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Měsíčník zákupských občanů
Vážení čtenáři Zákupského zpravodaje!
Až dostanete do ruky toto číslo Zákupského zpravodaje, bude tomu už čtrnáct dní, co zemřel
poslední československý a první český prezident Václav Havel. Dramatik, filozof, disident,
politik, ale především veliký člověk. Osobnost, která se v naší novodobé historii svým významem blíží prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi. Osobnost, která
patřila v závěru 20. a na začátku 21. století k nejvýznamnějším osobnostem světa. Osobnost,
kterou uznávali a uznávají i nejvýznamnější světoví státníci, které si váží a pro mnohé z nich
je příkladem.
Václav Havel byl jedním z nejdůležitějších činitelů pádu totalitní společnosti u nás, pádu
komunismu v listopadu 1989 a posléze i sjednocování Evropy. Přivedl nás do svobodného
světa, od totality do demokracie.
Václav Havel zemřel a je na nás, abychom nesli dál jeho ideály svobody, lásky a pravdy.
Snažme se, aby to, co nám odkázal, bylo očištěno od nánosu kalu, kterým byla naše společnost zanesena v průběhu polistopadových let. Od korupce, sobectví, samolibosti, neumětelství, od všeho, co nás trápí. Snažme se, aby se stalo skutečností to mnohdy vysmívané Havlovo heslo: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“ O to se bude snažit i redakce
Zákupského zpravodaje.
Mgr. Jiří M. Šimek, šéfredaktor ZZ

S nastupujícím rokem 2012 přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí,
úspěchy v každém prospěšném konání pro sebe, pro Zákupy,
pro Českou republiku, pro lidi.
ho automobilu, kterým se vozí tělesně postižené a handicapované děti do školy. Sbírka bude probíhat na nádvoří Státního zámku v Zákupech v pátek 6. ledna od 15,30. Přijďte
pomoci třeba jen svou účastí podpořit dobrou a záslužnou
věc. Stačí málo, přijít v převleku za jednoho z Tří králů.
Čím více králů, ať malých či velkých, bude v pátek v půl
čtvrté na zámku, tím více přislíbily obchodní společnosti
působící v Zákupech Farní charitě přispět. Věříme, že svým
zájmem a účasti ukážete, že v Zákupech žijí lidé, kteří dokážou podpořit správnou věc.
Ing. Radek Lípa, starosta města,
Iva Kreisingerová, místostarostka města

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, čtenáři Zákupského zpravodaje.
Společně stojíme na začátku roku 2012. Do tohoto roku
bychom Vám rádi popřáli mnoho životních úspěchů, klidné
a pohodové proplutí celým rokem, psychické i fyzické zdraví a také trochu toho štěstí. Hned na začátku roku můžeme
všichni malou nezištnou měrou velmi pomoci dobré věci.
Farní charita Česká Lípa, ve spolupráci s městem Zákupy
a Státním zámkem v Zákupech pořádá Tříkrálovou sbírku.
Výtěžek této sbírky bude věnován na zakoupení sociální-

Informace z jednání Zastupitelstva města Zákupy a ze schůzí Rady města Zákupy
(za rubriku odpovídá ing. Z. Šostková, tajemnice MěÚ)

Rada města Zákupy dne 21. 11. a 12. 12. 2011
ostatní plocha o výměře 314 m2, pozemek p. č. 336 ostatní
plocha o výměře 49 m2 a pozemek p. č. 337 ovocný sad o
výměře 8318 m2 v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy schválila zařazení dalšího žadatele do
seznamu žadatelů o prodej části pozemku p. č. 1609 v k. ú.
Zákupy.

Pozemky, věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemek
p. č. 441/3 trvalý travní porost o výměře 330 m2, pozemek p.
č. 442/3 trvalý travní porost o výměře 27 m2 v k. ú. Starý
Šidlov, záměr města prodat pozemek p. č. 150/1 trvalý travní
porost o výměře 3087 m2 v k. ú. Starý Šidlov. Naopak neschválila záměr města bezúplatně převést pozemek p. č.
1344/1 ostatní plocha o výměře 1344 m2, pozemek p. č. 335

(Pokračování na stránce 2)
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Rada města Zákupy doporučila zastupitelstvu města Zákupy
uzavření dohody o splátkách, týkající se úhrady dlužného
nájemného a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu
na adrese Nové Zákupy 509, Zákupy ve výši 800,- Kč měsíčně.

(Pokračování ze stránky 1)

Rada města Zákupy schválila a) dodatek č. 2 ke smlouvě o
nájmu části pozemku p. č. 1004 a smlouvě o nájmu části
pozemku p. č. 1061, kterým se prodlužuje doba trvání nájmu
na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 a za b) dodatek č. 4 ke smlouvám na pronájem pozemků, kterým se prodlužuje doba trvání nájmu na dobu určitou od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2012, a to smlouvy o nájmu části pozemků p. č.
1609, p. č. 889, 1609, 1611 a 1607, p. č. 1605, p. č. 1603,
889 a 1609, p. č. 1675, p. č. 1606 a 1607, p. č. 1604.
Rada města Zákupy schválila s Veteran Car Clubem Česká
Lípa dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu pozemku, kterým se
prodlužuje doba trvání nájmu pozemků p. č. 934 o výměře 8
660 m2 a pozemku p. č. 1016 o výměře 10 626 m2 dle zákresu v k. ú. Zákupy na dobu určitou v termínech 3. března, 7.
dubna, 5. května, 2. června, 7. července, 4. srpna, 1. září, 6.
října a 3. listopadu 2012 a dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu
pozemku, kterým se prodlužuje doba trvání nájmu pozemků
a upravuje zákres pronajatých pozemků p. č. 975 o výměře
10 330 m2, pozemku p. č. 976 o výměře 18 000 m2, pozemku p. č. 977 o výměře 400 m2 a pozemku p. č. 980 o výměře
5 000 m2 v k. ú. Zákupy na dobu určitou v termínech 3.
března, 6. – 7. dubna, 4. – 5. května, 1. – 2. června, 6. – 7.
července, 3. – 4. srpna, 31. srpna – 1. září, 5. – 6. října a 2. –
3. listopadu 2012.
Věcná břemena
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné
břemeno k umístění vodovodní přípojky přes pozemky p. č.
840/1 a 889 v k. ú. Zákupy dle snímku KN.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „CL - Zákupy – Šidlov, Rozšíření VN+TS+kNN+vNN 7x OM“ na pozemcích p. č. 151/2, 145, 165, 290, 340/1, 350 v k. ú. Starý
Šidlov dle snímku KN, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.

Nebytové prostory
Rada města Zákupy schválila ukončení smlouvy o nájmu
skalního sklepa č. 8 v Nových Zákupech dohodou ke dni 30.
11. 2011 a záměr města pronajmout tento skalní sklep o výměře 177 m2, který se nachází na pozemcích p. č. 1838 a p.
č. 1847 v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou.
Rada města Zákupy schválila pronájem nebytových prostor
č. 1 na adrese Školní 343, Zákupy o celkové výměře 67,62
m2 pro Velkovýkrmny Zákupy, a. s. za účelem zřízení kancelářských prostor na dobu neurčitou od 1. 12. 2011 za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok + záloha 1.700,- Kč/měs. za
vodu a teplo.
Rada města Zákupy schválila pronájem nebytových prostor objektu Kulturního domu v Zákupech, Nádražní 320, stojící
na pozemku p. č. 1024 o výměře 939 m2 společnosti NETTO
s. r. o., Praha 5, za účelem podnikání v hostinské činnosti na
dobu neurčitou od 1. 12. 2011 za nájemné ve výši 2.000,Kč/měs. + záloha 2.000,- Kč/měs. za spotřebu vody.
Veřejné zakázky malého rozsahu
Rada města Zákupy odsouhlasila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání konvektomatu
s elektrickým ohřevem pro kuchyni Domova důchodců Zákupy“ a stanovila hodnotící komisi ve složení Iva Kreisingerová, místostarostka, Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a
MŠ, Miloslava Hudaková, členka zastupitelstva města, Ing.
Jaromír Misík, ředitel DD a DPS, Bc. Zdeňka Kadlecová,
vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ, včetně náhradníků.
Následně Rada města Zákupy odsouhlasila doporučení uvedené komise pro hodnocení nabídek na plnění této veřejné
zakázky a přidělení této zakázky firmě ARDA s. r. o., Liberec. Celková cena za konvektomat vč. DPH činí 198.840,Kč.
Finanční příspěvky
Rada města Zákupy schválila Místnímu výboru Božíkov
finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku ve výši 1.000,Kč a TJ Zákupy, oddílu stolního tenisu finanční příspěvek ve
výši 3.000 Kč na vánoční turnaj mužů i žen ve stolním tenise.
Rada města Zákupy schválila Zásady poskytování finančního příspěvku na činnost v sociální oblasti formou grantu pro
rok 2012.
Rada města Zákupy schválila několika zákupským občanům
jednorázové peněžité příspěvky, a to ve výši 4.000,- Kč za
účelem úhrady elektrické energie, ve výši 2.000,- Kč za účelem úhrady doplatku vodného a stočného, ve výši 2.000,- Kč
za účelem nákupu uhlí, ve výši 1.500,- Kč za účelem nákupu
dřeva.
Rada města Zákupy neschválila peněžitý příspěvek ve výši
300,- Kč za účelem nákupu elektrického vařiče a peněžitý
příspěvek za účelem úhrady elektrické energie.
Služby místního hospodářství
Rada města Zákupy schválila plán zimní údržby místních
komunikací města Zákupy.

Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila přidělení bytu č. 11 o velikosti
2+1 na adrese Gagarinova 332, bytu č. 2 o velikosti 2+1 na
adrese Mimoňská 241, bytu č. 2 o velikosti 1+2 na adrese
Mimoňská 243, bytu č. 19 o velikosti 0+3 na adrese Školní
339, bytu č. 3 o velikosti 3+1 na adrese Gagarinova 396,
bytu č. 9 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 514 a bytu
č. 16 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 534, Zákupy.
Rada města Zákupy naopak neschválila přidělení bytu č. 7 o
velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 518 a bytu č. 8 o velikosti 1+3 na adrese Nové Zákupy 519, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
3 měsíce na byt č. 30 a byt č. 28 na adrese Nové Zákupy
512, Zákupy, dále schválila uzavření nájemních smluv o
nájmu bytu v majetku města dle přílohy, naopak neschválila
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na adrese Gagarinova
396 a na byt č. 4 na adrese Nové Zákupy 535, Zákupy.
Rada města Zákupy neschválila revokaci usnesení, týkající
se neschválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na adrese Nové Zákupy 507, Zákupy. Naopak neschválila revokaci usnesení, týkající se výpovědi z bytu č. 13 na adrese Školní 342, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila zrušit výpověď z nájmu bytu
č. 5 na adrese Družstevní 385, bytu č. 33 na adrese Nové
Zákupy 512 a zrušit výpověď z nájmu bytu č. 14 na adrese
Nové Zákupy 533, Zákupy.

(Pokračování na stránce 3)
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Rada města Zákupy schválila nákup myčky na nádobí pro
kuchyni DD.
Rada města Zákupy schválila vyplacení odměny řediteli DD
a DPS za splnění mimořádných úkolů dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila uhrazení vyčíslené pohledávky
DD a DPS ve prospěch Správy bytového fondu města Zákupy.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis ze 14. a 15. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 7. 11. a 7. 12.
2011, zápis ze 4. jednání bytové komise ze dne 24. 10. 2011,
zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 14.
11. 2011, zápis z jednání komise pro obnovu památek a regeneraci městské památkové zóny ze dne 9. 12. 2011, zápis
z 10. schůze komise sociální a zdravotní ze dne 28. 11. 2011
a schválila plán činnosti této komise na rok 2012.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy odsouhlasila povolení čerpání finančních prostředků z rekultivačního fondu a. s. Provodínské
písky, Provodín na sanaci a rekultivaci pozemků výhradního
ložiska dobývacího prostoru Veselí dotčeného těžbou sklářských a slévárenských písků na rok 2012 do výše 1.500.000,
- Kč.
Rada města Zákupy schválila smlouvu o organizaci a výkonu „Veřejné služby“ s Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Liberci.
Rada města Zákupy schválila Řád ohlašovny požáru MěÚ –
řád č. 2/2011, Směrnici MěÚ č. 7/2011 o odpisování dlouhodobého majetku a Směrnici MěÚ č. 8/2011 poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků.
Rada města Zákupy vzala na vědomí koncepci rozvoje kultury a cestovního ruchu v Zákupech.

