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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských ob čan ů

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
začátek roku 2012 zastihl město Zákupy pod vlivem nárůstu
drobné kriminality a vandalismu. Vše „odstartovalo“ poničení nově zrekonstruované sochy Jana Evangelisty v Nádražní
ulici. Na soše byly odlomeny prsty na ruce a byl ukraden
pozlacený atribut – husí brk. Vandalové byli rychle odhaleni.
V dalších dnech došlo k vykradení několika chatek
v zahrádkářských koloniích, k vloupání do sklepů a garáží
a do několika dalších soukromých objektů. Zájmu zlodějů
neunikla ani školní jídelna, kde zloději odcizili několik desítek kilogramů masa. Díky práci Městské policie v Zákupech
a práci Policie České republiky došlo k objasnění většiny
z těchto případů. Pokud se potvrdí všechna podezření, má,
bohužel, na svědomí velké procento případů skupinka mladíků ze Zákup. Je velice smutné, že již v tak nízkém věku,
dochází u mládeže ke kriminalitě. Bohužel jde pouze o vyústění všech aspektů, z nichž je největším podílem výchova
v rodině. Ani město, ani škola nemůže přímo ovlivnit výchovu dětí, odpovědnost nesou rodiče…
Město Zákupy požádalo PČR o častější kontrolu v našem
městě, hlavně v nočních hodinách, a strážníci městské policie
budou pravidelně držet noční služby tak, aby došlo ke zlepšení bezpečnosti ve městě. Zároveň vás, občany města Zákupy,
žádáme, abyste zbytečně nezavdávali možné příčiny

k takovéto činnosti. Nenechávejte cennější a pro potencionálního zloděje atraktivní věci na místech, kde je k nim snadný
přístup, zamykejte hlavní vchody do bytovek apod. Jen těmito opatřeními můžeme společně předejít podobným případům.
Ing. Radek Lípa, starosta města,
Iva Kreisingerová, místostarostka města

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

Stručně z jednání zastupitelstva města dne 19. 12. 2011
Zákupy na období 2013 - 2014. Rovněž schválilo rozpočtové
změny č. 7/2011 v pozměněném znění.
Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 10.
schůze finančního výboru ze dne 14. 12. 2011, zápis
ze schůze č. 12 Místního výboru Nové Zákupy konané dne 2.
12. 2011 a zápis z 9. schůze osadního výboru Kamenice ze
dne 16. listopadu 2011.

Správa bytového fondu
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo uzavření dohody o
splátkách na byt v čp. 509 Nové Zákupy, Zákupy, týkající se
úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby poskytované
s užíváním bytu ve výši 800,- Kč měsíčně.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo schodkový rozpočet
na rok 2012 v upraveném znění a rozpočtový výhled města

Stručně z jednání rady města dne 16. 1. 2012
ukončení Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 10 v k. ú.
Zákupy dohodou ke dni 31. 1. 2012.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby „STL plynovod a přípojky pro 8 RD, Zákupy“

Pozemky, věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemek p.
č. 853/46 ostatní plocha o výměře 176 m2 v k. ú. Brenná a
záměr města pronajmout pozemek p. č. 458/5 orná půda o
výměře 13959 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí na dobu neurčitou, za účelem sekání trávy. Rada města Zákupy schválila

(Pokračování na stránce 2)

1

Zákupský zpravodaj

únor 2012
Veřejné zakázky malého rozsahu
Rada města Zákupy odsouhlasila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodavatel služby v rámci
projektu ETAPA č. 1 REKONSTRUKCE ARBORETA BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY – OŠETŘENÍ DŘEVIN“ a stanovila hodnotící komisi ve složení Bc. Petr Kreisinger, člen
zastupitelstva města, Pavel Paták, člen rady města, Boris
Ornst, člen ZM, Ing. Lukáš Lánský, projektový manažer,
Josef Jirotka, lesní hospodář města Zákupy, Jan Dvořák, člen
ZM, včetně náhradníků.
Finanční příspěvky
Rada města Zákupy schválila příspěvek na činnost Divadelnímu spolku „Havlíček“, o. s. Zákupy ve výši 10 000,- Kč pro
rok 2012 a TJ Zákupy, oddílu odbíjené finanční příspěvek ve
výši 3 000 Kč na zimní turnaj mužů dne 28. 1. 2012.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis ze schůze komise
pro kulturu a cestovní ruch ze dne 9. 1. 2012, zápis z jednání
komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 6. 1. 2012.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila uzavření dodatku č. 6 ke
Smlouvě o dílo na zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů s firmou Marius Pedersen a. s.,
Hradec Králové a schválila Smlouvu s Libereckým krajem o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro rok 2012, zároveň pověřila starostu města podpisem
smluv.
Rada města Zákupy schválila Směrnici č. 1/2012 zásady tvorby a použití sociálního fondu a Provozní řád koupaliště Zákupy – řád č. 1/2012.
Rada města Zákupy schválila zapojení se do akce Vlajka pro
Tibet a vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice města
Zákupy dne 10. března 2012.
Rada města Zákupy vzala na vědomí uvolnění bytu č. 2
v Domě s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 501, bytu č.
1 v DPS, Nové Zákupy 502 a uvolnění bytu č. 5 v DPS, Nové
Zákupy 504, Zákupy. Rada města Zákupy schválila přidělení
bytu č. 5 v DPS, Nové Zákupy 502, Zákupy od 1. 2. 2012.
Rada města Zákupy vzala na vědomí výroční zprávu za rok
2011 „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů“.

