nic společného.
Mgr. Jiří M. Šimek, šéfredaktor ZZ
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K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

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

Září

Říjen

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
15. 9. bojová rodinná hra
28. 9. společné zapálení svíček u sochy sv. Václava
Vyhodnocení soutěže o nejhezčí rozkvetlé okno
Zájezd na Kunětickou horu
Přednáška pí Kopalové

EHM
město Zákupy + DS Havlíček +
další organizace
ČSZ
EHM
MV Nové Zákupy
OV Kamenice
KŽ, LKŽ
KŽ, LKŽ, KSČM
KŽ, LKŽ

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
e-mail: dshz@centrum.cz
web: http://dshavlicek.rudabi.cz

(Dokončení)
REŽISÉŘI OD ROKU 1945 (dle počtu inscenovaných titulů)
Jméno:
Počet inscenací včetně komponovaných pořadů:
Jiří M. Šimek
52
Bohuslav Bartoš
25
Ladislav Budín
6
Jan Lenský
3
Bohumil Červencl , Ivana Urbanová, Karel Šváb, Josef Bárta,
Oldřich Slavík, Vladimíra Sůvová
2
Václav Vondra, Jan Sekula, František Křivohlavý, Miloš Heřman,
Nina Pešková, Anna Borůvková, Jana Matýšková
1

Výbor DSHZ:
principál: Bohuslav Bartoš, místoprincipál: Pavel Řezník, jednatel a
kronikář: Jiří M. Šimek, hospodářka: Eva Mocková, mistr scény:
Pavel Kohout, správce kostýmů: Ivana Urbanová, správce divadelního prostoru a materiálu: Josef Urban
Revizní komise: Jiřina Fridrichová, Zdena Kohoutová
Členové:
od roku:
1.
Bartoš Bohuslav, Ing.
2.
Bartošová Jindra
3.
Benešová Jana
4.
Beránková Dagmar
5.
Bělohubá Marie
6.
Bělohubý Karel
7.
Fridrichová Jiřina, Ing.
8.
Fridrichová Michaela, Mgr.
9.
Hauer Norbert
10.
Izera Miroslav
11.
Kohout Daniel
12.
Kohout Pavel
13.
Kohout Petr
14.
Kohoutová Šárka, Bc.
15.
Kohoutová Zdena
16.
Košťálová Věra
17.
Kravcivová Pavlína
18.
Kreisingerová Iva
19.
Melichaříková Nikola

OCHOTNICKÁ VYZNAMENÁNÍ
Mgr. Jiří M. Šimek: v roce 2002 Zlatý odznak SČDO, v roce 2006
Zlatý odznak J. K. Tyla, v roce 2009 Čestné uznání V. K. Klicpery
Ing. Bohuslav Bartoš: v roce 2005 Zlatý odznak SČDO, v roce 2013
Čestné uznání V. K. Klicpery
Marie Živnůstková: v roce 2006 Zlatý odznak SČDO
Ing. Pavel Řezník: v roce 2007 Zlatý odznak SČDO
Ing. Eva Mocková: v roce 2009 Zlatý odznak SČDO
Ing. Jiřina Fridrichová: v roce 2010 Zlatý odznak SČDO
Zdena Kohoutová: v roce 2010 Zlatý odznak SČDO
Dagmar Beránková: v roce 2010 Zlatý odznak SČDO
Marta Řezníková: v roce 2012 Zlatý odznak SČDO
Pavel Kohout: v roce 2013 Zlatý odznak SČDO
Ivana Urbanová: v roce 2013 Zlatý odznak SČDO
Josef Váňa: v roce 2013 Zlatý odznak SČDO