(Pokračování ze stránky 2)

Rada města Zákupy odsouhlasila uzavření Smlouvy o zřízení
a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp s.
r. o., Praha.
Rada města Zákupy neschválila uzavření dodatku č. 6 ke
Smlouvě na zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadů s firmou Marius Pedersen a. s., Hradec Králové a pověřila p. Pavla Patáka, vedoucího Služeb
místního hospodářství, provedením průzkumu trhu v této
oblasti.
Rada města Zákupy schválila ceník plateb za odvoz komunálního odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které jsou zapojeny do systému nakládání
s komunálním odpadem ve městě Zákupy a pověřila starostu
města provést kontrolu dodržování zákona o odpadech.
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Rada města Zákupy souhlasila s přijetím finančního daru ve
výši 5.000,- Kč do vlastnictví ZŠ a MŠ od firmy PLAST
SERVIS Kamenice s. r. o. na činnost žákovského parlamentu.
Rada města Zákupy schválila vyplacení odměny řediteli ZŠ
a MŠ za splnění mimořádných úkolů dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy vzala na vědomí informaci o výsledcích
voleb do Školské rady ZŠ a MŠ a informaci o vyhlášení volného dne pro žáky základní školy ředitelem ZŠ a MŠ v termínu 22. 12. 2011.
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Rada města Zákupy vzala na vědomí uvolnění bytu č. 7
v DPS, Nové Zákupy 501 a schválila přidělení tohoto bytu
od 1. 12. 2011.

Zastupitelstvo města Zákupy dne 30. 11. 2011
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Občanskému sdružení Drobné památky severních Čech, Česká Lípa, finanční
příspěvek ve výši 50.000,- Kč na obnovu kostela sv. Jana
Křtitele v Brenné.

Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej pozemku p. č.
1344/7 ostatní plocha o výměře 951 m2 v k. ú. Zákupy za
cenu 400,- Kč/m2, tj. 380.400,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo záměr města bezúplatně převést pozemek p. č. 1344/1 ostatní plocha o výměře1344 m2, pozemek p. č. 335 ostatní plocha o výměře 314
m2, pozemek p. č. 336 ostatní plocha o výměře 49 m2 a pozemek p. č. 337 ovocný sad o výměře 8318 m2 v k. ú. Zákupy
a pověřilo starostu města k dalšímu jednání ve věci prodeje
pozemků p. č. 1344/1, 335, 336, 337 v k. ú. Zákupy Libereckému kraji k realizaci výstavby nových budov rodinného
typu pro osoby se zdravotním postižením.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1052/11 na realizaci akce „Dokončení komunikací, přístupových chodníků a zpevněných ploch v areálu
DD a DPS Zákupy“ dle předloženého návrhu.
Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 9.
schůze finančního výboru ze dne 16. 11. 2011 a zápis z 8.
schůze kontrolního výboru ze dne 17. 10. 2011 a uložilo
místostarostce města prověřit stav dluhu p. Sergeje Kofanova a podat o tom zprávu na příštím jednání zastupitelstva
města.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 5.
schůze Osadního výboru Božíkov konané dne 13. listopadu
2011 a zápis ze schůze č. 11 Místního výboru Nové Zákupy
konané dne 24. 11. 2011 a zvolilo p. Milana Prokopa předsedou Místního výboru Nové Zákupy s účinností od 1. 12.
2011.

Správa bytového fondu
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo uzavření dohody o
splátkách, týkající se úhrady dlužného nájemného a úhrady
za služby poskytované s užíváním bytu na adrese Nové Zákupy 533, Zákupy, ve výši 500,- Kč měsíčně.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtové změny č.
6/2011 v pozměněném znění.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s., Praha, ve výši
2.000.000,- Kč,
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K rozpočtu na rok 2012
Zastupitelstvo města Zákupy na svém
jednání 19. prosince schválilo rozpočet
na rok 2012. Rozpočet byl schválen
jako schodkový, tzn., že výše příjmů
nedosáhnou výše výdajů a budeme
muset použít dofinancování, převážně
kontokorentním úvěrem ve výši 2 miliony Kč.
Příjmy města
Příjmy jsou děleny z několika hledisek,
a to: na vlastní a přijaté, na kapitálové
(prodej pozemků) a běžné, na návratné
a nenávratné, na daňové a nedaňové.
Příjmy daňové jsou patrně nejvýznamnějším zdrojem financováním. Do této
skupiny patří především podíly na celostátně vybíraných daních (DPH, daně
z příjmů), daň z nemovitosti (celý výnos je příjmem města) a také výnosy
z místních a správních poplatků. Nedaňové příjmy plynou především
z určitých aktivit obce (příjmy
z podnikání, nájmy z pozemků apod.).
Výdaje města
Výdaje dělíme na běžné (chod města a
městského úřadu, provoz příspěvkových organizací, údržba města, veřejné
osvětlení, podpora kultury a sportu
apod.) a výdaje kapitálové, mezi které
patří např.: investiční akce města, nákup pozemků, staveb apod.
Přehled a komentář některých
výdajů města Zákupy na rok 2012
Silnice – 2 660 tis. Kč – v této položce
je počítáno 1,3 mil. Kč na doplacení

projektu obchvatu města a zbytek je
připraven na nákup materiálu a opravy
a údržbu silnic ve městě. Plánujeme
výspravy silnic na sídlišti v okolí školy, v Brenné, v Lasvicích, opravy na
náměstí a opravy chodníků. V této položce je také počítáno s možnou finanční spoluúčastí v dotačních programech na opravu lávek v Božíkově a
v ulici Nábřežní.
Památky – 250 tis. Kč – zde je počítáno se spoluúčastí při čerpání dotace
z Programu regenerace městské památkové zóny na opravu a restaurování
soch na kamenném mostě u kaple sv.
Anny.
Rekreace (koupaliště) – 637 tis. Kč –
z této částky je největší investice plánována do zatraktivnění areálu koupaliště. Plánujeme nákup vodních šlapadel, loděk apod. Další akcí bude výstavba několika menších chatek
k ubytování návštěvníků koupaliště.
Výstavba inženýrských sítí – 2 750
tis. Kč – přeložka vysokotlaku plynu a
vybudování plynových přípojek u stavebních parcel pod Kamenickým
vrchem.
Komunální služby, nákup strojů –
750 tis. Kč – spoluúčasti na dotacích
na nákup zahradní a úklidové techniky
(žací traktor, zametací vůz, křovinořezy, motorové pily, sklopný valník
apod.)na úklid města a údržby veřejné
zeleně a tím i zvýšení pořádku a zlep-

šení vzhledu města.
Péče o vzhled a veřejnou zeleň –
1 500 tis. Kč – ošetření dřevin
v arboretu bývalé lesnické školy
v Nových Zákupech (čerpání dotace)
Požární ochrana (hasiči Zákupy) –
1 193 tis. Kč – z této částky je počítáno 300 tis. na nákup transportéru pro
výjezdovou jednotku a 200 tis. na opravu hasičské cisterny.
Dalšími výdaji pro rok 2012 budou
příspěvky ZŠ a MŠ Zákupy (4 025 tis.
Kč), DD a DPS Zákupy (3 000 tis. Kč),
dále pak zabezpečení chodu samosprávy a městského úřadu (6 421 tis. Kč),
chod Služeb místního hospodářství
(4 948 tis. Kč), sběr a svoz komunálních odpadů (2 200 tis. Kč), veřejné
osvětlení (1 440 tis. Kč) atd. Pro rok
2012 je rozpočtována i vyšší částka na
podporu spolků v zájmové kulturní a
sportovní činnosti.
Některé výdaje jsou pro chod města
nezbytně nutné. Proto je s nimi zapotřebí počítat, některé jsou podmíněny
dostatkem příjmů města.
Doufám, že tento přehled alespoň
malinko upřesní některé údaje a odpoví
čtenáři některé otázky, které ho napadnou při pohledu na rozpočet města Zákupy na rok 2011.
Ing. Radek Lípa,
starosta města

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

LEDEN 2012
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

7. 1. – MUDr. Pavel Kalous, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 727 912
8. 1. – MUDr. Milena Horáčková, Mariánská 845, Česká Lípa, tel. 487 521 662
14. 1. – MUDr. Zdeňka Melmuková, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 969
15. 1. – MUDr. Ivana Hanzáková, Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 831 762
21. 1. – MUDr. Pavel Kalous, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 727 912
22. 1. – MUDr. Ladislav Záruba, Jižní 1903, Česká Lípa, tel. 487 871 429
28. 1. – MUDr. Martin Mareš, Komenského 358, Cvikov, tel. 487 751 431
29. 1. – MUDr. Jana Maričová, Bulharská 823, Česká Lípa, tel. 487 854 101
organizace, sdružení nebo nadace, se sídlem i mimo
území města Zákupy. Grant je možno poskytnout
zejména v oblasti péče o zdravotně postižené, sociálně
handicapované a staré občany s cílem pomáhat této
skupině spoluobčanů postupně odstraňovat fyzické
i psychické bariéry a tímto je co nejvíce integrovat
do společenství zdravých občanů. Přednostně budou
granty poskytovány žadatelům zabývajícím se sociálními aktivitami celoročně.

Zásady sociálního fondu
1. Základní ustanovení
1.1 Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na
zkvalitnění a rozvoj služeb v sociální oblasti, protože
tato problematika je nezastupitelná a pro občany velmi
potřebná.
2. Žadatel
2.1 Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, nestátní

(Pokračování na stránce 5)
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stránkách města. Termín pro podání žádostí je nejpozději do 30. 3. 2012. Po uvedeném termínu nebude žádost projednávána. Zároveň nebude projednávána žádost, pokud žadatel nepředložil vyúčtování příspěvku
poskytnutého za předchozí období a žádost, jestliže
žadatel je dlužníkem města nebo státu.
6. Schvalovací proces a poskytnutí příspěvku
6.1 Žádosti o udělení grantu budou projednávány sociální
a zdravotní komisí. Každý žadatel má možnost na schůzi komise vystoupit s příspěvkem ve věci přiblížení
svého projektu. Návrhy na udělení grantů budou
v písemné formě komisí předloženy ke schválení do
rady města. Rozhodnutí rady města je pro žadatele závazné. Všichni žadatelé budou v termínu do 15 dnů
písemně vyrozuměni o schválení nebo zamítnutí jejich
žádosti bez udání důvodů.
6.2 Finanční částky, poskytnuté na základě udělených grantů
z rozpočtu města, budou schváleným žadatelům poskytnuty na základě písemné smlouvy s konkrétním
vymezením účelovosti vynaložených prostředků a převedeny na jejich běžný účet u banky.
7. Vyúčtování příspěvku na činnost
7.1 Vyúčtování poskytnuté finanční částky (viz příloha č. 4)
je nutno předložit ve dvojím vyhotovení v termínu
nejpozději do 30. 11. 2012 na hospodářsko-správní
odbor Městského úřadu v Zákupech. Komise si vyhrazuje právo kontrolovat účelnost prostředků poskytnutých městem.
7.2 Zásady pro rok 2012 byly projednány sociální a zdravotní komisí dne 19. 10. 2011 a schváleny na schůzi rady
města Zákupy dne 21. 11. 2011 usnesením
č. 173/2011.
Ing. Radek Lípa, starosta
a Iva Kreisingerová, místostarostka

(Pokračování ze stránky 4)