(Pokračování ze stránky 1)

na pozemku p. č. 2618/1 v k. ú. Zákupy pro RWE GasNet, s.
r. o., Ústí nad Labem.
Nebytové prostory
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu na Náměstí Svobody č. p. 251, Zákupy o celkové výměře 1 m2, na dobu neurčitou.
Rada města Zákupy schválila pronájem skalního sklepa č. 8
v Nových Zákupech o výměře 177 m2, který se nachází na
pozemcích p. č. 1883 a p. č. 1847 v k. ú. Zákupy na uskladnění ovoce a zeleniny, na dobu neurčitou, od 1. 2. 2012. Nájemné 10,- Kč/m2/rok.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila přidělení bytu č. 8 o velikosti
1+3 na adrese Nové Zákupy 519, přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 533, Zákupy. Rada města
Zákupy naopak neschválila přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+2
na adrese Nové Zákupy 518 a přidělení bytu č. 10 o velikosti
1+1 na adrese Nové Zákupy 534, Zákupy. Rada města Zákupy dále zrušila svoje usnesení týkající se přidělení bytu č. 16
o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 534, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv na
dobu 3 měsíců, a to na byt č. 2 na adrese Gagarinova 396, na
byt č. 7 na adrese Nové Zákupy 534, na byt č. 1 na adrese
Borská 51, na byt č. 5 na adrese Nové Zákupy 507 a na byt č.
1 na adrese Nové Zákupy 520 na šest měsíců, dále schválila
uzavření nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města
v předloženém znění.
Rada města Zákupy schválila výměnu bytu č. 24, Školní 342,
Zákupy a bytu č. 23, Školní 342, Zákupy, naopak neschválila
výměnu bytu č. 9, Školní 334, Zákupy a bytu č. 15, Nové
Zákupy 511, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření dohody o splátkách,
týkající se úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby
poskytované s užíváním bytu na adrese Gagarinova 329, Zákupy, ve výši 2.420,- Kč měsíčně od ledna 2012, s lhůtou
splatnosti kratší než 18 měsíců.
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení, týkající se přidělení nebytového prostoru č. 1 na adrese Školní 343, Zákupy
pro Velkovýkrmny Zákupy, a. s. a schválila záměr města
Zákupy pronajmout uvedené nebytové prostory o výměře
67,62 m2 na dobu neurčitou.

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
ÚNOR 2012
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

4. 2. – MUDr. Milena Horáčková, Mariánská 845, Česká Lípa, tel. 487 521 662
5. 2. – MUDr. Jana Maričová, Bulharská 823, Česká Lípa, tel. 487 854 101
11. 2. – MUDr. Eva Frýdová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
12. 2. – MUDr. Marcela Pánková, Máchova 70, Doksy, tel. 487 872 304
18. 2. – MUDr. Vladimír Henčl, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 723 139
19. 2. – MUDr. Květoslava Boháčová, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 972
25. 2. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
26. 2. – MUDr. Dita Lacinová, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 901
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Město Česká Lípa informuje
Městský úřad Česká Lípa rozšiřuje od 16. ledna 2012
úřední hodiny úseků osobních dokladů, evidence vozidel
a řidičských oprávnění na úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30
hodin. Úřední hodiny v pondělí a ve středu zůstávají beze
změny, tj. od 8:00 do 17:00 hodin.
Od 30. listopadu 2011 nebyly přijímány žádosti o občanský průkaz matričními úřady v obcích a od 14. prosince 2011
ani obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Na úřad tak přicházejí klienti, kteří si nemohli vyřídit žádost o občanský průkaz koncem loňského roku. Zájem klientů, který je oproti loňskému roku téměř dvojnásobný, jsme
nemohli uspokojit při dosavadním rozsahu úředních hodin,
a proto došlo k jejich rozšíření.
V případě oddělení evidence vozidel a řidičských oprávnění
vychází MěÚ Česká Lípa vstříc požadavkům klientů.
Mgr. Hana Moudrá, starostka města

Funkčnost příjmu televizního signálu na území města Zákupy
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás informovala o situaci týkající se omezení příjmu televizního signálu v Zákupech. Na sídlišti
v Zákupech byl nahlášen výpadek
příjmu TV kanálu ČT 24. Dle sdělení
správce bytového fondu byl tento výpadek způsoben instalací satelitního přijímače internetové společnosti na budově
ZŠ a MŠ Zákupy, který následně omezil příjem TV signálu z umístěného
satelitního přijímače (došlo k zastínění

a následnému snížení kvality příjmu
signálu). Poruchy příjmu TV signálu
v Nových Zákupech byly dle nahlášených závad pouze na budovách, kde
probíhala výměna střešní krytiny (č. p.
507 – 509, 513 – 515, 532 - 535). Při
výměně střešní krytiny došlo k narušení
kabelového vedení a docházelo
k výpadku příjmu TV signálu. Dle sdělení správce bytového fondu byly
všechny nahlášené závady odstraněny v
měsíci lednu a v tuto chvíli by měl být

příjem TV signálu plně funkční. Pokud
i přesto máte problémy, nebo v případě
jakéhokoliv výpadku, prosím kontaktujte správce bytového fondu na tel.
487 857 240, případně město Zákupy
na tel. 487 857 171. Pokud by došlo ke
změnám satelitní distribuce spojené
s nutností přeladění vašeho TV přijímače, budeme vás informovat.
Iva Kreisingerová,
místostarostka města Zákupy

neseznámení s ceníkem, obchodními podmínkami, registračními poplatky apod. Je důležité získat co nejvíce informací
o nabízené službě a také prověřit solidnost firmy ještě před
podpisem smlouvy, protože právě již zmíněným podpisem
smlouvy vám vznikají závazky vůči této společnosti a mnohdy je velmi složité vše následně řešit ve váš prospěch. Každý
den jsou takovéto kauzy řešeny v médiích, proto prosím
buďte v tomto směru maximálně opatrní a vždy si vše před
podpisem dané smlouvy ověřte. Pokud máte jakýkoliv problém se svým smluvním dodavatelem elektřiny, můžete se
také obrátit na Státní energetickou inspekci – Územní inspektorát pro Liberecký kraj, nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01
Liberec I – Staré Město, tel. 485 216 140,
e-mail: posta@sei.gov.cz.