SOUČASNOST
Divadelní spolek Havlíček Zákupy, o. s.
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k dění kolem sebe museli a chtěli vyjadřovat.
Nebylo lehké hovořit, jak svědomí poroučelo, a nepopudit mocné. Jen pár příkladů z dramaturgie souboru: První snahy řešit společensky závažné problémy a při tom neopustit žánr komedie, jež
lidem ulehčovala těžké chvíle, a zároveň nemohla být ani ideologicky napadnutá, se objevily v nastudování her Molièrových a Goldoniho.... Mezilidské vztahy řešila např. Jiráskova „Samota" i Radkovského a Režného „Neodcházej" či Blažkův „Příliš štědrý večer".
Naše (tehdy ještě československé) tradice zobrazovala Stodolova
„Marína Havranová" i Karvašova „Půlnoční mše", proti válce se
vyjadřovala Merleova „Vláda žen", proti totalitě „Kat a blázen" V +
W, Jiráskova „Lucerna" věnovaná 25. výročí osvobození byla nejen
výrazem lásky ke spravedlnosti a svobodě, k národu i jeho tradicím,
ale i odporu k nastupujícímu posrpnovému temnu a byla tak i diváky s porozuměním přijata, jak o tom svědčí dvě až po strop sálu
vyprodaná představení i to, že pak v Zákupech na deset let ochotnické divadlo skončilo. Hra sovětského dramatika Krasnogorova „Tak
kdo k čertu odejde", která byla po onom odmlčení vstupem do nového období ochotnického života v Zákupech, byla uvedena z dvojího
důvodu: jednak byla sovětská, což v té době lahodilo a víc o ní pověření funkcionáři nepřemýšleli, jednak byla skutečně dobrá a otevřeně se vyjadřovala k nedostatkům současné společnosti, což bylo
pro mnohé při jejím shlédnutí nemilým překvapením. „Balada
z hadrů" Osvobozeného divadla ukázala zrůdnost charakterů, pokřivených touhou po majetku získaném za každou cenu i posedlých
mocí... Kriticky se na lidi dívala Gogolova „Ženitba" nebo Přidalova
„Malá noční hra" i Gorinovo „...zapomeňte na Hérostrata". Vše pak
symbolicky vyvrcholilo Krejčího „Hrami ze smetiště", kde jsme
vkomponovali scénu surového policejního zákroku. Vyprovokovaly
nás akce v tzv. Palachově týdnu i zásahy policie proti demonstrantům v srpnu a říjnu 1989. Když jsme „Hry" premiérovali 18. listopadu 1989 na přehlídce v Mimoni, vůbec jsme ještě nevěděli, že tu
hrajeme Národní třídu 17. 11. 1989. My jsme totiž ten večer dlouho
do noci zkoušeli, ráno jsme odjeli na přehlídku a při tom jen na půl
ucha zaslechli, že se něco děje. Porota nás ale stačila obvinit
z násilné aktualizace. My opravdu nevěděli, jen tušili.
Po listopadu už to bylo jednoduché. Výtěžek za „Sedm apokryfů
o pravdě" podle K. Čapka jsme věnovali dětské onkologii a Rumunsku. Pak jsme hráli Havla s Vyskočilem, Steigerwalda, Goldflama,
ale i Angela Beolca Ruzzanta ..., Molièra, vlastní texty … vždy
s cílem diváka pobavit a zároveň i za sebe něco říci.
Ne vždy jsme odevzdali to nejlepší. Nikdy jsme však nehráli
na objednávku (estrádami k MDŽ jsme se bavili a ještě si vydělali,
komponované pořady byly o ekologii, literární a k výročím republiky) a když bylo nejhůř, v 70. létech jsme se odmlčeli.
Mnohokrát jsme zvažovali, zda hrát, aby si zahrálo co nejvíce
lidí a divadlu zůstali věrni, nebo zda se soustředit na výsledky na postupy v soutěžích. Zatím jsme volili první možnost a hledáme
střední cestu. Snad nedopadneme jako ten příslovečný Buridanův
osel, co mezi dvěma otýpkami sena pošel hlady.
Divadlo bylo vždy zbraní. V dobách národního obrození probouzelo, v dobách útisku burcovalo k odporu, ve chvílích klidu aktivizuje, provokuje, nutí k hledání i myšlení, ale také baví, zpříjemňuje
chvíle volna, pomáhá odpočívat... Takové divadlo jsme se vždy
snažili a bohdá se budeme i v budoucnu snažit hrát. Chceme bavit
sebe i diváka, chceme provokovat myšlení u sebe i u diváka.
A k tomu tedy nám v „Havlíčku" a všem, kdo mají divadlo rádi:
„Zlomme vaz!"
Mgr. Jiří M. Šimek

(Pokračování ze stránky 11)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Minařík Karel, Mgr.
Minaříková Barbora, Bc.
Mocková Eva, Ing.
Neumann Petr
Pacholík Miloš
Pintér Michal
Řezník Pavel, Ing.
Řezníková Marta
Suchý Petr
Šimek Jiří Miloš, Mgr.
Škopková Jana
Truhlářová Dana
Urban Josef
Urbanová Ivana
Váňa Josef
Váňová Blanka, MUDr.