3. Možnost poskytnutí a využití příspěvku
3.1 Finančních prostředků z poskytnutého grantu lze použít
k nákupu potřebného vybavení a materiálu na daný projekt (zdravotnický materiál, hračky, ochranné a rehabilitační pomůcky), dále k úhradě nákladů na propagaci,
poštovné, cestovné, vstupné na kulturní akce a na úhradu nákladů na realizaci rekondičních pobytů, zájezdů
a akcí pro veřejnost. Prostředky lze také použít na úhradu mezd a ostatních osobních nákladů. Grantu nelze
použít k uhrazení nákladů na pohoštění.
4. Stanovení výše příspěvku
4.1 Při projednávání výše finančního příspěvku budou zohledněni žadatelé zabývající se sociálními aktivitami
celoročně s přihlédnutím ke kapacitě organizace, sdružení nebo nadace. Posuzován bude především význam
předloženého projektu ve vztahu k občanům města
Zákup a jejich možnostem. Vzhledem k tomu, že veškeré informace o klientech jsou zcela anonymní, komise při projednávání a stanovení výše finančního příspěvku vychází u nově podaných žádostí ze závěrečné
zprávy, u opakovaných žádostí má k dispozici výroční
zprávu za minulý rok.
5. Podávání žádostí a jejich náležitosti
5.1 Granty budou veřejně vyhlášeny prostřednictvím Zákupského zpravodaje a na webových stránkách města
Zákupy. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost v oblasti sociální v roce 2012 budou přijímány pouze na předepsaném tiskopisu (viz příloha
č. 1) včetně rozpočtu projektu (viz příloha č. 2), čestného prohlášení k podpoře de minimis (viz příloha č. 3)
a dokladu, který potvrzuje skutečnost, že žadatel není
dlužníkem státu, města - např. FÚ, OSSZ, VZP.
5.2 Tiskopisy budou k dispozici na hospodářsko-správním
odboru Městského úřadu v Zákupech a na webových

Výzva ke společenským organizacím
Obracíme se na všechny společenské organizace, občanská sdružení i místní a osadní výbory v Zákupech se žádostí
o zprávu o činnosti v roce 2011 pro kroniku města.
Zpráva by měla obsahovat informaci o počtu členů vč. dětí a mládeže do 18 let, složení výboru a akce v roce 2011
uskutečněné. Dále fotografie a zajímavosti z činnosti organizace podle vlastního uvážení.
Připomínáme, že odevzdání zprávy do 31. března 2012 je podle Zásad poskytování příspěvků na činnost organizacím
podmínkou poskytnutí dotace na celoroční činnost organizace pro rok 2013, či jednotlivé akce v roce 2012 – 2013.
Zprávy o činnosti je možné posílat e-mailem na adresu zakupy.kultury@centrum.cz, případně písemně do kanceláře
č. 1. MěÚ Zákupy (přízemí, pí G. Štummerové) nebo přímo kronikáři Mgr. J. Šimkovi.

Výzva k firmám, podnikatelům a samostatně
výdělečně činným osobám působícím
v Zákupech

Výzva k občanům
Vážení občané, protože chceme, aby kronika města byla
věrným obrazem života v Zákupech, obracím se na vás
s prosbou: pokud máte informace či fotografie ze zajímavých
událostí, k nimž došlo v Zákupech (různé akce, přírodní události a katastrofy, požáry, havárie, nebo naopak události příjemné – významná jubilea občanů, různé slavnosti apod.),
poskytněte je do 31. března 2012 e-mailem na adresu zakupy.kultury@centrum.cz, případně písemně do kanceláře č. 1.
MěÚ Zákupy (přízemí, pí G. Štummerové) nebo přímo kronikáři Mgr. J. Šimkovi.

Prosím o zaslání informací pro kroniku města Zákup za rok
2011. Informace by měla obsahovat dle vašeho uvážení:
obor, v němž působíte, jména vedení firmy, počet zaměstnanců, případně roční obrat apod. Dále zajímavosti o podniku, o péči o zaměstnance, fotografie atd. Zprávu laskavě
dodejte do 31. března 2012 e-mailem na adresu zakupy.kultury@centrum.cz, případně písemně do kanceláře č. 1.
MěÚ Zákupy (přízemí, pí G. Štummerové) nebo přímo kronikáři Mgr. J. Šimkovi.
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Stručně z města…
Železniční přejezd v Božíkově
Možná jste zaregistrovali umístění zrcadla na přejezdu v Božíkově. Po letošních dvou střetech vlaku s automobily
na tomto přejezdu jsme při hledání
možností zvýšení bezpečnosti na něm
vstoupili v jednání se Správou železniční a dopravní cesty Liberec. Zrcadlo
zlepší výhled ve směru příjezdu vlaku
od Mimoně. Dále intenzivně jednáme o
možném umístění závor a na základě
našeho podnětu SDC Liberec zahrnula
tuto akci do investičních akcí na příští
rok. Přes všechna opatření žádáme
všechny účastníky dopravního provozu, aby tento přejezd přejížděli se zvýšenou opatrností.

leden 2012
Prořezy stromů v Gagarinově ulici
Pracovníci služby místního hospodářst ví pr ovedli pr ořez y li stnáčů
v Gagarinově ulici u klášterní zdi. Stromy již zarůstaly a vrůstaly do drátů a
snižovaly podjezdnou a podchodnou
výšku. Po konzultaci s dendroložkou
Agentury ochrany přírody a krajiny
z Liberce byl vypracován ke každému
stromu posudek a návrh prořezu. Další
odborné ošetření dřevin čeká hřbitov.
E-domek na sběrném dvoře
Na sběrném dvoře byl instalován uzamykatelný E-domek, který bude sloužit
k shromažďování zpětně odebraného
elektrozařízení. Domek zabrání možným krádežím a zaručí kompletnost
odebraných zařízení. Město Zákupy
díky aktivnímu a odbornému přístupu
k zpětnému odběru a uzavření smlouvy

se společností Asekol, která se zpětným odběrem zabývá, získalo tento
domek zdarma a tím došlo k úspoře
finančních prostředků z městské kasy.
Celkem došlo k úspoře 70 tisíc korun.
Poděkování zaslouží pracovníci SMH
za neustálé rozšiřování a zkvalitňování
služeb v oblasti odpadového hospodářství.

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bychom rádi poděkovali občanskému sdružení Kultura Zákupy a všem nadšencům za uspořádání
prvního Adventního jarmarku, který
zavál na náměstí tu pravou vánoční
atmosféru. Budeme se těšit na další
ročníky vydařené akce.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

Dotace a město Zákupy
Vážení čtenáři ZZ,
na tomto místě bych vám rád představil zapojení města Zákupy do dotačních programů v dalších letech. Možností
získat dotaci je mnoho, první zásadou je mít dobře připravený projekt a dobře koncipovanou žádost. V dnešní době je
však nutné mít zajištěny prostředky na případnou finanční
spoluúčast na realizaci akce. Zde je přehled plánovaných
akcí obsahující: název akce, poskytovatele dotace, celkovou
výši akce, finanční spoluúčast města v procentech, rok možné realizace a stav projektu.
Žádosti schválené:
1) Rekonstrukce arboreta býv. lesnické školy - ošetření
dřevin – OPŽP – 1,4 mil. Kč, 20%
Žádosti podané:
1) Oprava komunikací poškozených povodněmi – Ministerstvo pro místní rozvoj – 15 mil. Kč,10(Gagarinova, Tichá
atd. – bude zřejmě zamítnuté kvůli nenahlášení škod na
KÚ), realizace - ?
2) Oprava mostků poškozených živelnou pohromou –
MMR – 2 mil. Kč, 30% (lávka Božíkov, lávka
z Nábřežní – obě v havarijním stavu) – realizace 2012
3) Pořízení lesní techniky – SZIF – 200 tis. Kč – 50%
(nákup sklopného valníku, motorové pily a křovinořezu)
– realizace 2012
4) Pořízení žacího zahradního traktoru, motorové pily a
křovinořezu na údržbu veřejné zeleněSZIF – přes LAG
Podralsko, 180 tis. Kč, 20% - realizace 2012
5) Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy – OPŽP, 2,6
mil. Kč, 20 % (nákup víceúčelového stroje na úklid města) – realizace: v případě uvolnění finančních prostředků
EU do tohoto programu - 2012
6) Restaurování soch na kamenném mostě u Kaple sv. Anny
– Ministerstvo kultury, Program regenerace MPZ – 500
tis. Kč, 50% - realizace 2012

Žádosti připravené:
1) Revitalizace toku Kameničák – OPŽP – 2 mil. Kč, 10%
(lokalita mezi Štefaňákem a Koupalištěm, v letošním
roce podáno, nepřijato, v lokalitě vzácné druhy živočichů, nutná výjimka, připraveno pro podání v roce 2012)
Žádosti rozpracované, v plánu:
1) Revitalizace bývalé vojenské budovy na multifunkční
objekt, Nové Zákupy 521, MMR – 8-10 mil. Kč, 25 % zpracování projektové dokumentace, případná realizace
2012,13
2) Rekonstrukce fotbalových kabin v Kamenici – MMR –
500 tis. Kč, 25% - projektová dokumentace, realizace
2012
3) Rekonstrukce márnice (kaple) na hřbitově v Kamenici –
MMR – 400 tis. Kč, 25% - projektová dokumentace,
realizace 2012
4) Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu – OPŽP – 4,2 mil. Kč, 40% - v rozpracování
(zateplení budovy, výměna výplní, výměna zdroje tepla)
– realizace 2012-2015
5) Snížení energetické náročnosti budovy malé tělocvičny
ZŠ Zákupy - OPŽP – 2 mil. Kč, 50% v rozpracování
(zateplení budovy, výměna oken, zateplení střechy) –
realizace 2012-2015
6) Snížení energetické náročnosti budovy školní jídelny a
mateřské školky – OPŽP – 6 mil. Kč, 60% v rozpracování (zateplení budovy, výměna výplní, zateplení podlah nad sklepením) – realizace – 2012-15
7) Odbahnění a revitalizace Zákupských rybníků – OPŽP ???, 70% - v jednání, nutnost z pohledu bezpečnostních
norem s ohledem na stav hrází na obou rybnících
Pozn: všechny částky i spoluúčasti jsou orientační.
Ing. Radek Lípa, starosta města
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Plán zimní údržby města Zákupy
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se z důvodu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci zaměstnanců provádí pouze za denního
světla. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech
pro chodce a na místech, kde není možno použít vhodné mechanizmy pro údržbu míst. komunikací.

1) Úvod
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními
vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a na
ekonomických možnostech vlastníka komunikací na straně druhé
s přihlédnutím k platným předpisům v této oblasti.
Protože v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady
není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví Plán
zimní údržby potřebné priority údržby podle nestejné důležitosti
místních komunikací a technických možností správce místních
komunikací.

5) Kalamitní situace
a) Kalamitní situaci a konec kalamitní situace vyhlašuje starosta
Města Zákupy.
b) V době trvání kalamitní situace neplatí ustanovení plánu zimní
údržby, je omezena platnost i jiných předpisů (např. Zákoník práce).
c) Zajištění sjízdnosti a schůdnosti při kalamitní situaci se provádí
operativně podle povětrnostních podmínek a situace na místních
komunikacích.
d) Zásahy prováděné v době kalamitní situace řídí osoba (osoby)
určená starostou Města Zákupy.
e) Po dobu vyhlášení kalamitní situace jsou povinni nastoupit
k plnění úkolů při odstraňování jejich následků všichni pracovníci
fyzických i právnických osob, které budou k nástupu vyzvány.
Nastoupit jsou povinni v co nejkratším čase a okamžitě plnit úkoly
dle pokynů pracovníka určeného k řízení prací na odstraňování
kalamitní situace.

2) Legislativa a základní pojmy
a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").
b) Vyhláška č. 104 /1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška").
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly
způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41
odst.1 vyhlášky).
Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací,
který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1
zákona).
Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková
změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu
vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému
stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26
odst. 6 zákona).
Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou
nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 27 odst. 7 zákona).
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se
v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam (§ 27odst.
5 zákona) a pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní
údržby.