Upozornění !!!
„Dobrý den, přišel jsem vám zlevnit elektřinu,“
s takovou úvodní větou se může každý z vás setkat při návštěvě vašeho domova obchodními zástupci dodavatelů elektřiny. I v našem městě tento typ nabídky proběhl a to
v měsících listopadu a prosinci loňského roku. V současné
době si každý z nás může zvolit svého dodavatele elektřiny,
avšak je nutné zvážit výhody či nevýhody, které tento právní
úkon přinese. Odborníky je vždy doporučováno řádné prostudování všech dokumentů, které vás následně zavazují
k mnoha povinnostem, tak abyste předešli možným problémům spojených s dodávkou elektřiny. Je nutné také upozornit na mnohdy neprofesionální či nesolidní jednání některých zástupců těchto firem, se kterým se také můžete osobně
setkat, jako např. neposkytnutí všech důležitých informací,

Iva Kreisingerová, místostarostka města Zákupy

konkrétní body jednání, u kterých nedošlo ke shodě, vypracuje
RK dodatečné písemné návrhy řešení.
Zvýšení záloh na služby
Nejen potraviny, komunální odpad, léky, ale také teplo, voda
a TUV – u všech těchto položek dochází vlivem zvýšení dolní
sazby DPH (prozatím vláda odsouhlasila zvýšení z 10 % na
14 %, jak se bude situace vyvíjet během roku lze těžko předvídat), k nárůstu cen. O možném zvýšení záloh z důvodu nárůstu
cen vás budeme informovat.
Předběžné ceny TE na rok 2012
RM Zákupy neodsouhlasila předběžné ceny tepla pro rok 2012
a vyžádala si doplnění podkladů od dodavatele tepelné energie –
RK Kouba. S ohledem na datum uzávěrky ZZ, budou občané
s předběžnou cenou TE seznámeni v březnovém zpravodaji
(zároveň budou uvedeny ostatní položky nájemního předpisu pro
rok 2012 a také porovnání ceny TE v Zákupech a ceny tepla
dodavatelů z okolních měst).
Jaroslav Hajdů

Informace z bytového fondu
Anketa – bytový fond
Během ledna a února budou nájemníci bytových domů osloveni
s žádostí o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na problematiku bydlení. Obecně lze dotazník rozdělit na dvě části: průzkum
spokojenosti a technické parametry (spoluúčast nájemníků na
revitalizaci, samosprávě, apod. – zde budou získané informace
podkladem např. pro sestavování investiční plánu rozvoje BF).
Jsme si vědomi četnosti různých výzkumů trhu a podobných
reklamních akcí, přesto věříme, že si občané najdou čas na vyjádření svých názorů a požadavků.
Jednání s RK Kouba
Předběžná cena tepelné energie pro rok 2012, skladba proměnných a stálých nákladů složkových cen tepla, investice do modernizace kotelen, možnosti úspor, změna mandátní smlouvy,
poplatek za správu bytové jednotky. To jsou některá z témat, jež
byly náplní pracovní schůzky zástupců města a RK Kouba. Na
3
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Komise pro kulturu a cestovní ruch informuje
KKCR se za rok 2011 sešla celkem
třináctkrát. V oblasti koncepční práce
připravila Kalendář kulturních a společenských akcí Zákup na rok 2011,
schválila a předala radě města Koncepci
rozvoje kultury a cestovního ruchu
v Zákupech, navrhla zpracování Zásad
poskytování ročního finančního příspěvku na podporu kulturního a společenského života. Snažila se koordinovat

kulturní a společenské akce zákupských
organizací tak, aby se nepřekrývaly
a navzájem si nekonkurovaly. Komise
v oblasti kulturních a společenských
aktivit spolupracovala s OV Kamenice
a MV Nové Zákupy, jejichž zástupci
jsou přímo členy komise. Ke spolupráci
byli vyzváni i zástupci zákupských občanských sdružení a organizací.
V oblasti praktické činnosti se komise

zabývala organizací a programem akcí
pořádaných městem Zákupy (Zákupské
slavnosti, Městský karneval, Dětský
karneval, Tříkrálová sáňkovačka, Den
zákupského koupaliště, Den dětí, Masopust, vánoční koncert, mikulášská nadílka apod.). Jednotliví členové komise
pak přímo řadu akcí organizovali a prováděli.
Mgr. Jiří Šimek, předseda KKCR

Komise pro památky a regeneraci městské památkové zóny informuje
Není tomu tak dlouho, kdy jsem na
těchto stránkách informoval zákupskou
veřejnost o převzetí krásně opravených
soch sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty od restaurátorské dílny BcA.
Jana Fedorčáka. Sochy byly umístěny
zpět na své původní místo – první
v Mimoňské ulici proti Koželužské
ulici a druhá v Nádražní ulici u vjezdu
do zámeckého parku. Uběhlo šest týdnů
a soše sv. Jana Evangelisty u parku bylo
vylomeno a ukradeno pozlacené péro,
přičemž za své vzalo i několik prstů
sochy. Prozatímní škoda byla vyčíslena
na 8 000,- Kč.