2010
2010
1970/83
1993
1970
2009
1981
1960
2009
1957/8
1992
2010
2001
2001
1982
2005

Externí členové:
1.
2.
3.

Bitala Rudolf, Mgr.
Suchý Jan, Mgr.
Zemanová-Giafi Ivana

2007
2011
2003

Čestní členové:
1.
2.
3.

Velen Oldřich (+ 2012)
Skřivanová Alena
Skřivan Pavel

1998
2008
2008

Vysvětlivky:
Kde je uveden dvojí letopočet (ve zlomku), nižší číslo znamená
počátek účinkování v souboru dětském (týká se nejen herců, kteří
hráli ve školním věku, ale i dospělých, pokud účinkovali s dětmi),
vyšší číslo pak je letopočtem začátku účinkování v souboru dospělých DSHZ.

AUTOŘI DS HAVLÍČEK ZÁKUPY
Bohuslav Bartoš: Kubovy trampoty aneb Zkrocená kráva
Jiří M. Šimek: Babiččiny pohádky
Jak Dobrák se stal králem a Vykuk do pekla přišel
Jak ulovit knížete
Jsem tu nová
Klec pro kanára
Kontrola v městě Kocourově
O Sněhurce
Schválnosti princezny Schválničky
To byl Hockewanzel
Vražedná vášeň
Ivana Urbanová: O popletené víle

ZÁVĚREM
Od samého vzniku českého ochotnického divadla v Zákupech
měli místní ochotníci vždy co říci do společenského dění. V období
mezi první a druhou světovou válkou hráli české hry a inscenovali
pásma ke kulturním, národním a státním výročím. V převážně německých Zákupech tak výrazně posilovali lásku k národu a myšlenku česko-slovenské státnosti.
Po osvobození naší vlasti v roce 1945 se politická, národní i kulturní situace změnila. To se projevilo i na repertoáru zákupských
ochotníků. První tituly pocházely hlavně z oblasti „lehké múzy".
Herci a diváci se chtěli po těžkých létech války především bavit. Ale
už brzy byl čas plný naléhavých problémů a zákupští ochotníci se

VÝZVA všem, kteří jakýmkoliv způsobem a jakkoliv dlouho či krátce spolupracovali
se zákupským ochotnickým divadlem a DS Havlíček:
Divadelní spolek HAVLÍČEK Zákupy žádá všechny, kdo se kdykoliv a jakýmkoliv způsobem (herci, technici, hudebníci, výtvarníci,
organizátoři, pořadatelé aj.) podíleli na činnosti zákupských ochotníků (včetně loutkářů), byť třeba i v jediné inscenaci, aby se přihlásili
na e-mailu dshz@centrum.cz , nebo zaslali kontaktní SMS se jménem a kontaktem na mob. 721 247 610, případně se ohlásili svým
známým z DS Havlíček. Uvítáme také vaše sdělení, že se chcete zúčastnit kostýmovaného průvodu (mapujícího historii českého ochotnického divadla v Zákupech) 15. září 2012 v rámci Zákupských slavností.
Prosíme také příbuzné a známé našich bývalých členů, aby je na tuto akci upozornili.
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PROGRAM OSLAV
90. VÝROČÍ VZNIKU ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA
V ZÁKUPECH
v rámci Zákupských slavností
sobota 14. 9.
od 9 hod. výstava historických fotografií a plakátů divadelního souboru na radnici
ve 12 hod. divadelní průvod mapující historii DS Havlíček - od kulturního domu ulicí Nádražní, Borskou, Gagarinovou a Nábřežní
na koupaliště
v 16 hod. vystoupení na koupališti
v 16:30 hod. UDĚLENÍ PRESTIŽNÍ CENY MĚSTA ZÁKUP Divadelnímu spolku Havlíček Zákupy
v průběhu dne setkání divadelníků
neděle 15. 9.
v 10 hod. představení pohádky: J. M. Šimek: JAK DOBRÁK SE STAL KRÁLEM A VYKUK DO PEKLA PŘIŠEL
v 15 hod. představení komedie: P. Němec: DOBA KAMENNÁ
Obě představení se uskuteční v zámeckém parku, v případě nepříznivého počasí v kulturním domě.