6) Časové limity pro zahájení prací
V době pracovní směny nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva
napadaného sněhu dosáhla 5 cm, nebo od zjištění, že se vytváří
náledí.
V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90
minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm nebo
od zjištění, že se vytváří náledí.
7) Stanovení pořadí důležitosti údržby místních komunikacích
Vlastník místních komunikací zabezpečí provádění zimní údržby
dle plánu v období od 1. listopadu 2011 do 31. března. Všechny
místní komunikace jsou rozděleny do tří kategorií podle § 6 zák.
13/97 Sb. o pozemních komunikacích, podle tohoto zařazení jsou
potom podle § 46 prováděcí vyhlášky č. 104/97 stanoveny lhůty
pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací:
I. pořadí důležitosti - do 4 hodin - jedná se o místní komunikace,
které mají významný vliv na pohyb významné většiny obyvatel
města směrem do zaměstnání, na autobusové a vlakové nádraží
a do centra města. U chodníků je v některých případech v I. pořadí
důležitosti zajišťována schůdnost jen na 1 straně ulice.
II. pořadí důležitosti - do 12 hodin - jedná se o sběrné komunikace
s připojením na sousední nemovitosti.
III. pořadí důležitosti - po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.
Neudržované - místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat
zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti.
I. pořadí důležitosti - všechny místní komunikace a chodníky
v těchto ulicích:
Družstevní, Podhájí, Školní, Gagarinova, Mírové náměstí, Borská,
náměstí Svobody, Mimoňská, Nádražní, Okružní, U Stadionu, Nábřežní, V Lukách, K Pastvinám, Ke koupališti, Mostecká, Tichá,
Krátká, Lužická, U Splavu, Nové Zákupy.
II. pořadí důležitosti - všechny místní komunikace a chodníky v
těchto ulicích:
Benátky, Mlýnská, Koželužská, Kapucínská, Potoční, U Trati,
U Zastávky, Vodní, Zákoutí, Podlesí, Božíkov, Brenná, Veselí,
Lasvice, Šidlov, Kamenice.
III. pořadí důležitosti - místní komunikace:
Nové Zákupy k rybníku, Šidlov od kapličky k odbočce na Písečnou.
Ruční čištění:
schody a lávka z ul. U Splavu do ul. Nábřežní, schody na Mírovém
náměstí, chodník na náměstí Svobody u pošty, chodník ul. Nádražní po levé straně na Č. Lípu od č. p. 261

3) Základní povinnosti vlastníka a uživatele místních
komunikací
Základní povinnosti vlastníka místních komunikací je zajistit
potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby, kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby. V průběhu
zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti
a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka
místních komunikací.
Základní povinnosti uživatelů místních komunikací je přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace. Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je
posypána posypovým materiálem a při přecházení komunikací
použít k přecházení označený přechod pro chodce, na němž jsou
podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.

4) Základní technické postupy při zmírňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti
Odklízení sněhu mechanickými prostředky začíná v době, kdy
vrstvě napadaného sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se
odstraňování sněhu opakuje.
S posypem komunikací se započne až po odstranění sněhu. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev se provádí
inertními nebo chemickými materiály. Posyp se provádí v celé
délce komunikací 1. pořadí, komunikace 2. a 3. pořadí pouze
v dojezdech u křižovatek a v nebezpečných úsecích a zatáčkách.
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ZŠ a MŠ Zákupy informuje
Naši mladí ekologové opět
úspěšní a opět první
Dne 23. listopadu 2011 se uskutečnil v pořadí již 15. ročník Ekologické
olympiády v České Lípě, Lužická ulice
pro základní školy a víceletá gymnázia.
Této vědomostní soutěže se v letošním
roce zúčastnilo celkem třicet tři školských zařízení, z kterých bylo šest
gymnázií, včetně gymnázia Děčín a 27
základních škol českolipského regionu.
Více jak sto žáků a studentů soutěžilo
ve dvanácti okruzích otázek a praktických činnostech z botaniky, ekologie,
geologie, hydrologie, mineralogie
a zoologie.
Za naši školu se zúčastnila dvě smíšená družstva, ze třídy VIII. A v zastoupení Matouše Hrubana, Petry Kamenské a Jakuba Pačese a třídy IX. A,
složené ze žáků Lukáše Mikšovského,
Adama Novotného a Jany Staré.
A jak naše družstva dopadla?
Žáci deváté třídy obsadili ve skutečně
těžké konkurenci velmi pěkné deváté
místo a tým VIII. A celkově zvítězil,
přičemž spolu s Gymnáziem Česká
Lípa byl první ze všech zúčastněných
školských zařízení co do získaných
bodů.

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

Je to již čtvrté vítězství naší Základní
školy a Mateřské školy v Zákupech
v řadě, což se nikdy nikomu ještě v této
významné soutěži nepodařilo. Naši
soutěžící byli v této olympiádě skvělí,
úžasní, příkladní a patří jim veřejný dík
za vzornou reprezentaci naší školy
i města Zákup.
Děkuji všem zúčastněným za svědomitou přípravu, zodpovědnost, celkový výsledek i dojem v této významné soutěži mladých ochránců životního
prostředí.
Mgr. Jiří Jech

Ukázková hodina
pro rodiče prvňáčků aneb
„Co jsme se již naučili“
Pátek 2. prosince byl zajisté výjimečným dnem pro naše malé prvňáčky.
A nejen pro ně, ale i pro jejich maminky, tatínky, babičky či dědečky.
Měli totiž možnost se podívat ve třídě
na „své šikulky“ a na to, jak jim to ve
škole jde.
A prvňáčci se opravdu snažili, aby
toho ukázali co nejvíce a aby se pochlubili, co všechno se za „pouhé“ tři

měsíce naučili. A není toho málo – číst
věty, skládat slova, spočítat slabiky ve
slovech, poznat kterým písmenem slova začínají, orientovat se v číselné řadě
od nuly do sedmi, sčítat a odčítat bez
pomoci prstíků, vypočítat co nejrychleji početní řetězy, pracovat s interaktivní
tabulí, pracovat ve skupinách, pracovat
podle pokynů paní učitelky, sedět
v klidu v lavici, hlásit se… – to vše
nejsou vůbec lehké věci, ale naši prvňáčci je bezvadně zvládají.
Rodiče i prarodiče byli jistojistě na své
děti náležitě pyšní a určitě nelitovali,
že si našli v tom předvánočním shonu
chvíli a přišli se do školy podívat. Děkujeme.
Mgr. Jaroslava Neumannová

Adventní týden v mateřské škole - týden plný překvapení
Prosinec bývá pro děti vždy nejkrásnějším a nejkouzelnějším obdobím
v roce, plným očekávání a překvapení.
V pondělí 5. prosince očekávaly děti
v mateřské škole se smíšenými pocity
návštěvu Mikuláše. Těšení okořeněné
napětím vytvořilo slavnostní atmosféru.
Vzápětí zvuk zvonků a řetězů ohlásil
příchod Mikuláše, který se letos dostavil
s andělem a partou čtyř čertů. Ačkoliv
čerti vypadali hrozivě, chovali se pod
kontrolou Mikuláše mírumilovně a celkem kultivovaně. U dětí po počáteční
trošce strachu převládla statečnost, když
slibovaly polepšení u Mikulášovy zlaté
knihy. Mikuláš udělil i pochvaly a všechny děti měly radost z balíčků plných dob-

rot. Na závěr jsme se rozloučili veselými
písničkami. – Tak nashledanou zase za
rok!
Předvánoční nálada byla ještě více
zpestřena hned druhý den hudebním pořadem paní Dagmar Čemusové, která
přivezla krásný příběh plný vánoční hudby a koled, při kterých si děti mohly také
zahrát na rytmické nástroje. „Putování za
betlémskou hvězdou“ navodilo kouzelnou, téměř tajemnou atmosféru, která
silně zapůsobila nejen na děti, ale i na
paní učitelky.
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Následující den čekalo na děti další
nevšední dopoledne. První sněhové vločky nás provázely na zámek, kde jsme si
prohlédli krásnou a starými časy prostoupenou vánoční výzdobu zámeckých místností. Děti byly okouzlené rozsvícenými
stromečky a starobylými hračkami i celkovou sváteční atmosférou zámeckého
prostředí.
Poslední dva dny týdne provoněla
mateřskou školu vůně perníkového těsta i
cukroví. Děti se seznámily s přípravou
těsta a pak samy vykrajovaly různé tvary
perníčků a cukroví, které jim potom paní
kuchařky upekly.
Pak už nastalo očekávání Vánoc –
školkou zněl zpěv koled, děti tvořily
dárečky, ozdoby a vánoční přáníčka.
Starší děti potěšily svou návštěvou
s kulturním programem a dárečky obyvatele Domova důchodců v Nových Zákupech. Při tom všem se těšily na chvíli,
kdy do školky přijde Ježíšek a připraví
překvapení pod vánočním stromečkem.
Dana Mothejzíková
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Orionflorbal Cup
Konec listopadu a začátek prosince na naší škole byl již
tradičně ve znamení Orionflorbal Cupu. V základních skupinách naši školu reprezentovala dvě družstva chlapců a děvčat v kategorii 6. - 7. tříd a dvě družstva chlapců a děvčat
v kategorii 8. - 9. tříd. Do finále postupovala vždy dvě družstva ze základní skupiny. Do okresního finále ve své kategorii následně postoupili mladší žáci a starší dívky.
Naše florbalistky z 8. - 9. tříd ve čtvrtek 15. 12. vstávaly do
školy zajisté s jistou nervozitou. V okresním finále je čekaly
další tři silné týmy a to ze ZŠ Dr. M. Tyrše Česká Lípa, ZŠ
Pátova Česká Lípa a ZŠ Kamenický Šenov.
K prvnímu zápasu okresního finále nastoupila naše děvčata proti vítězi druhé základní skupiny Kamenickému Šenovu a dokázala v čase 2 x 6 minut hladce zvítězit 3:1. Velice
podobně skončilo i druhé utkání se ZŠ Tyršova, ve kterém
jsme opět zvítězili 3:0. Poslední zápas byl téměř vyrovnaný,
naše děvčata bojovala až do konce a v posledních sekundách
zápasu skórovala Kája Miklovičová. Vítězství 1:0 bylo zasloužené.
Protože florbal je kolektivní hra, o vítězství v okresním
finále a postup do kraje se zasloužila všechna děvčata. Oporou družstva byl nejen útok Káji Miklovičové a Terky Kohoutové ale i obrana Jany Sodomkové a Petry Schelzigové.

Pochvalu a poděkování za reprezentaci školy a města patří
rovněž Kačce Kodytkové, Anetě Klímkové, Šárce Versbachové a Petře Kamenské. Největší zásluhu na vítězství celého družstva však určitě měla naše brankářka Terka Reschová, která chytala super výborně.
Takže děvčata – děkujeme. Byla jste skvělá! Přejeme
vám úspěch i v krajském finále.
Mgr. Renata Lípová

Zákupský advent
Doba adventní s sebou přináší zvláštní
kouzlo. Lidé se připravují na sváteční
chvíle, chystají dobroty a hlavně shánějí
pro své blízké v nejrůznějších obchodech
a na trzích originální dárky. Dříve byly
trhy a tržiště místem, kde se odehrávalo
několikrát do roka nejdůležitější společenské dění. Lidé se na ně dlouho dopředu připravovali a těšili, protože kde jinde
by nakoupili vše potřebné pro další živobytí a hlavně prodali, co se vypěstovalo
na poli a vyrobilo v řemeslnické dílně.
V každé rodině nastalo velké chystání.
A přípravy začaly letos koncem listopadu
i ve třídách zákupské školy. Většina
z nich se rozhodla, že se zúčastní Zákupského adventu. Tři týdny vyráběly děti 1.
- 9. ročníků pod vedením paní učitelek
nejrůznější dárky a dekorativní předměty. Zapojili se také rodiče, v některých
rodinách se scházeli například při pečení
cukroví a perníčků skupinky spolužáků,
a o zábavu tak bylo postaráno. Někteří si
připravili také reklamní plakátky a slogany, prostě nic se neponechalo náhodě.
Z každé účastněné třídy byly vybrány
děti pro samotný prodej.
A tak zatímco 10. prosince ožilo náměstí v Zákupech díky opravdovým stánkům s vánočním zbožím, v přízemí radnice vzniklo improvizované minitržiště z
jednotlivých tříd místní základní školy.
Již před 10. hodinou praskala „tržnice“
ve švech a prodejci z jednotlivých tříd se
předháněli při vychvalování svého zboží.