Poškození sochy má na svědomí
parta zákupských mladistvých, kteří
procházeli nočním městem. Zde je nutno poděkovat naší městské policii, jmenovitě p. Janu Dvořákovi a Policii ČR,
obvodní oddělení Mimoň, za rychlé
odhalení viníků. Jelikož se jedná o

trestný čin (parta toho má na svědomí
uvedenou noc víc) a mladiství (věk nad
15 let) jsou již trestně odpovědní, bylo
další šetření předáno Policii České republiky. Péro bylo u jednoho z viníků
nalezeno a nyní se čeká na uzavření
vyšetřování a předání trestní věci státnímu žalobci. Město Zákupy jako majitel
soch bude trvat na plném uhrazení škody a následné opravy. Potrestání viníků
včetně peněžité náhrady je důležité
hlavně proto, že pokud se podaří městu
Zákupy získat příspěvek od Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje,
chtěli bychom opravit další čtyři sochy
na mostě u kapličky sv. Anny a možná
něco navíc. Chceme přece všichni naše
město krásnější a také po sobě zanechat
alespoň opravené dědictví našich předků našim dětem. Nebylo toho v našem
městě v minulosti zničeno už mnoho?
Ing. Zdeněk Rydygr, předseda komise

Zákupy, kde by tyto budovy měly být postaveny (pozemek
u hřbitova - bývalé zahradnictví, u ČOV ke koupališti). Zastupitelstvo města tuto žádost projednávalo na svém jednání dne
30. listopadu loňského roku, kdy tento záměr nebyl schválen
a nadále probíhají další jednání s Libereckým krajem. Považujeme za velmi důležité podat občanům Zákup konkrétní informace, a proto bude v únoru svolána veřejná schůze, kde se budete moci detailně seznámit s tímto projektem a také vyslovit
svůj názor a postoj v této záležitosti ještě před konečným rozhodnutím zastupitelstva města Zákupy. Této veřejné schůze se
osobně zúčastní Pavel Petráček, člen rady LB kraje pověřený
vedením resortu sociálních věcí a také ředitel Domova Sluneční dvůr, p. o. Ing. Pavel Kos.
O přesném termínu této veřejné schůze vás budeme informovat městským rozhlasem, na webu města a také na plakátech
ve vývěsních skříňkách v Zákupech a dalších částech obce.

Podpora transformace sociálních služeb
Liberecký kraj je v souvislosti s pilotním projektem MPSV
ČR Podpora transformace sociálních služeb žadatelem o finanční podporu z integrovaného operačního programu na investiční výstavbu nových objektů pro Domov Sluneční dvůr,
příspěvkové organizace. Organizace v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, poskytuje pobytové sociální služby osobám se zdravotním postižením. Cílem projektu je přestěhování klientů
z Domova Sluneční dvůr, p. o. do nových budov rodinného
typu vybudovaných v rámci území Zákup, Zahrádek, obce
Jestřebí a tím umožnit lidem s postižením žít život, který je
běžný pro jejich vrstevníky, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a posilovat jejich sociální začleňování.
V této souvislosti Liberecký kraj požádal město Zákupy o
bezúplatný převod pozemků p. č. 1344/1, 335, 336, 337 v k. ú.

Iva Kreisingerová, místostarostka města Zákupy
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Stručně z města…
Poděkování
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří přišli na Tři krále přispět
na zámek do Tříkrálové sbírky pořádané Farní charitou Česká Lípa. Poděkování zaslouží také firmy Ladeo pana
Vlastimila Ladýře, IAC Nové Zákupy a
Elektro Jirásek za svoji štědrost, kterou
vyjádřili finančním příspěvkem této
dobročinné akci. Prostory zapůjčil Státní zámek Zákupy, jehož pracovníkům
děkujeme také. Nultý ročník Tříkrálové
sbírky se vydařil a přáním zůstává, aby
příští rok dorazilo ještě více občanů a
podpořilo dobrou věc.
Ing. Radek Lípa, starosta města

Doprava a opravy mostů
a mostků na území města
V loňském roce došlo k opravě několika silničních mostů patřících Libereckému kraji. Letos se připravují další
opravy. Tyto opravy se dotknou silniční
dopravy přes město. Opraveny mají být
mosty od
křižovatky Velenice/
Kamenice směrem na Velenice a do
průmyslové zóny v Nových Zákupech.
Jedním z návrhů objízdné trasy je průjezd přes sídliště v Nových Zákupech.
Nedovedeme si představit, že by k tomu
došlo. Když pomineme nově zrekonstruované silnice za skoro dvacet milionů a dopad těžké kamionové dopravy
na ně, nemůžeme opomenout skoro 600
našich spoluobčanů, bydlících na tomto
sídlišti. Zvýšená doprava a s tím spojený hluk, prašnost a v první řadě bezpečnost obyvatel by velice negativně ovlivnila kvalitu života v Nových Zákupech.
Všemi možnými prostředky se pokusíme najít jiné řešení objízdné trasy.