EDUARD HELD MUZEUM INFORMUJE
EDUARD HELD MUZEUM ZÁKUPY
STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT
na

4. SEVEROČESKÉ SETKÁNÍ VOZIDEL FRAMO A BARKAS
VYROBENÝCH DO ROKU 1962
Setkání vozidel se koná v sobotu 7. září 2013 od 10 do 16 hodin na nádvoří Státního zámku
v Zákupech u České Lípy
Ubytování si možno zajistit předem v turistické ubytovně ZŠ Zákupy na
tel.: 721746301 (p. Brož) nebo v chatkách na koupališti – tel.: 775565026 (p.Vlk)

4. Nordböhmisches Framo - und Barkastreffen
Baujahr der Fahrzeuge bis 1962
Treffen der Fahrzeuge ist am Samstag, den 7. September 2013
vom 10 bis 16 Uhr im Staatschloss Zákupy bei Česká Lípa
Kontakt: Ing. Zdeněk Rydygr, tel.: 00420724265387, z.rydygr@pvozakupy.cz
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Výstavu obalů od čokolád a forem souvisejících s výrobou čokolády pod názvem „SLADKÉ POKUŠENÍ“, která byla zahájena
v sobotu 1. června, navštívilo k dnešku 327 lidí. Muzeum proto uvažuje o prodloužení výstavy do 30. září. Proběhla také návštěva na státním zámku v Zákupech, kdy došlo k prvnímu kontaktu s novým kastelánem p. Mgr. Petrem Weissem. Vyměnili jsme si seznam akcí a
pracujeme na plánu společných aktivit do konce roku a na příští rok. Letos to bude již 4. severočeské setkání vozidel Framo a Barkas na
státním zámku v sobotu 7. září. (viz plakát).
Ing. Zdeněk Rydygr

Římskokatolická farnost Zákupy
Víte že :
• v letošním roce je to 555 roků od první písemné zmínky o existenci kostela sv. Fabiána a Šebestiána? Majitel panství Beneš z
Vartenberka r. 1458 obnovil nadání pro faru a kostel pod hradem
a v městečku. Z tohoto zápisu je zřejmé, že sám kostel je starší.
• kostel je ve špatném stavu? Především je třeba udělat generální
opravu střechy a provést obnovu kanalizace okolo kostela. Dřevomorka se vyskytuje už na pěti místech. Rovněž interiér kostela
nezbytně potřebuje renovaci.
• v letošním roce přes podání mnoha žádostí příslušným úřadům
nebyla na opravu kostela poskytnuta ani koruna? Finančně nepřispělo ani město Zákupy.
• při velké bouřce v noci ze 6. na 7. srpna 2013 byla poškozena
střecha kostela? Eternitové šablony byly rozsety po celém okolí,
dopadly i na parkoviště a jedna poškrábala okno automobilu pana
Baráka.
• opět byla vykradena a zničena kostelní pokladnička pro dary na
opravu kostela? Je to v průběhu čtyř let již potřetí.
• !!! u kostela vlevo u chodníku je zemina k rozebraní za odvoz ?!!
Farníci

Pozvánka do kostela svatých Fabiána a Šebestiána
V neděli 15. září v 8:30 hod. bude v Zákupech v kostele sv. Fabiána a Šebestiána sloužit mši svatou kanovník královský J. M. can. Karel
Havelka. Ke kráse pobožnosti svým zpěvem přispějí
i členové
vokální skupiny Hvězda z České Lípy. Tato mše svatá je logickým
ukončením Zákupských slavností, i když na plakátech není uvedena.
Vlastně v kostele budou slavnosti i zahájeny, a to pátečním koncertem,
který pořádá město Zákupy. Po nedělní bohoslužbě jste zváni na faru k
příjemnému posezení při malém pohoštění.
Na většině míst naší země jsou slaveny poutě resp. městské slavnosti v souvislosti s patrony města nebo obce. V Zákupech by se zdálo,
že tomu tak není, protože patroni města sv. Fabián a Šebestián jsou
připomínáni 20. ledna, tedy v zimě. A v mrazu a sněhu není příhodná
doba pro slavení venku. Na štěstí Zákupské slavnosti se konají v první
polovině měsíce září, v období, kdy je celosvětově slavena Panna Maria. A jak známo, první kostel na území dnešních Zákup, dnes již neexistující (stál v místě dnešního zámeckého parku), byl zasvěcen Panně
Marii, Matce Boží. Lze tedy konstatovat, že i Zákupské slavnosti
navazují na oslavu svátku své patronky, a to velmi mocné patronky.
Prosíme, ať její ochranná ruka působí v naší obci po další staletí.