O všechno byl opravdu veliký zájem.
U stolů nebylo téměř k hnutí, vše rychle
mizelo – perníkové chaloupky, kalendáře, ozdoby na stromeček, věnce, svícny,
přívěsky, ale i cukroví - prostě sortiment veliký a ceny příjemné! A kdo již
nakoupil, mohl se potěšit dopoledne pohledem na sličné mažoretky - Světlušky
a po poledni všem divákům zazpíval
pěvecký sbor Cvrčci - jinak žáci ze Základní školy Zákupy. Během přípravy
a v průběhu prodeje ukázaly děti mnoho
ze svých schopností a dovedností, o kterých by se paní učitelky možná nikdy nedozvěděly.
Děti spontánně přicházely
s různými nápady. Je vidět, že
škola
potřebuje
sepětí
s reálným životem, děti i rodiče to ocení. Řekli byste například, kolik kluků se umí postavit ke kuchyňskému válu
a výsledkem je výborné pečivo? Další umí vyrobit třeba
lízátka a originální ozdoby na
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stromeček, podle zájmu začnou možná
přijímat i objednávky. Byla to prostě
radost a hrdost na to, co se mi podařilo
a mohl jsem to také ukázat všem ostatním. S finančním výtěžkem z této akce si
bude hospodařit každá třída podle svého
rozhodnutí. Dnes se tomu sice říká finanční gramotnost, ale v zásadě jde o to
být rozumným hospodářem. V tomto
případě pod vedením třídní paní učitelky,
ale základ samozřejmě děti získávají ve
své rodině.
Chci poděkovat panu řediteli Kopřivovi, že umožnil žákům naší školy účastnit se této akce, všem paním učitelkám
za velkou trpělivost a věnovaný čas, stejně tak i rodičům za podporu a významnou pomoc a současně též nově vzniklému občanskému sdružení KULTURA
ZÁKUPY jako hlavnímu organizátorovi.
Na závěr si dovolím připomenout motto
našeho školního vzdělávacího programu,
které zní: ŠKOLA JE ŽIVOT SÁM,
které jsme tímto naplnili.
Mgr. Květoslava Kňobortová
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Základní škola a Mateřská škola Zákupy,
příspěvková organizace
Vás zvou na

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ,
který se uskuteční
ve středu 1. 2. 2012 od 14:00 hodin do 17:00 hodin.
K zápisu se dostaví děti, které k 1. 9. 2012 dokončí šestý rok
věku a nechodí ještě do školy.
S sebou rodiče přinesou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

KRONIKA MĚSÍCE PROSINEC
2. prosince uspořádalo Eduard Held muzeum předmikulášský program pro děti „Namaluj si svého čerta“.
2. prosince se v Kamenici uskutečnila mikulášská nadílka pro děti s betlémem a předvánočním setkáním občanů Kamenice.
5. prosince bylo město Zákupy, státní zámek, ZŠ a MŠ pořadatelem mikulášské nadílky na nádvoří zámku. Mikulášskou
zábavu pořádal tento den MV Nové Zákupy a zároveň také ZŠ a MŠ mikulášskou nadílku s kulturním programem v DD
a DPS.
10. prosince na náměstí Svobody od rána pořádalo o. s. KULTURA ZÁKUPY adventní setkání s prodejem vánočních
stromků, kaprů, zabijačkových pochoutek a kulturním programem. Divadelní spolek Havlíček Zákupy ve spolupráci
se Státním zámkem Zákupy sehrál od 16:30 hod. tradiční Živý betlém na nádvoří zámku v rámci zámeckého adventního
podvečera.
14. prosince se v ZŠ a MŠ uskutečnil turnaj ve stolním tenise.
18. prosince zemřel poslední československý a první český prezident Václav Havel.
18. prosince se konal vánoční koncert v kostele sv. Fabiána a Šebestiána. Zpíval pěvecký sbor Babíny di Doksy.
19. prosince se uskutečnilo letošní poslední zasedání zastupitelstva města.
31. prosince OV Kamenice uspořádal pro kamenické občany Silvestr 2011.
(65 cm). Jednou jsme zažili duhu (1). V 18
(28) dnech foukal silný až velmi silný vítr.
Zaznamenali jsme dva letní dny (0), 20
(30) dní mrazivých a žádný (2) arktický.
Nejvyšší průměrné teploty 18,30 C (16,3)
bylo dosaženo 27. září, nejnižší -00 C
(-160 C) 20. prosince. Nejvyšší absolutní
teplota dostoupila 250 C (220 C) 2. a 4. října, nejníže klesla rtuť
teploměru na -30 C (-200 C) 15. října a 13. listopadu. Průměrná
teplota podzimu dosáhla 7,730 C (5,350 C), když celý podzim
byl teplotně silně nadnormální, srážkově podnormální.
Hub jsme letos nacházeli dostatek. Úroda ovoce byla průměrná.
JMŠ

Počasí na podzim 2011
Podzim 2010 začal poměrně teplým a slunečným koncem
září, pokračoval tak i říjnem. Celý listopad i polovina prosince
byly opravdu podzimní s mnoha mlhami a silným větrem
(zvláště v listopadu), přičemž vznikal vláhový deficit. Srážky
přišly až v prosinci. Na rozdíl od roku minulého, který nás zavalil sněhem, dočkali jsme se prvních solitérních vloček letos až
6. prosince, dlouhodobější sněžení přišlo následujícího dne,
sníh však ihned tál a poprvé na krátkou dobu zůstal ležet 16.
prosince. Velmi často foukal silný vítr.
Celkem jsme na podzim viděli alespoň na chvíli slunce v 50
(vloni ve 42) dnech. Deštivých dní měl podzim 27 (23), mlhavých 14 (13). Sníh padal v 6 (18) dnech v celkové výši 8 cm

KALENDÁŘ MĚSÍCE LEDEN
1. ledna 2012 se na večerním nebi nad koupalištěm rozzáří ohňostroj.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE - LEDEN
1. 1. Mezinárodní den míru
Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu
(1993)
1942 zemřel Jaroslav Ježek (70 let)
2. 1. 1732 * František Xaver Brixí - hudební skladatel (280)
3. 1. 1892 * britský spisovatel John Ronald Reuel Tolkien (Pán
prstenů) (120)
6. 1. 1412 * Johanka z Arku (600)
1882 * spisovatel Ivan Olbracht (130)
1932 * textař Zdeněk Borovec (80)
7. 1. 1957 + významný slovinský architekt Josip Plečnik, který
upravoval i Pražský hrad (55)

1977 zveřejněna Charta 77 (první mluvčí V. Havel,
J. Patočka, J. Hájek) (35)
8. 1. 1642 + astronom Galileo Galilei (370)
1942 * britský astrofyzik Stephen William Hawking (70)
1957 + tvůrce Hurvínka a Spejbla profesor Josef Skupa
(55)
1977 obdržel prezident Husák text Charty 77 (35)
9. 1. 1797 * Ferdinand Petrovič Wrangel, ruský mořeplavec a
polární badatel (215)
10. 1. 1422 porazili husité křižáky u Německého
(nyní Havlíčkova) Brodu (590)
(Pokračování na stránce 11)
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24. 1. 1732 * francouzský dramatik Pierre Augustin Caron de
Beaumarchais (280)
1837 * spisovatel Alois Vojtěch Šmilovský (175)
1852 + básník Jan Kollár (160)
1947 byla otevřena Akademie múzických umění v Praze
(65)
25. 1. 1907 bylo v Rakousku-Uhersku zavedeno všeobecné
hlasovací právo pro muže (105)
1947 + Alphonse Capone (přezdívaný Al Capone),
americký gangster (65)
26. 1. 1972 + herec František Smolík (40)
+ politik Václav Majer (40)
27. 1. Den vzpomínky na oběti holocaustu
407 + Jan Zlatoústý (1605)
1897 * filmový režisér Karel Lamač (115)
1967 při přípravě prvního pilotovaného letu Apollo shořela
na Kennedyho mysu kabina se třemi kosmonauty (45)
1977 + básník Josef Toman (35)
28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce
1937 * filmový historik Karel Čáslavský (75)
1967 + filmový teoretik a režisér Václav Wassermann (vl.
jm. Václav Vodička) (45)
1977 byla na shromáždění umělců v Národním divadle
podepisována tzv. Anticharta
29. 1. 1942 * skladatel, dirigent a klavírista Václav Zahradník
(70)
30. 1. 1882 * americký prezident 1933 - 1945 Franklin Delano
Roosevelt (130)
1997 + významný český lékař - pediatr a profesor UK Josef
Švejcar (115)
31. 1. Světový den pomoci malomocným
1797 * rakouský hudební skladatel Franz Peter Schubert
(215)
1962 + Vlasta Burian (50)

(Pokračování ze stránky 10)

11.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
23.

1862 + Samuel Colt, americký průmyslník a vynálezce
revolveru (150)
1897 * literární kritik a vědec Bedřich Václavek (115)
1917 + William Frederick Cody (Buffalo Bill) (95)
1. 1787 přijíždí poprvé do Prahy W. A. Mozart (215)
1947 * zpěvák Michal Tučný (65)
* herec a žurnalista Martin Štěpánek (65)
1. 1092 * Vratislav I., český král (920)
1332 zemřel český mnich Oldřich - první Evropan, který
navštívil Tibet (680)
1742 + Edmond Halley, britský astronom, objevitel drah
komet, objevitel Halleyovy komety (270)
1927 * česká cemballistka Zuzana Růžičková (85)
1947 + Otmar Vaňorný, filolog a překladatel (65)
1. 1622 * Moliere (vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin), proslulý
francouzský dramatik (390)
1922 * slovenský herec Július Pántik (90)
1. 1892 * tvůrce Hurvínka a Spejbla prof. Josef Skupa (120)
(85)
1927 * dramatik Oldřich Daněk
1967 + spisovatelka Marie Majerová (45)
1. 1932 * divadelní a filmový režisér Jaroslav Dudek (80)
1917 založen český dobrovolnický sbor v Itálii (95)
1. 1892 * americký filmový komik Oliver Hardy (120)
1957 + Josef Skupa, tvůrce divadla Spejbla a Hurvínka (55)
1. 1877 * Fráňa Šrámek (135)
1. 1612 + císař Rudolf II. (400)
1. 1862 + Božena Němcová (150)
1. 1872 * významný slovinský architekt Josip Plečnik, který
upravoval i Pražský hrad (140)
1937 + historik Josef Pekař (75)
1997 + gymnasta, olympijský vítěz z roku 1936
a osminásobný mistr světa Alois Hudec (15)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
1. 1. 1972 mezi 3. a 4. hod. vypukl ranní požár porodny prasat v Podlesí, který způsobil škodu 432 000,- Kč. (40 let)
6. 1. 1982 postihla po prudkém tání sněhu Zákupy povodeň. (30)
6. 1. 1982 bylo v Zákupech ustaveno střediskové klubové zařízení. (30)
12. 1. 2002 v ranních hodinách vypukl požár domku v Lasvicích. (10)
19. 1. 1947 se konala výroční valná hromada hasičského sboru. (65)
20. 1. 1977 koncertovalo na zámku Nové pražské trio. (35)
20. 1. 1982 se konal v sále tehdejší Rychty karneval Baráčníků. (30)
26. 1. 1947 se v hostinci Modrá hvězda na ustavující schůzi sešli členové DS Havlíček. (65)
29. 1. 1942 zemřel tehdy nejstarší občan Zákup Vilém Wünsch, pekař, ve věku 94 let. (70)
31. 1. 1982 postihla Zákupy během měsíce už druhá povodeň. (30)