Cíl 3 – nákup nového
hasičského auta z dotací EU
Již jsme Vás informovali o zapojení
města Zákupy do projektu Společně

únor 2012
proti nebezpečným přírodním živlům
v tzv. Cíli 3 (program čerpání dotací
z EU na společné projekty českosaské
příhraniční spolupráce). Dotaci mohla
nárokovat města a obce postižená povodní v roce 2010. Výstupem celého
projektu měl být nákup nové multifunkční cisterny pro hasiče. 90 % nákladů by se zaplatilo právě z dotace.
Zpracovali jsme náročný projekt, který
byl bodově ohodnocen jako čtvrtý nejlepší mezi více jak deseti projekty.
Z projektů, obsahujících nákup nových
hasičských vozidel, byl dokonce nejlepší. Monitorovací výbor, který projekty
posuzuje, bohužel náš projekt zamítl.
Důvodem bylo malé poškození obecního majetku při povodni. Bohužel opět
(stejně jako při neúspěchu žádostí na
opravu komunikací) byla vzata v potaz
tabulka škod způsobených povodněmi
v roce 2010 zaslaná na Liberecký kraj.
V této tabulce má město uvedeny škody
na svém majetku ve výši 110 tisíc korun. Bohužel tato tabulka je brána jako
dogma při získávání dotací na škody po
povodních. Všichni sice vědí, že povodně v Zákupech byly, ale nejsou uvedeny
na papíře, tedy konkrétně v této tabulce,
bohužel.

Žádosti o dotace
Na přelomu roku došlo k otevření několika dotačních titulů, ze kterých se pokusíme získat finanční prostředky na
opravu obecního majetku. Město zpracovalo žádosti na tyto projekty:
1) Rekonstrukce chodníku před základní školou – chodník je nevyhovujícím stavu. Jsou zde nerovnosti vrchní vrstvy a na mnoha místech je
vrchní vrstva poničená a někde chybí úplně. Chodník není výškově
oddělen od silnice, což může být
nebezpečné, zvláště s ohledem na
zvýšený pohyb dětí a i dalších obyvatel města. Poskytovatel dotace je
Státní zemědělský intervenční fond
a jedná se o program obnovy a rozvoje obcí z programu LEADER

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

Místní akční skupiny LAG Podralsko 2007 -2013, kde se dají získávat
prostředky na zlepšení vzhledu měst
a obcí. Pokud bude projekt úspěšný,
vybudujeme nový chodník od odbočky k jídelně ZŠ až za malou tělocvičnu ZŠ ze zámkové dlažby.
Chodník bude vyvýšen a mohla by
zde být připravena místa pro umístění přechodů pro chodce. Celkové
náklady jsou odhadnuty na 550 tis.
Kč. Dotace by mohla být ve výši až
400 tis. Kč.
2) Restaurování souboru soch na kamenném mostě a před kaplí sv. Anny – tuto akci jsme již zapojili do
Programu regenerace městských
památkových zón na Ministerstvo
kultury. Nově jsme zažádali o prostředky z Fondu kulturního dědictví
Libereckého kraje. Pokud uspějeme
v obou programech, bude finanční
spoluúčast města Zákupy minimální. Restaurování čtyř soch je odhadnuto na 350 tis. Kč. A že nevíte,
o které sochy se jedná? Na svém
místě je pouze socha sv. Apoleny,
která je na kamenném mostě přes
Svitávku spojující ulici Mosteckou
a ulici Nábřežní. Sochy sv. Fabiána,
sv. Šebestiána a sv. Barbory, resp.
torza a zbytky z těchto soch jsou
umístěny na Státním zámku
v Zákupech. Budeme doufat, že se
podaří prostředky získat a obnovit
tyto kulturní památky.

Ankety na webu
Na internetových stránkách města
budou umísťovány anketní otázky související s městem Zákupy. A jelikož
jsou přípravy Zákupských slavností
v plném proudu, první otázkou bude:
Jaké místo byste zvolili pro konání letošních Zákupských slavností? Na výběr budou odpovědi:
1) v areálu koupaliště,
2) na náměstí Svobody,
3) u kulturního domu.
Zapojení každého spoluobčana vítáme.

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

na základě včas odevzdané žádosti.
Kritéria přijímání dětí:
Do mateřské školy jsou přijímány děti s trvalým pobytem
v Zákupech podle těchto kritérií:
1) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky.

Přijímání dětí do mateřské školy
Pro přijetí dítěte do MŠ v Zákupech od školního roku
2012/2013 je nutné vyzvednout si v MŠ v průběhu března –
dubna formuláře „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání“ a „Evidenční list pro dítě v MŠ“. Tuto vyplněnou
žádost a evidenční list s potvrzením lékaře je nutno předat do
MŠ nejpozději do 31. 5. 2012. Děti budou přijímány pouze

(Pokračování na stránce 6)
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Děti budou přijaty k 3. 9. 2012. V průběhu školního roku
se děti přijímají pouze v případě uvolněného místa podle uvedených kritérií.
Na základě podané žádosti bude rodičům odesláno poštou
„Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání“, které potvrzuje ředitel školy.
Dana Mothejzíková, vedoucí učitelka MŠ

(Pokračování ze stránky 5)

2) Děti po dosažení věku tří let, jejichž sourozenec se již
v mateřské škole vzdělává.
3) Děti, které k 1. 9. 2012 dosáhnou věku tří let. Z hlediska
tohoto kritéria jsou děti seřazeny podle data narození od
věkově nejstarších.
Datum podání žádosti není kritériem, nemá vliv při rozhodování o přijetí.