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.)

Stoletá dáma na zahradě –
ležící spící
Ráno 7. 8. bylo úplně normální, jako
každé jiné ráno. Po noční bouři se vzduch
moc neochladil, ani nevyčistil. Hledím z okna
koupelny do zahrady a vidím obrovskou hromadu zeleně. Nejdříve nechápu, co to vlastně
je a jak se to tam dostalo…
Vyjdu ven, myslela jsem, že se zlomila
jabloň... jenže, ležel tam strom jako hrom,

jedna ze starých lip z aleje ke klášteru. Torzo
zůstalo stát, asi 3 m vysoký kmen, z poloviny
vyhnilý, zbytek cca 22 m dlouhý odpočíval na
šeříku, višni, jabloni a švestce. Zase jsem si
uvědomila, že proti přírodě a živlům se prostě
nezmůže vůbec nic.
Proč ale toto všechno píšu?

PODĚKOVÁNÍ
Náš veliký dík patří všem, kteří se na
odstranění lípy podíleli: Technickým službám

města, starostovi panu R. Lípovi, sedmičlennému hasičskému sboru.
Po našem telefonátu ihned z TS přijeli,
zhodnotili situaci, pan starosta poslal hasiče,
kteří s velkým nasazením v potu a vedru nás
postupně od nechtěného vetřelce osvobodili.
Ještě jednou všem veliké díky! V opravdové
nouzi poznáš přátele!
Ilsa a Milán Hovorkovi

Benešová, Hajdů, Paták, Jirotka, Kreisinger, Kopřiva.
Proti převodu: Fridrichová, Moravcová.
Zdrželi se: Hudaková, Slavíková, Dvořák, Rydyger.
Devět zastupitelů „vyhrálo“, jak se ostatně stává téměř vždy, a podílí
se tak na „oškubávání“ prostředků určených na opravu kulturního
domu. Zarážející je, že podíl na tom mají i členové Divadelního spolku
Havlíček (Kreisingerová, Řezník, Benešová), kteří v současné době
kulturní dům nejvíce využívají. Vyhrává zdravý rozum, anebo slepá
poslušnost????
Stačí se podívat na kulturní dům zvenčí a je jasné, že není udržován
(ostudný pohled při vjezdu do Zákup). A co teprve uvnitř!
Tak vám tímto, divadelní kolegové, děkuji. Nebo vy už víte na
100%, že se kulturní dům bude rekonstruovat z dotace? Já bohužel
takový jasnovidec nejsem.
A nakonec ještě jednu poznámku: proč se kulturní dům neopravuje,
když na opravy byly vyčleněny v rozpočtu nemalé prostředky? Nebyly
ze strany některých zastupitelů schváleny už s tímto úmyslem?
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka města