K U LT U RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na leden
(Změny v termínech či konání jednotlivých akcí vyhrazeny)

Leden:
1. 1. - 18:00 hod. - novoroční setkání občanů a ohňostroj na koupališti.
8. 1. – 13:30 hod. - Sáňkovačka na Novákově louce
20. 1. – 16:00 hod. – posezení s důchodci

Zákupský advent
Druhou adventní sobotu 10. 12. uspořádalo občanské sdružení KULTURA
ZÁKUPY vánoční trhy s programem.
Zákupský advent je jednou z akcí, která
má připomenout české tradice místním
občanům a přilákat do Zákup turisty a
obyvatele sousedních obcí. Zapojily se

třídy ze zákupské základní školy a děti
prodávaly pod dohledem třídních učitelek
v přízemí radnice vlastnoručně vyrobené
vánoční dárky. Velmi si ceníme zapojení
rodičů. Zapojili se také zákupské spolky
ČSCH ZO Zákupy, Obec baráčnická
Zákupy, Klub žen a Levicový klub žen.
Kromě adventního zboží včetně vánoč11

ních stromků a kaprů nechyběly zabijačkové speciality, speciální druhy kávy,
také již téměř zapomenuté staročeské
pečivo – řepánky. Atrakcí pro děti byla
vystavená domácí zvířata a projížďky na
koních, mohly si zastřílet z dřevěných
(Pokračování na stránce 12)
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městskému úřadu za zapůjčení aparatury
a pomoc při ozvučení. Panu J. Dvořákovi
(městská policie) za profesionální dohled, místnímu hospodářství za poskytnutí nádob na odpadky, dopravního značení a mobilního WC. Děkujeme upřímně všem, kteří dobrovolně a nezištně
pomohli při přípravě a průběhu. Podle
ohlasů víme, že nás bude příště víc. Vítáme všechny připomínky a nápady.

(Pokračování ze stránky 11)

kuší. V Eduard Held muzeu si návštěvníci prohlédli výstavu z historie papírenské
firmy a pro děti byly otevřeny vánoční
dílny. Po zahájení vystoupil soubor mažoretek, odpoledne zazpívaly děti ze základní školy a poté předvedl loutkový
soubor Klubíčko ze Cvikova hru Čertoviny, kterou sledovali se zájmem s dětmi i
dospělí.
Děkujeme radě města za bezplatné
poskytnutí prostoru náměstí a finanční
příspěvek 3000 Kč, panu starostovi za

Zákupský advent
„Zákupy, město kde odpočíval i císař
pán“
Vážení občané, dovolte, abych se
vyjádřila k pořádání „ Zákupského adventu“. Myslím si, že se pořadatelům
akce velice zdařila. Účast byla hojná,
program bohatý a nabídka vánočního
zboží a dekorací nad očekávání. Vánoční
atmosféru umocnil prodej kaprů a vánočních stromků.
Musím vyzdvihnout hlavně nadšení
všech zákupských spolků, Kultury Zákupy o. s. a žáků základní školy. Jejich
nadšení a iniciativa byly až dojemné.
Myslím si, že v dnešní hektické době až
nad „ lidské síly“. Zákupáci dokázali, že
když se chce, tak jde všechno. Místní
spolky se daly dohromady a uspořádaly
nebývalou akci - akci, která stmeluje
obyvatele a ukazuje šikovnost našich lidí.
Je to již druhá akce v roce, po masopustu,
kterou pořádají místní spolky a organizace.
Já jsem si osobně pochutnala na
řepáncích od Obce baráčníků, zašla jsem
si na ovárek a svařák pana Běly, obdivovala jsem šikovné ruce při zdobení perníčků. Ocenila jsem aktivitu dětí ze školy, jejich vánoční výrobky a pochoutky.
Určitě si vánoční ozdoby od dětí pověsím

Zámecký adventní podvečer
Předchozí článek popisuje předposlední adventní sobotu na náměstí Svobody. Sobota ale nekončila rozebráním
stánků a posledním vystoupením před
Eduard Held muzeem. Adventní dění
pokračovalo na slavnostně vyzdobeném
státním zámku, kde se shromáždilo
v 16:30 hod. na dvě stě občanů, aby vyslechli koledy v podání žákovského sboru místní ZŠ a uviděli betlémský příběh
narození Ježíška v tradičním podání
Divadelního spolku Havlíček Zákupy.
Zapálené pochodně na zámeckém mostě,
krásný vánoční strom, to vše vytvořilo
krásnou vánoční atmosféru. Zájemci měli
také možnost večerních prohlídky svíce-

KULTURA ZÁKUPY, o. s.
zahájení, panu řediteli základní školy,
na stromeček. Za to velký dík paní Květě
Kňobortové, která děti motivovala a zapojila je do pořádání adventu. Pro děti je
to velká zkušenost a přínos do budoucnosti. Ukázala jim, že v životě nedostanou všechno zadarmo, ale budou muset
přemýšlet o svém životě a starat se samy
o sebe. Na náměstí jsem viděla též pana
Starého, kterému též patří dík za to, že
proběhlo všechno tak, jak mělo.
V EH muzeu byla ukázka vánočních
zvyků za účasti dětí a spolků: zdobení
perníčků, lepení řetězů, pouštění lodiček,
lití olova a výstavka masek čertů. Chovatelé zase předvedli výstavní domácí zvířata, a kdo chtěl, mohl si zastřílet z kuše.
Psí útulek v Dobranově zde nabízel
k adopci krásná štěňata. Bez těchto nadšených lidí bychom jen seděli u televize
nebo děti u počítače. Za to všem pořadatelům patří velký dík.

Podle mých pocitů jsou pro město
takto pořádané akce větším přínosem než
tak, jak je pořádá město. Proto bych přivítala od města větší podporu místních
spolků. Třeba program Zákupských slavností zakoupený „na klíč“ nás daňové
poplatníky stojí dost peněz. Město je má
sice od sponzorů – ale ruku na srdce –
nešly by využít účelněji? Obyvatelé pak
jdou jen na pivo a klobásu, místo aby se
přímo zapojili do vytvoření programu
slavností – a zase si neodpustím poznámku – pamatujete si všechny body programu posledních Zákupských slavností?
V Zákupech máme určitě víc spolků
a též stejně šikovné členy, kteří by se rádi
zapojili.
Helena Rydygrová

mi osvětlených zámeckých prostorů.
Samozřejmě nechyběla ani horká medovina, a tak byli spokojení dospělí, stejně
jako děti, z nichž ty nejmenší mohli sdělit
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Adventní koncert
V nezvyklou dobu – odpoledne od
15 hodin se sešli milovníci hudby
v neděli 18. prosince v kostele sv. Fabiána a Šebestiána na adventním koncertu pěveckého sboru Babíny di
Doksy, řízeného Zitou Smetáčkovou
(která zahrála i na housle) a doplněného houslistou Pavlem Hralou a kytaristou Patrikem Czuczorem. Vedle známých sborových skladeb a koled měli
posluchači možnost se zaposlouchat i

do tónů houslového dueta či sólové

kytary.
Na sedmdesát posluchačů i účinkující přivítal v 15 hodin starosta města
Ing. R. Lípa, v závěru se se všemi rozloučil a popřál krásné Vánoce i dobrý
rok 2012 předseda komise pro kulturu
a cestovní ruch Mgr. J. Šimek. Kytice
pro sbormistryni pí Smetáčkovou byla
jen malým poděkováním za krásnou
předvánoční hodinu, kterou jsme mohli
prožít v prostředí zákupského kostela.
JMŠ

Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
Svátkem Tří králů 6. ledna 2012
končí doba Vánoc. Nádherné dny oslav
narození Spasitele uplynuly a my si do
všedních dnů neseme poselství velké
radosti, že Bůh tak miloval svět, že
nám dal pro každého z nás svého jednorozeného syna, Ježíše Krista. Tuto
skutečnost je neustále nutné připomínat, stále si uvědomovat a děkovat za
ni.
Na den 20. ledna připadá svátek
svatých mučedníků Fabiána a Šebestiána. Těmto světcům je zasvěcen zdejší
farní kostel. K jejich poctě bude v neděli dne 22. ledna 2012 v 8:30 hod.
slavena poutní mše svatá za účasti pěveckého chrámového sboru z České
Lípy. Srdečně všechny zveme.
O životě těchto svatých mužů víme
následující:
Svatý Fabián se narodil před rokem
200 v Římě. Byl velmi vážený a ctěný,
měl organizační nadání. Když ho r. 236
zvolili papežem, rozdělil mimo jiné
duchovní správu Říma na sedm okrsků
a zřídil archiv, což je pro dnešní lidi
překvapující. O archivu uloženém ve
Vatikánu se šířily a šíří různé báchorky
a nesmysly. Pečoval o chudé a nemocné, sirotky a vdovy. Vyslal misie do

různých zemí k šíření učení Kristova.
Zemřel 20. ledna 250 jako jedna z prvních obětí za Deciova krutého pronásledování křesťanů. Byl popraven mečem. V Kalistových katakombách v
Římě byl r. 1915 nalezen jeho sarkofág.
Svatý Šebestián se narodil ve 3.

století v Miláně. Jeho jméno v překladu
znamená vznešený, velebný, posvátný
a majestátní. Byl důstojníkem tělesné
gardy císaře Diokleciána. Obrátil se na
křesťanství a ani na nátlak od své víry
neustoupil. Když se císař ve své nenávisti ke křesťanům dověděl o tomto
svém důstojníkovi, dal ho přivázat ke
kůlu a probodat šípy numidských lučištníků. Šebestián však přežil toto
mučení a za přispění jedné vdovy se
vyléčil. Uzdravený se pak opět postavil
krutému císaři tváří v tvář a neohroženě ho obvinil z páchaných zločinů na
křesťanech. Císař ho pak dal odvést do
cirku a umrskat k smrti. Stalo se tak 20.
ledna 288. Jeho drahé ostatky jsou uloženy v kamenné rakvi v bazilice sv.
Šebestiána patřící k sedmi římským
poutním kostelům. Úcta k tomuto světci byla veliká. Je doloženo, že když
roku 680 nesli Římem jeho ostatky,
došlo k zázračnému ukončení epidemie
moru, smrtelné nemoci, která tehdy
měla na svědomí vymření měst a vesnic. Zřejmě proto byl kostel v Zákupech zasvěcen tomuto mučedníku.
Farníci

adventu.
Děti si na nádvoří zámku mohly vyzkoušet některé vánoční zvyky, zakoupit výrobky z keramiky žáků ZŠ a MŠ
Zákupy a dospělí se mohli zahřát teplou medovinou. Byl to příjemně strávený podvečer.
G. Štummerová

Mikulášská nadílka
5. 12. 2011 na Státním zámku Zákupy
nám zazpíval dětský pěvecký sbor ze
ZŠ a MŠ Zákupy vánoční koledy a poté

k nám zavítali čerti s Mikulášem a anděli. Obdarovali celkem asi 200 dětí
malým překvapením, za které děti daly
Mikuláši mnoho dárků, jež byly vystaveny na MěÚ Zákupy při Zákupském
13
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

Dne 28. listopadu 2011 oslavila paní Marie Červená
z Nových Zákup krásné 90. narozeniny.
Vedení města oslavenkyni popřálo mnoho zdraví,
předali kytičku a poté se paní Červená podepsala
do kroniky města.

ZÁKUPSKÁ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
lášovi a andělovi.