většinu z nás obrovským zážitkem. Lanovka nás vyvezla na
výcvikové svahy, kde jsme se učili lyžovat. Lyžovali jsme
dopoledne i odpoledne celý týden.
Po odpolední svačině jsme měli přednášky a besedy
o horách, lyžařské výzbroji a výstroji, promítali jsme si
správnou techniku lyžování. Po večeři následovaly večerní
programy připravované jednotlivými pokoji. První večer se
celkem vyvedl a byli jsme zvědavi na další programy. Během
týdne jsme měli za úkol vymyslet např. horor nebo básničku
tak, aby se vztahovaly k horám. Horory byly moc zajímavé
a strašidelné. Někdy jsme před večerním programem hráli
hru Městečko Palermo. Všechny nás to moc bavilo. Poslední
dva večery jsme měli diskotéku.
Všichni jsme si to užili a nechtělo se nám domů. V pátek
odpoledne jsme jeli poslední jízdy a loučili jsme se se svahem. Jízdy jsme si užívali, zejména jízda kolem „Dvoraček“
byla úžasná. V sobotu byl poslední den na horách. Celou
chatu jsme uklidili a naložili věci do rolby. Dolů k autobusu
jsme šli pěšky a pěkně jsme vymrzli. Nastoupili jsme do autobusu a odjeli z Rokytnice. V Zákupech už na nás čekali
nedočkaví rodiče.
Moc děkujeme panu řediteli Čestmíru Kopřivovi, paní
učitelce Renatě Lípové a kuchařkám Božence Jiráskové
a Janě Vosáhlové za to, jak se o nás celý týden starali na svahu i na chalupě.

Druhý rok testování nového písma
Naše škola je jednou ze čtyřiceti pilotních škol v ČR, které testují nové školní písmo Comenia Script (CS). Rok a půl
testování mají za sebou žáci třídy 2. A.
Podle našich pravidelných pozorování se děti učí písmu
CS mnohem rychleji než klasickému krasopisu. Zároveň
sledujeme lepší čitelnost, která je zřetelná především při psaní diktátů a při psaní velkých písmen. Díky svým jednoduchým tvarům podobným tiskacím písmenům je písmo CS
velmi vhodné pro dysgrafiky a leváky, kteří jej bez obtíží
zvládají. Zajímavá je i skutečnost, že děti píšící CS se snáze
učily číst. Výsledky ověřování nového písma hodnotíme velmi kladně nejenom my učitelé, ale zejména žáci, pro které je
psaní novým písmem tvořivé a zábavné.
Písmo se bude testovat do konce tohoto školního roku a i
když se osvědčí, nebude jeho výuka pro školy povinná. O
plošném zavedení do všech škol ministerstvo školství neuvažuje. Písmo CS se zřejmě stane alternativou ke klasickému
psacímu písmu a bude záležet na dohodě učitele s rodiči, jaké
písmo pro výuku psaní zvolí.
Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy

Lyžařský kurz 7. ročníků 2012
V sobotu 7. 1. 2012 odjely třídy 7. A a 7. B na lyžařský
výcvikový kurz do Rokytnice nad Jizerou. Přivítala nás chata
Studánka přímo na svahu.
Všichni jsme se těšili na
první lyžování. Ale nejdříve
jsme zhlédli ukázky různých
cviků na lyžích a psali jsme,
jestli to umíme nebo neumíme, poté proběhlo rozřazení
do družstev.
Konečně jsme se dočkali
a vyrazili na lyže. Byli jsme
rozděleni do dvou skupin –
na pokročilé a začátečníky.
První skupinu vedl pan ředitel Čestmír Kopřiva, paní
učitelka Lípová učila druhé
družstvo. Zkusili jsme si pár
základních cviků, pak jsme
se vrátili do chaty a těšili
jsme se na další lyžování.
Po výborné večeři od skvělých kuchařek se nám nechtělo spát. Ráno jsme se
nasnídali a vyrazili na sjezdovku. První jízda čtyřsedačkovou lanovkou byla pro

Kristýna Mikšovská a Maryna Popadynets, žákyně VII. A
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DD a DPS Zákupy informují

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

ba tak spojuje tísňovou péči s terénní sociální službou.
V průběhu prezentace již byla podávána večeře. Po večeři pak následovala káva s dezertem a na výběr byly i nápoje
alko i nealko. K obveselení účastníků a také k tanci hrál již
tradičně pan Bašta. Došlo také na tombolu, kdy si většina
účastníků odnesla pěkné ceny. Vrcholem Posezení ale byl
tanec, do kterého se zapojila velká část seniorů. Ani se nám
pak nechtělo do hustého sněžení, když jsme se okolo 20.
hodiny rozcházeli do svých domovů. Velké poděkování patří
také zaměstnankyním ze školní jídelny za výborné jídlo a
vzornou obsluhu.
Jménem našich klientů v DD a DPS děkuju organizátorům za vydařené Posezení a už nyní se těšíme na setkání
příští.
Ing. Jaromír Misík, ředitel DD a DPS Zákupy

V pátek 20. 1. 2012 se naši senioři zúčastnili již tradiční
akce Posezení s důchodci. Velké poděkování patří městu
Zákupy a firmě IAC s. r. o. za velmi povedené setkání.
O tom, že je to mezi seniory populární akce, svědčí i hojná
účast seniorů z celého města. Účastníků určitě bylo více jak
sto. I našich seniorů se zúčastnil nevídaný počet. Tradičně
velké zastoupení bylo z DPS a to 15 klientů. To se jich ještě
5 omluvilo ze zdravotních důvodů. Velké zastoupení v počtu
5 klientů bylo i z DD. I zde se musely dvě klientky omluvit
z důvodu náhlé hospitalizace. Na všechny zúčastněné čekal
bohatý program. Na úvod předvedli své umění žáci ZŠ
v Zákupech v pásmu recitace, písní a tance. Jejich umění
bylo odměňováno bouřlivým potleskem. Poté následovala
krátká prezentace firmy Henig – security servis, s. r. o. Firma
představila novou službu ANDĚL STRÁŽNÝ, 24 hodinový
dohled nad seniory pomocí alarmu a speciálních čidel. Služ-