Jak skončí kulturní dům v Zákupech?
Na jednání zastupitelstva dne 14. srpna byla mimo jiné na programu i
rozpočtová změna č. 5/2013. Při schválení rozpočtu na rok 2013 se mi
podařilo prosadit finanční prostředky na opravu kulturního domu
v Zákupech. Dosud byly provedeny hlavně úklidové práce po posledním nájemci a nezbytné opravy pouze v té nejmenší míře. Prostředky
určené k tomuto účelu zatím nebyly vyčerpány a obávám se, že postupně nebude co čerpat. 80 tis. Kč bylo rozpočtovou změnou převedeno na jiný účel – audit, projekt a žádost na zateplení kulturního
domu. Tyto prostředky se snadno mohly v rozpočtu nalézt jinde, ale
proč by se s tím vedení města zatěžovalo? Kulturní dům přece zrekonstruujeme v roce 2014 nebo 2015 z dotace, že? Co když ji nezískáme? Co když nebudeme mít na vlastní podíl? Padla i myšlenka,
že nám kulturní dům spadne a pak můžeme postavit nový, ale z čeho?
A tak veškeré argumenty byly zbytečné, zastupitelstvo převod prostředků schválilo.
Pro převod hlasovali tito zastupitelé: Lípa, Kreisingerová, Řezník,
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v havarijní stavu. Toto používají především členové spolku Havlíček
a je reálné, že některý z členů utrpí úraz. A kdo újmu na zdraví
zaplatí? No přece Město Zákupy.
Mám-li možnost se vyjádřit k dalším bodům na zastupitelstvu,
pak jsem toho názoru, že kvalita předložených materiálů
k projednání má již delší dobu sestupnou tendenci. Dotazy
k materiálům vznášejí i členové rady města a z toho je zřejmé, že
rada materiály nepředjednává. Např. bod 6 – Veřejná zakázka
„Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ
v Zákupech“. Hlasováním o usnesení jsme se měli vyjádřit také
k přijetí dvou dotací. V materiálu ale nic o dotaci a podmínkách pro
realizaci nebylo. Pan starosta sice přinesl tyto dokumenty, ale čas na
jejich prostudování nebyl. Přislíbil mi, že je naskenuje a pošle.
Do dne, kdy toto vyjádření píši, jsem žádné dokumenty neobdržela.
Tak mi připadá přímo šílené vydat souhlasné stanovisko k něčemu,
o čem nic nevím a tím se vědomě stavět do velmi riskantního postavení. Ptám se, kdo je garantem kvality a úplnosti předkládaných
materiálů? Nebo už na městě nepracují žádní kvalifikovaní úředníci?
Závěrem vyzývám vedení města, aby pro informování o konání
zastupitelstva využívalo všechny dostupné mediální prostředky
a nejen ty povinné! Vás, vážení občané, vyzývám k účasti, ať na
vlastní oči vidíte, kdo hájí vaše zájmy a majetek města.

Reakce na článek Ing. Fridrichové
Svůj názor k rozpočtovým změnám jsem vyjádřila již na zasedání zastupitelstva, a tak dost dobře nechápu pobídku k další diskuzi.
Výzva je výzva a odpověď je s pravděpodobností spíše pro čtenáře
ZZ, a proto uvádím můj názor.
Rozpočtované finanční prostředky na nebytovém hospodářství
(nebytové prostory jako např. radnice, pošta, kulturní dům) byly v
původní výši 450 tis. Kč. Rozpočtovou změnou byly již
v předcházejícím období sníženy na 430 tis. Kč. Pan starosta a ani
předseda finančního výboru nedokázal odpovědět na můj dotaz, co
bylo původně záměrem rozpočtu na tomto paragrafu a položce opravy. Tak jsem si musela, byť o generaci starší, vzpomenout sama.
Byly to finanční prostředky na rekonstrukci střechy na radnici (ta by
si to určitě zasloužila) ve výši cca 370 tis. Kč a vyhádaných 80 tis.
Kč Ing. Fridrichovou na nejnutnější opravy kulturního domu
v Zákupech. I já již nejméně dva roky doslova bojuji za tyto opravy
a jak se můžete ještě dnes 21. 8. 2013 přesvědčit bez znatelného
výsledku. V roce 2011 jsem v interpelaci žádala o opravu vstupního
portálu u KD, obklady byly odstraněny, střecha vyspravena a dále
nic. Holé cihly zůstaly po celou zimu. Na podzim roku 2012 jsem
již nežádala, ale doslova prosila o alespoň omítnutí, než tento portál
spadne. Celkové náklady by byly podle mého názoru do 10 tis. Kč.
Nejde jen o vstup, ale např. zadní venkovní schodiště k podiu je

RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka za ČSSD

Reakce na článek paní zastupitelky
RSDr. Moravcové

se týče materiálů ohledně dotací, tak se jich v posledních letech
schvalovalo mnoho a nevzpomínám si, že by někde bylo přiloženo
rozhodnutí o přidělení dotace a žádný ze zastupitelů si ho nevyžádal.
Navíc přímo v důvodové zprávě k zmíněnému materiálu byla věta:
Veškeré materiály, týkající se dané akce a výběrového řízení jsou
k dispozici u starosty města.
A prostředky na opravu radnice a tedy i střechy na ní jsou
v rozpočtu účtovány úplně jinde a to v paragrafu Činnost místní
správy a ne Nebytové prostory a to už několik let.
A vážení spoluobčané, přijďte se podívat na zastupitelstvo…
opravdu to stojí za to.
Ing. Radek Lípa, starosta města