Sbor dobrovolných hasičů
Zákupy
Dne 3. 12. 2011 uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů tradiční Mikulášskou nadílku. Letos se tato akce uspořádala přímo v čertovských jeskyních
ve Velenicích. Čerti byli opravdu strašidelní, avšak všechny děti byly velice
statečné. Kromě čertů zde byl také anděl a samozřejmě nechyběl Mikuláš.
Této nadílky se zúčastnilo cca 40 dětí.
Chceme touto cestou poděkovat manželům Vomáčkovým, firmě IAC, panu

Za SDH Zákupy Hana Homzová

Novotnému za skvělé ohňostrojové
efekty a samozřejmě čertům, Miku-

Volební strana nezávislých kandidátů a TOP 09 Změna pro Zákupsko
Uplynul již první rok čtyřletého volebního období, rekapituluje tento první rok své činnosti v zastupitelstvu města.
Nepodařilo se prosadit, aby se všichni neuvolnění zastupitelé vzdali svých odměn ve prospěch města. Odměna naší
zastupitelky však byla za poslední půlrok darována na činnost osadního výboru v Nových Zákupech. Prosazovali jsme
také vybudování hřiště v této části města. Prostředky, které
zastupitelé na jednom zastupitelstvu doporučili na vybudování hřiště, byly použity k jiným účelům (např. na nákup
radarů). Plocha byla zatím pouze oplocena. Připomínkovali
jsme též obnovu zničených zastávek v našem městě, je třeba
opravit ještě zastávku u nádraží. Již při vypracovávání rozpočtu města na tento rok trvala naše zastupitelka na objasnění všech rozpočtovaných příjmů a výdajů a upozornila na
nedostatky ve schvalovaném rozpočtu na rok 2011. To se
bohužel potvrdilo v průběhu roku, kdy se schvalovaly rozpočtové změny ve výši mnoha milionů. Letošní návrh na
rozpočet nebyl bohužel zpracován s větší zodpovědností,
protože se schvaluje v době, v níž město nezná výsledky
hospodaření z předchozího roku. Nebylo by efektivnější hospodařit první měsíce roku podle rozpočtového provizoria, a
to i za cenu, že nebude možno čerpat finanční prostředky na
investice, které v zimním období stejně prováděny nejsou?
Rozpočet není pouhá hra čísel, ale má vycházet ze skutečných potřeb a zdrojů města. Pak by nemohlo dojít k tomu, že
rada města protiprávně schválí výdaje, které v rozpočtu zahr-

nuty nebyly, jak se stalo před několika týdny.
Naše zastupitelka se aktivně podílí na řešení všech problémů, ke kterým je přizvána, a hledá v rozpočtu rezervy.
Nebojí se veřejně poukázat na problémy a nedostatky. Za
jeden z největších úspěchů považujeme, že se podařilo přesvědčit zastupitele, aby uložili starostovi města jednat
s firmou Willi Betz o vybudování chodníku. I když se tomu
zpočátku bránil, jednání je snad na dobré cestě. V současné
době je tato akce prezentována jako jedna z největších zásluh
vedení města.
Mnozí
členové
naší
kandidátky
spolupracují
s občanskými sdruženími a místními spolky a podílejí se
významně na jejich akcích. Bohužel přes sliby, které tyto
spolky a sdružení dostávaly již od minulých vedení, nemají
stále vyhovující prostory, kde by se mohli scházet a věnovat
své činnosti. Prostřednictvím nejen své zastupitelky chceme
vytvářet tlak na vedení města, aby zajistilo důstojné prostory
pro fungování místních sdružení a spolků. Upřednostňujeme
vlastní aktivity s přiměřenou finanční podporou města. Šikovných lidí žije v Zákupech dostatek.
Děkujeme našim voličům a příznivcům za morální podporu a alespoň občasnou účast na jednáních zastupitelstva
města. Přejeme Vám v novém roce mnoho zdraví, pohody a
optimismu.
J. Fridrichová, H. Rydygrová, K. Kňobortová, P. Starý
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INFORMACE Z KAMENICE
Ve středu 16. listopadu se v Zákupech na
radnici u pana starosty uskutečnila schůze osadního výboru Kamenice. Řešili
jsme s ním aktuální záležitosti ohledně
Kamenice. Hlavním bodem byla rekonstrukce fotbalových kabin, kdy město
nechalo vytvořit nový projekt na míru
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
V průběhu března až dubna 2012 se dozvíme, zda nám bude dotace poskytnuta.
Již také proběhla oprava oplocení

obchodu směrem k bytovce. Část mostku
se propadla v červnu 2011 po předešlých
deštích a přejezdu těžkou zemědělskou
technikou.
Pan Žďánský z Plast Servis Kamenice s. r. o. poskytl výplň do okna
v čekárně. Výplň do čekárny instalovalo
místní hospodářství Zákupy.
Nyní také proběhla výměna stříšek u
vývěsek v Kamenici. Všechny jsou již
opraveny.
V závěru schůze jsme naplánovali
mikulášskou nadílku v Kamenici.
Ta proběhla v sobotu 3. prosince u
obchodu. Nejprve jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom za poslechu koled.
Dále nám DS Havlíček ze Zákup zahrál
Živý Betlém, za což jim moc děkujeme.
Následovala chvilka pauzy, kdy jsme se
mohli pohostit svařeným vínem, děti
čajem a prohlédnout si staré fotografie

v horní části hřbitova. Postupně se bude
pokračovat s oplocením dále. Vytváří se i
projekt na opravu márnice a poté se podá
žádost o dotaci na opravu od Ministerstva
pro místní rozvoj. Došlo by také k opravě
křížku uprostřed hřbitova.
Pan starosta jednal se zástupci ZOD Brniště, které provádí opravu mostku u

Kamenice. Za chvilku však začal zvonit
zvonec a na plácek před obchod naběhl
čert s Mikulášem. Za odříkané básničky
do mikrofonu dostaly děti od Mikuláše
balíček sladkostí s ovocem.
Děkuji všem, kteří se na přípravě
akce podíleli - především Místnímu hospodářství Zákupy za přivezení vánočního
stromu, paní Prokopcové za úklid před
obchodem, čertovi a Mikuláši, že k nám
dorazili, a panu Luňákovi za poskytnuté
zázemí při konání akce. Další poděkování patří všem, kteří přispěli do skleněného prasátka v obchodě, a městu Zákupy
za poskytnutý celoroční finanční příspěvek na pořádání kulturních a společenských akcí v Kamenici.
Radek Hlavnička

CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ
(Informace Osadního výboru Božíkov)

Děkujeme Mikulášovi a čertovi, že letos zavítali i do Božíkova k dětem a donesli jim pár sladkostí. Hodně dětí bylo odvážných a bonbon si vzalo přímo od
čerta.
Všem vám přejeme v roce 2012 jen to nejlepší a budeme se snažit o to,
abychom se společně vídali častěji.
Za osadní výbor v Božíkově Šoltová Kamila

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.)

Když práce sestry
je poslání a ne rutina
Mnoho Zákupských občanů dojíždí za
doktorem Kubcem do České Lípy a hlavně
pak za sestřičkou Janou Kocourkovou,
která píchá pacientům úlevné injekce, ale
také kapačky. Já jsem tam už absolvovala
několik sérií kapaček. Ale přišel opravdu
černý pátek, který začal už ve čtvrtek 6. 10.
2011. Když jsem si četla zápisy volných

minut na pevné lince, a snad protože jsem
měla nové brýle, najednou jsem upadla a
zlomila si pravou nohu pod krčkem. Ležela
jsem pak před televizí bez pohybu celou
noc. Ráno přijela sanita a já se nemohla ani
hnout. Když mě sanita nepřivezla, tak se mi
sestřička Kocourková pokusila ještě zatelefonovat, ale já se nemohla ani pohnout, i
když jsem ležela necelý metr od telefonního aparátu. Sestřička pochopila situaci a
zavolala policii. Ti přijeli a násilím otevřeli
15

můj byt a dali vědět mé rodině a hlavně
zavolali lékařskou pohotovost.
Tímto chci vyjádřit poděkování a úctu
sestřičce Janě Kocourkové za rozhodnost a
lidský přístup, který projevila svým postupem. Také bych chtěla poděkovat městské
policii Zákupy - strážníku Petru Zvárovi a
jeho kolegovi Janu Dvořákovi a dále policii
ČR - obvodnímu oddělení Mimoň.
Děkuji, sestřičko, velmi moc díky.
Eva Bidlová

Zákupský zpravodaj

Ještě poznámka
Trochu mě zarazily články pana
Běly z říjnového a listopadového čísla
ZZ. Rád bych k tomu napsal pár vět.
Zaujalo mě tvrzení, že se nám tu v Zákupech „válejí peníze na zemi". S tím
samozřejmě můžeme souhlasit, ale
rozhodně ne v souvislosti s burzou.
Burza v dnešní podobě nikomu nespadla do klína. Je za tím osmnáct let
systematické práce VCC ČL. Ano, byli
ve správný čas na správném místě, ale
chopili se šance a tu využili. V případě,
že mají platnou smlouvu s městem a
závazky z ní plynoucí plní, nevidím
jediný důvod takový smluvní vztah
rušit. Ať se na mě pan Běla nezlobí, ale
s tím nemohu souhlasit. Argumentovat
získáním finančních prostředků na kulturní akce je sice lákavé a mnoho lidí
na to jistě uslyší, ale má to i druhou
stranu. Jestliže si město chce ponechat
kontrolu nad určitými akcemi, musí je
financovat samo. Případně formou
sponzorských darů, které utratí dle
svého uvážení. Zde mám na mysli
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hlavně Zákupské slavnosti. Kdo platí,
rozhoduje. V současné době mohou být
vztahy mezi městem a Kulturou Zákupy o. s. bezproblémové a všichni budou
tvrdit, jak se dohodnou, a že spory nikdy nenastanou. Ale za dva, tři roky
mohou být ve vedení města i o. s. úplně
jiní lidé a začnou tahanice o to, co kdo
má zaplatit, nemá zaplatit, má nebo
může pořádat a za jakých podmínek. S
tím souvisí i otázka, kdo a jak by kontroloval, že skutečně všechny peníze,
které by místní spolky a občanská sdružení vydělaly a neupotřebily by je na
svůj provoz, budou použity na kulturní
a společenské akce. Což by měla být
hned první podmínka, pokud by se
uvažovalo o takovém nestandardním
přiklepnutí pořadatelství burzy.
Navíc, jestli tomu dobře rozumím,
město jako takové nemá s pořádáním
burzy nic společného. Pouze pronajímá
své pozemky k nějaké akci. Jaký by
tedy byl důvod nepronajmout VCC ČL
pozemky každou
první
sobotu
v měsíci? Že o to má zájem někdo ji-

chu, co obsahoval malý francouzský trezorek. Jen primitiv to
vezme bez klíčů. Šel po penězích a cennostech. Rozsekali
ho, ale uvnitř nic nenašli. Zítra vykradou třeba vás, nebo
přepadnou na ulici. Situace se prudce zhoršuje – nebojíte se?
Necháme si všechno líbit? Víme vůbec, kdo zde bydlí
(třeba načerno) a čím se živí? Volejte policii, když hvízdá
alarm. Udělejme peklo zlodějům. Vedení obce i městská
policie by si měly více všímat stále narůstajícího nebezpečí
od kriminálních živlů.
M. Horčička

Byl jsem vykraden
Ve čtvrtek 10. 11. 2011 dopoledne (!!!) mi vykradli
rodinný domek. Protestovat se v Zákupech nenosí, nepomáhají ani návštěvy na MěÚ nebo městské policii (chybí mi
ve Zpravodaji články o činnosti MP). Občané Nového Boru
se dokázali vzepřít. Vědí proč. Nechme zoufale hučet alarmy, štěkat psy, neznámé osoby stejně rvaly dveře. Vyčíhaly
si majitele, až odejde. Co ukradli? Nějaké prádlo a 7 g vzdu-

Také výchova vztahu
k přírodě?!
Všichni víme, kolik je na Svitavce
divokých kachen. Už se díky lidem
s malými dětmi staly součástí a krásnou podívanou Zákup. Chtěl bych vás
seznámit se dvěma příhodami, co se mi
stalo. Dne 10. prosince (když byly
v Zákupech Adventní trhy), tak jsem se
šel také podívat. Když jsme se ženou
přišli na most v Gagarinově ulici, tak u