KRONIKA MĚSÍCE LEDEN
1. ledna ráno zjistili občané procházející Nádražní ulicí, že byla vandalsky poškozena nedávno restaurovaná socha sv. Jana
Evangelisty, které byl vylomen z ruky pozlacený husí brk i s prsty.
1. ledna 2012 se na večerním nebi nad koupalištěm rozzářil ohňostroj.
20. ledna se ve školní jídelně uskutečnilo setkání seniorů, pořádané městem a firmou I. A. C. Nové Zákupy.
20. a 21. ledna byla část Zákup (Mimoňská ulice a okolí) postižena vážnou havárií vodovodního řadu.
22. ledna proběhla poutní oslava sv. Fabiána a Šebestiána v místním kostele.
28. ledna se v hale a tělocvičně ZŠ a MŠ konal zimní volejbalový turnaj mužů.

KALENDÁŘ MĚSÍCE ÚNOR
1. února se koná zápis žáků do 1. třídy ZŠ Zákupy.
11. února se uskuteční ples baráčníků.
18. února bude-li sníh, bude také Novozákupská sáňkovačka.
18. února se uskuteční ples ZO KSČM
22. – 29. února pořádá Eduard Held muzeum Zákupský masopustní týden s Mikroregionem Podralsko.
26. února se budeme radovat na IV. zákupském masopustu.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE ÚNOR
1. 2. 1847 * filolog a sběratel lidových písní Josef
Vycpálek (165 let)
1857 * ruský neuropatolog, psychiatr a fyziolog
Vladimir Michajlovič Bechtěrev (155)
1882 se narodila spisovatelka Marie Majerová (130)
1962 + režisér Miroslav Cikán (50)
2. 2. Hromnice
1962 * houslista Ivan Ženatý (50)
3. 2. 1932 * publicista, překladatel a politik Luboš
Dobrovský (80)
1997 + spisovatel Bohumil Hrabal (15)
4. 2. Světový den boje proti rakovině
1902 * americký letecký průkopník Charles Augustus
Lindbergh (110)
5. 2. 1942 byl vyhlášen nábor do čs. vojenské jednotky
v Buzuluku (70)
1947 + německý spisovatel Hans Fallada
(vl. jm. Rudolf Ditzen) (65)
1982 + slovenský herec a pedagog Viliam Záborský
(35)
6. 2. 1997 + básník a spisovatel Ivan Skála (15)
7. 2. 1812 * anglický spisovatel Charles Dickens (200)

8. 2.
9. 2.
10. 2.
11. 2.

12. 2.

1862 + František Škroup, zakladatel české národní
opery, tvůrce hudby k naší státní hymně (150)
1922 * básník a spisovatel Jan Skácel (90)
1942 * bavič a spisovatel Ivan Mládek (70)
1587 popravena skotská královna Marie Stuartovna
(425)
1942 * hud. sklad. Miloš Štědroň (70)
1997 + divadelní režisér Luboš Pistorius (15)
1897 se narodil literární kritik Bedřich Václavek (115)
1962 zemřel malíř Max Švabinský (50)
Světový den nemocných
1252 se ženil český král Přemysl II. Otakar
s Markétou Rakouskou (760)
1847 * americký vynálezce Thomas Alva Edison
(165)
1902 * ruská herečka Ljubov Orlovová (110)
1912 * klavírní virtuos Rudolf Firkušný (100)
1922 * režisér Jaromír Pleskot (90)
1957 + herečka Jana Rybářová (55)
1987 + spisovatel Vladimír Pazourek (25)
1897 * dirigent a skladatel Břetislav Bakala (115)
(Pokračování na stránce 8)
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(Pokračování ze stránky 7)

13. 2. 1942 byl umučen v Mauthausenu spisovatel knih
pro mládež Otakar Batlička (70)
1962 zahájily ČSA provoz na první transatlantické
lince z Prahy do Havany (50)
14. 2. 1477 zaslána první známá valentýnka na světě Margery Brewsová ji adresovala svému snoubenci
Johnu Pastonovi (735)
1572 Tadeáš Hájek z Hájku provedl v Praze
pozorování supernovy v souhvězdí Kasiopey (430)
1912 se stala Arizona 48. státem USA (100)
1992 + politička Marie Švermová (20)
1997 schválila Poslanecká sněmovna česko-německou
deklaraci (15)
15. 2. 1877 + národní buditel Antonín Marek (135)
* básník Josef Toman (135)
1922 zahájil činnost mezinárodní soud v Haagu (90)
1932 * herec Leoš Suchařípa (80)
1972 * hokejista Jaromír Jágr (40)
16. 2. 1862 založena tělovýchovná organizace Sokol (150)
17. 2. 1872 * malíř Jan Preisler (140)
18. 2. 1932 * režisér Miloš Forman (80)
19. 2. 1877 * básník Fráňa Šrámek (135)
1952 + Knut Hamsun (vl. jm Pedersen), norský básník
a spisovatel, nositel Nobelovy ceny (60)
1962 * tenistka a trenérka Hana Mandlíková (50)
20. 2. 1932 + český cestovatel Enrique Stanko Vráz (80)
1962 byla v USA vypuštěna první americká kosmická
loď Mercury 6 s pplk. Johnem Glennem (50)
1967 + Julius Robert Oppenheimer, tvůrce americké
atomové bomby (45)
1977 + spisovatelka Jarmila Glazarová (35)
1982 bylo do Československa vráceno 18,4 t zlata,
které bylo uloupeno za 2. sv. války nacisty (30)
21. 2. Mezinárodní den boje proti kolonialismu
1677 + nizozemský filosof Benediktus de Spinoza
(335)
1902 + cestovatel MUDr. Emil Holub (110)
1907 * Oldřich Kovář, tenorista Národního divadla
(105)
1947 otevřena Univerzita Palackého v Olomouci (65)
22. 2. Světový svátek skautek
Den obětí zločinu
1732 * první prezident USA George Washington
(280)