K materiálům do zastupitelstva
Každý zastupitel obdrží materiály do zastupitelstva 7 dní před
konáním zastupitelstva a má tedy dostatek času si je prostudovat a
přečíst. U každého materiálu je jméno zpracovatele, a pokud má
zastupitel pocit, že něco chybí, nebo potřebuje doplňující informace,
může se na zpracovatele materiálu obrátit a informace si vyžádat. Co

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

Soutěž o ceny
Vylosovaný výherce získá cenu v hodnotě 200 Kč. Odpovědi zasílejte na e-mail: info@pvozakupy.cz. Losování proběhne v pátek 27.
září 2013 v Eduard Held muzeu v 17:00 hod.

obr.2 Kde se nachází
toto místo?
a) Toto místo je součástí
"naučné stezky" v Zákupech.
b) Je to skládka v Nových
Zákupech.

obr. 3 Kde najdete toto
prostranství?
a) Je to parkoviště u zámku v Zákupech.
b) Je to historické náměstí
v Zákupech.
obr.1 O jakou ulici se jedná?
a) Je to ulice v malém městečku na Ukrajině.
b) Je to ulice v Zákupech směrem k náměstí.
(Pokračování na stránce 16)
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obr. 4 Jaká společnost je na této fotce?
a) Jedná se o sraz absolventů ZŠ Zákupy.
b) Jedná se o pití piva na náměstí v Zákupech v horkých letních dnech.

SPO RT
53. ročník turnaje o pohár Zákup

Volejbalisté informují

53. ročník turnaje o pohár Zákup se uskutečnil v sobotu
17. srpna. Těžko lze však mluvit o turnaji, když se zúčastnila pouze
dvě družstva: Zákupy a Ústí n. L. Tito účastníci sehráli dva vzájemné zápasy. V prvním zvítězilo Ústí n. L. 3:2, ve druhém, hraném
na dva vítězné sety zvítězili domácí 2:0.
Za celou dobu trvání zákupského volejbalového oddílu se nestalo, aby se zúčastnil tak malý počet družstev. Zde stojí za připomínku, že turnaj se konal i v srpnu 1968 hned po vpádu „bratrských“
vojsk. Tehdy postavili zákupští volejbalisté tři družstva a turnaj byl
i při neúčasti družstev odjinud důstojně sehrán.
JMŠ

Okresní přebor
Zákupští volejbalisté skončili v okresním přeboru mezi osmi
účastníky na 2. místě za dorostem z České Lípy. Hráč TJ Zákupy
Jan Čibera byl vyhodnocen jako nejlepší hráč okresního přeboru,
když v 10 zápasech získal nejvyšší ohodnocení. Dvakrát byl jako
nejlepší hráč vyhodnocen zákupský P. Kreisinger ml.

MTBO v Zákupech
Předposlední zářijový víkend se do Zákup sjedou vyznavači orientačních závodů
na horském kole. 21. a 22. září se zde bude
konat dvojice závodů Českého poháru MTBO 2013.
MTBO - mountain bike orienteering neboli
orientační závody na horských kolech je
moderní outdoorová sportovní disciplína,
která vznikla jako jedna z forem orientačního běhu. Spojuje v sobě fyzický výkon nutný k rychlé jízdě na horském kole a duševní
výkon nutný k nalezení té nejideálnější cesty podle mapy.
Závodí se v přesně vymezeném prostoru,
který zachycuje speciální mapa. Závodník
má za úkol projet v co nejkratším čase danými kontrolami, přičemž trasu si podle mapy
volí sám.
Z důvodů ochrany přírody je v pravidlech
zakotveno, že se na kole smí pohybovat
pouze po cestách a pěšinách zakreslených
v mapě. Závody jsou pořadatelem řádně
projednány a jsou zajištěna všechna náležitá
povolení od majitelů a správců lesa a všech
orgánů ochrany přírody.
Pořádání těchto závodů zastřešuje Sekce
MTBO (www.mtbo.cz) a závody spadající
pod Český svaz orientačních sportů (http://
www.orientacnisporty.cz/).
Na rok 2013 vypsán seriál 20 závodů Českého poháru MTBO, a vybrané závody jsou

zvlášť hodnocené jako mistrovství republiky. Pohárových závodů se účastní okolo 300
-400 závodníků, v různých výkonnostních a
věkových kategoriích od elitních až po příchozí. Startují kategorie mládežnické, juniorské a veteránské. Závodů se pravidelně
účastní i řada závodníků z okolních zemí,
Rakouska, Slovenska, Polska a Německa.