Dopravní značky
Tentokráte se chci věnovat dopravním značkám v našem městě. Iniciátorem článku bylo vztyčení dopravních
značek u garáží v ulici Okružní, které
omezují rychlost na komunikaci na 30
km/hod.
Nebydlím daleko, a tak slyším
z této silnice hluk prohánějících se

ný? KZ o. s. tak má k dispozici další tři
volné víkendy měsíčně, kdy je možné
burzu nebo jiný projekt na parkovišti
pod zámkem pořádat. Je tedy dost prostoru i času k tomu, aby KZ o. s. něco
vymyslela a zrealizovala. Věřím, že
když takové akce budou pořádány na
úrovni a budou mít co nabídnout obyvatelům Zákup a okolí, mohou se stát
stejně výdělečné.
Na závěr bych chtěl říct, že nemám
nic proti panu Bělovi ani Kultuře Zákupy o. s. Naopak. Jsem rád, že něco takového existuje a v Zákupech se i díky
nim něco děje. Nejsem ale ani příznivcem VCC ČL. Na burzy nechodím a je
mi fuk, kdo je pořádá. Jen mi přijde
nefér někomu sebrat výdělečnou akci
jen proto, že není místní. Pokud by se
tak stalo, bylo by to znamení, že na
radnici něco „smrdí". Naštěstí, jak je
mi známo, se nic podobného nepřipravuje. KZ o. s. přeji, ať si najdou a zrealizují nějaký vlastní projekt, který jim
bude fungovat.
Michal Sláma

silnice ležela mrtvá kachna. Vrtalo mi
to hlavou, tak jsem ji odnesl domů.
Jelikož jsem absolvoval kurz prohlížeče zdravotního stavu zvěře, tak jsem se
rozhodl, že se na to podívám. Zjistil
jsem, že kachna byla střelená vzduchovkou, jelikož měla ještě v sobě diabolku. Kdo to mohl udělat?
Druhá příhoda se stala 19. prosince
kolem poledne. Když jsem přicházel
k lávce přes Svitavku, vedoucí chodníkem na náměstí Svobody, tak jsem

viděl skupinku dětí, které měly hroznou zábavu. Byly to tři dívky a čtyři
chlapci ve věku (podle mne, jelikož
mám také vnoučata) deset až čtrnáct
roků. Zábava spočívala v tom, nalákat
kachny na břeh a pak mezi ně začali
házet petardy. Když jsem je napomenul, tak mě poslali někam, což nechci
ani vyslovovat. Děti neznám, ale určitě
byly ze zdejší školy.

motorek (závodních - neurčených
k provozu na silnici), a při procházkách
s dětmi občas vidím i rychle jedoucí
vozidlo. Že naši představitelé města
bdí nad naší dopravní bezpečností, již
deklarovali prosazením nákupu radarů
měřících rychlost ve vybraných úsecích. Nyní přibyly dopravní značky
omezující rychlost na 30 km/hod.
Souhlasím, bezpečnost občanů i na

komunikacích je důležitá. Přesto se
domnívám, že počátek mohl být někde
jinde. O několik desítek metrů blíže ke
škole rostou na pozemcích města
okrasné keře – živý plot. Na jedné straně zakrývá dopravní značku na straně
druhé znemožňuje výhled do komunikace pro řidiče i chodce. V křižovatce
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Karel Mojžíšek

(Pokračování na stránce 17)

Zákupský zpravodaj
(Pokračování ze stránky 16)

ulic K Pastvinám - Krátká chybí dopravní značka určující hlavní silnici a
tak zde může dojít k situaci, že si dvě
auta dávají vzájemně přednost - jeden
přednost zprava, druhý jede po vedlejší
silnici.
Povinnost udržovat dopravní značení v řádném stavu je určena majiteli
cesty - městu.
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Toto dopravní omezení přichází v
době, kdy jak v cizině (Anglie) i u nás
začínají obce (Slaný) dopravní značky
ze silnic stahovat a upřednostňovat
přirozenou přednost zprava a nutit tím
řidiče k vyšší obezřetnosti. Stejné doporučení zní i z úst odborníků na dopr a vu (h t t p: / / www. n ovi n k y. cz /
auto/124532-experti-uberte-znackybude-mene-nehod.html).
Za sebe říkám: znepříjemnili jste život
těm, co předpisy dodržují, a gaunerům
je to jedno. A navíc si přeji, aby bylo
nejprve opraveno to, co je v nepořádku.

A co vy občané Zákup? Cítíte se na
městských komunikacích bezpečně?
Považujete přidávání značek za správné řešení? Máte další příklady nesprávného dopravního značení?
Diskuzi k článku a další náměty
očekávám na svém blogu: http://
vlasty.blogspot.com.
Vlastislav Cháb

S PO RT
Oddíl stolního tenisu
TJ Zákupy informuje
V Zákupech je jistě mnoho těch,
kteří stolní tenis při různých příležitostech hrají a kteří by ho chtěli hrát soustavně. Přijďte mezi nás!!
Pravidelné tréninky oddílu jsou:
úterý: 18:30 h. - 20:00 h. a čtvrtek
17:30 h. - 19:00 h.
Stolní tenis mohou hrát muži i ženy, mladí i staří, prostě všichni, kdo
mají stolní tenis rádi. Zvláště v tomto
zimním období je možno při hře příjemně trávit volný čas, zasportovat si a
utužit své zdraví. Čtvrteční tréninky
jsou časově vhodné i pro školní mládež. Oddíl není určen jenom pro výkonostní hráče, ale pro každého, kdo třeba rekreačně a ze zájmu stolní tenis
hraje. V oddílu se nevybírají oddílové

ani registrační poplatky! Všichni platí
poplatek za pronájem tělocvičny. Hráči
mají k dispozici stoly, síťky a míčky.
Uvítáme mezi sebou i hráče z Kamenice, kde, jak víme, se pořádají turnaje v
této hře. Přihlásit se můžete v uvedené
dny tréninků v tělocvičně školy.

Náš oddíl má dvě družstva, která hrají
soutěže ve stolním tenisu. Mužstvo
„A“ hraje již druhým rokem krajský
přebor druhé třídy a i v této sezóně si
vede dobře. Po první polovině soutěže
je na sedmém místě tabulky se ztrátou
pouhých 5 bodů na vedoucí oddíl. Tuto
soutěž hraje 11 družstev Libereckého
kraje.
Mužstvo „B“ hraje po několikaleté
přestávce okresní přebor druhé třídy.
Po první polovině soutěže je na 1. místě tabulky a na jaře bude usilovat o
postup do první třídy. I případní noví
členové oddílu by mohli za toto družstvo hrát! Tuto soutěž hraje 7 družstev
našeho okresu.
Aktuální podrobné informace a
výsledky najdete ve skříňce našeho
oddílu, která je umístěna naproti prodejně na sídlišti u školy!
Hovorka M., oddíl ST

sloužilý „ pinkponkář“ pan Hovorka, který ochotně pomohl
nejen s technickým zázemím, ale i dobrými radami a praktickými ukázkami.
Moc děkujeme a společně doufáme, že se mezi dětmi
najde pár nadšenců, kterým se stolní tenis zalíbí, a začnou
chodit hrát do oddílu stolního tenisu, který se schází
v tělocvičně každé úterý v 18:30 hodin a ve čtvrtek v 17:30
hodin.
Výsledky jednotlivých kategorií:
4. - 5. třída: 1. Šimon Kohout, 2. Radek Šefčík, 3. Tomáš
Kučera
6. – 7. třída: 1. Michal Patka, 2. Radek Resch, 3. Ondřej Kletečka
8. – 9. třída: 1. Martin Dostál, 2. Jiří Vlček, 3. Václav Lahůlek
Děkujeme všem sportovcům za hezké chvilky strávené
na závodech a v novém roce 2012 přejeme mnoho sportovních úspěchů a radosti z pohybu.
Pořadatelé ZSH

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Posledním
závodem
ZSH v letošním roce byl
opět Vánoční turnaj ve
stolním tenisu (VI. ročník).
Jsme opravdu velmi
rádi, že obliba tohoto turnaje tak rychle narostla.
Aby si mohlo zahrát všech
35 žáků, museli jsme ještě
den před turnajem nalosovat ve všech třech kategoriích skupiny a hrát první
dvě kola vyřazovacím způsobem. Tři nejlepší z každé kategorii se pak utkali o 1. – 3.
místo. A bylo se opravdu na co koukat, některé výměny byly
téměř na profesionální úrovni, což potvrdil i milý host, za17
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Kin-ball
V zákupské sportovní hale se
v sobotu 3. prosince konal seminář kinballu vedený předsedou světové federace kin-ballu, P. J. Hamelem. Seminář
byl určen k získání licence hráčů, trenérů a rozhodčích kin-ballu. Pan Hamel pořádá tyto semináře po celém
světě a v minulosti byl trenérem národního družstva Dánska. Členové zákupského oddílu kin-ballu se tohoto semináře zúčastnili, aby pomohli s jeho
průběhem a zároveň získali cenné zkušenosti. Z Pierra a jeho semináře jsme
byli všichni nadšení a doufáme, že to
nebylo naše poslední setkání s ním.
Zároveň bychom touto cestou chtěly poděkovat všem, kteří nás celý rok
podporovali, nejen pomocí při soutěžích, ale také celoroční spoluprácí
s oddílem sportovek a Kin-ballu. Velké
díky patří rodičům všech našich svěřenců, našim vlastním rodičům, městu

Zákupy, základní škole, samotným
dětem, které letos předvedly skvělé
výkony v atletice, medvědí stezce, kinballu i všech dalších soutěžích. A především děkujeme naší největší opoře –

paní Renatě Lípové. Ještě jednou velké
díky a těšíme se na spolupráci v roce
2012.
Nikola Melichaříková
a Simona Bořutová

INFORMACE ODJINUD
Žít v ústavu není normální!
53 žen z Domova Sluneční dvůr
v Jestřebí čeká významná změna. Připravují se na normální život mimo zdi
ústavu. Budou žít, stejně jako jejich
vrstevníci,
v běžném
bydlení
v rodinných domcích.
„V současnosti je zde ubytováno
53 žen, které žijí ve dvou budovách na
dvou až čtyřlůžkových pokojích.
„Ubytovna“ není to nejlepší bydlení a
žít v ústavu daleko za obcí není úplně
normální.“ říká ředitel Pavel Kos. „
Proto máme v plánu vytvořit několik
domácností pro klientky v nových

domcích rodinného typu. V těchto
nových domácnostech bude naše organizace nadále poskytovat sociální službu všem klientkám tak, jako doposud,“
dodává.
„V nových lokalitách a v novém
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typu bydlení budou mít klientky lepší
podmínky pro zapojení do běžného
života. Budou moci využívat místní
obchody, služby a s optimální podporou budou moci rozvíjet svou samostatnost tak, aby mohly žít srovnatelným životem jako jejich vrstevníci bez
postižení,“ vysvětlil ředitel Pavel Kos.
Jestřebí (Liberecký kraj),
18. 10. 2011
Více informací poskytne
Ing. Pavel Kos, ředitel Domova Sluneční dvůr
tel.: 487 714 920, email: domovslunecnidvur@seznam.cz
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Město Zákupy a firma I A C s. r. o.

zvou na
POSEZENÍ S DŮCHODCI

20. 1. 2012 v 16:00 hod.
ve školní jídelně.
občerstvení, hudba a program zajištěn
19
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Město ZÁKUPY
ve spolupráci
s Komisí pro kulturu a cestovní ruch
pořádá

TŘÍKRÁLOVOU SÁŇKOVAČKU
KDY: v neděli 8.ledna 2012 od 13:30 hod.
KDE: na Novačce (Novákova louka)
SOUTĚŽ V JÍZDĚ NA ČEMKOLIV
…přijďte si zasáňkovat či jinak sjet kopec v kostýmu i bez něj…
!!! KAŽDÝ ÚČASTNÍK V KOSTÝMU DOSTANE SLADKOU ODMĚNU !!!
V SOUTĚŽI HODNOTÍME: …styl jízdy, kostým, sjíždědlo…
Kategorie: 1) předškolní
2) školáci
3) dospělí

… nejlepší v každé kategorii obdrží hodnotné ceny…
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ SE PŘESOUVÁ
NA VHODNĚJŠÍ TERMÍN
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