Dvojice zákupských závodů v sobotu
i v neděli bude mít své centrum za zákupským zámkem na parkovišti a přilehlé ploše.
Závody se odehrají v lesním prostoru
na sever a severozápad od Zákup, který sahá
až k Písečné, Svojkovu, Svitavě, Velenicím
a Lasvicím. Na tomto prostoru bude připravena speciální mapa podle které závodníci
pojedou svůj závod mezi jednotlivými kontrolami.
Pořadatelem tohoto závodu je sportovní
klub OK Jiskra Nový Bor. Jedná se o renomovaný oddíl orientačního běhu s šedesátiletou tradicí. Kromě sportovních úspěchů
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členů oddílu (např. Kryštof Bogar trojnásobný juniorský mistr světa MTBO 2012
a nejlepší juniorský sportovec Českolipska
a Libereckého kraje v sezoně 2012) je klub
také zkušeným a respektovaným pořadatelem tradičních mezinárodních pětidenních
závodů v orientačním běhu Bohemia, které
se konají v našem kraji vždy každé dva
roky. Oddílová sekce MTBO pořádá i tento
zářijový dvojzávod, a zve k účasti i širší
sportovní veřejnost z okolí. Pořadatel staví
dvě varianty tratí i pro příchozí závodníky:
OPEN long a OPEN short, která bývá orientačně jednodušší, tak aby si kouzlo tohoto
zajímavého sportu mohli vyzkoušet i příchozí závodníci. K účasti postačí pouze
horské kolo a chuť poprat se s mapou.
Ostatní pomůcky jako je speciální držák
na mapu na řidítka a elektronický čip na
měření průjezdů budou k zapůjčení na závodišti. Podrobnější informace o celé akci
najdete na www.ok-bor.cz/cp2013
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INFORMACE ODJINUD

Město Česká Lípa, Policie České republiky – Územní odbor Česká Lípa, Městská policie
Česká Lípa, Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Vás zvou na již 12. ročník akce „Den s policií a ostatními složkami IZS“.
Je pro Vás zajištěna kyvadlová doprava firmou MIROBUS s.r.o. ze zastávky před KD Crystal, další zastávka
konečná autobusu - Špičák Dlouhá, odtud na letiště Aeroklubu Česká Lípa a zpět. Jízdné je zdarma.
Odjezdy od KD Crystal
09:30
11:00
12:30

Program:
10:30
11:00
12.00
12:30
13:00

Odjezdy od letiště
10:10
12:00
13:00
14:30

ukázka práce policejních psovodů se speciálně vycvičenými služebními psy
zásah skupiny speciálních činností zdravotnické záchranné služby při záchraně osob
v obtížně přístupném terénu za využití vrtulníku
ukázka zákroku krajské pořádkové jednotky proti nebezpečným pachatelům
pražská jízdní policie v akci
společný zásah příslušníků hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné
služby a policistů při simulované dopravní nehodě

Pro děti i dospělé je připraven bohatý doprovodný program. Všechny atrakce jsou k dispozici zdarma.

Doprovodný program:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Besip Team – program s tematikou bezpečnosti v silničním provozu
Městská policie Česká Lípa – vědomostní soutěže pro malé cyklisty, zábavné soutěže
Paintball, skákací hrad
Stanoviště kriminalistických techniků s ukázkou jejich činnosti
Prezentace teamu „Výzkum dopravní bezpečnosti ŠkodaAuto“, rady nejen pro motoristy
ukázka vozidel značky Škoda
Armáda ČR – 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany - Liberec
Stanoviště dopravní policie – ukázka speciální techniky a služebních vozidel , představení
super rychlého vozidla dopravní policie značky Volkswagen Passat
Příležitost prohlédnout si z blízka vystavená sportovní motorová a bezmotorová letadla
Aeroklubu Česká Lípa
Zábavné aktivity pro děti i dospělé
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