23. 2.

24. 2.

25. 2.

26. 2.

27. 2.

28. 2.

1797 + Karl Friedrich Hieronymus, svobodný pán von
Münchhausen, zv. baron Prášil (215)
1857 * sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell,
zakladatel skautingu (155)
1907 * spisovatel Bohumil Říha (105)
1987 + americký výtvarník, průkopník pop-artu Andy
Warhol (25)
1912 + herečka Otylie Sklenářová-Malá (100)
1942 + rakouský spisovatel Stefan Zweig (70)
1947 jsme získali v Praze na Štvanici první titul mistrů
světa v hokeji (65)
1582 byl papežem Řehořem XIII. zaveden tzv.
Gregoriánský kalendář, který platí dodnes (u nás od
17. ledna 1584, kdy se z data 6. ledna přeskočilo
rovnou na 17. ledna) (430)
1852 + básník Jan Kollár (160)
1912 * malíř Jiří Trnka (112)
1942 zahájila vysílání rozhlasová stanice Hlas
Ameriky (70)
1707 * italský dramatik Carlo Goldoni (305)
1842 * francouzský astronom a spisovatel Nicolas
Camille Flammarion (170)
* německý spisovatel Karel May (170)
1977 * básník Karel Toman (vl. jm. Antonín
Bernášek) (35)
1952 * herec Vladimír Kratina (60)
1997 + hudební skladatel a dirigent František Belfín
(15)
1802 * francouzský básník a spisovatel Victor Maria
Hugo (např. Bídníci) (210)
1902 * francouzský spisovatel Paul Vercors (vl. jm.
Jean Marcel Bruller) (110)
1932 * americký zpěvák, kytarista a textař Johny Cash
(80)
1942 * fotbalista a trenér Jozef Adamec (70)
1902 * slovenský malíř Ludovít Fulla (110)
* americký spisovatel John Steinbeck (110)
1912 * herečka Nataša Gollová (100)
1932 * americká herečka Elizabeth Taylorová (80)
1967 + hudební skladatel Ludvík Podéšť (45)
1782 * Josef Božek, český mechanik a vynálezce
(230)
1882 rozdělena pražská univerzita na českou
a německou (130)
1987 + slavná česká filmová herečka Anny Ondráková
(25)

O (ne)jednom výročí
Před 150 léty - 16. února 1862 byla
založena tělovýchovná organizace
Sokol.
Jejím prvním starostou a zároveň
mecenášem se stal Jindřich Fügner,
prvním náčelníkem a tvůrcem tělovýchovného názvosloví, které užíváme
dodnes, byl dr. Miroslav Tyrš.
Sokol se v průběhu následujících
desetiletí stal organizací celonárodní.
Byla to nejen organizace tělovýchovná,
stala se v přeneseném slova smyslu
jakýmsi českým národním vojskem,
které vychovávalo vlastenecké cítění
svých členů a pozvedalo jejich morální
úroveň. Sokol dal našemu národu desítky významných sportovců, vítěze olympijských her, ale také osobnosti, které
se významně zasloužily o naši svobodu.
Mezi našimi legionáři 1. světové války
byly stovky sokolů, stejně jako mezi

bojovníky proti nacistické okupaci. Po
vzoru našeho Sokola byly vytvářeny
sokolské jednoty našich krajanů i
v cizině, v Jugoslávii i jinde vznikaly
sokolské jednoty i místního obyvatelstva. Sokolové z celého světa se sjížděli
na slavných Všesokolských sletech.
Sokol svou demokratickou a vlasteneckou tradicí a náplní své práce nebyl
přijatelný pro nacisty v období okupace
za druhé světové války, byl zakázán a
množství sokolů bylo vězněno i popraveno. Nebyl ovšem přijatelný ani pro
komunistickou diktaturu po únoru
1948. V 50. létech 20. st. byl znovu
zlikvidován. A opět sokolové plnili
věznice. Kdyby žili Fügner a Tyrš, byli
by pravděpodobně skončili někde
v jáchymovských dolech.
Znovuzrození Sokola v roce 1968
bylo bohužel jen krátké a listopad 1989
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přišel pro možnost obnovit sokolskou
činnost v její bývalé šíři a mohutnosti
pozdě. Tradice sokolské byly přervány
a náš národ tak přišel o jeden
z drahokamů svých dějin.
Současný Sokol se snaží moderními
prostředky udržet především svou činnost směřující k fyzickému ozdravění
národa, ale ani dnes nezapomíná na
výchovu morálních vlastností. Zatímco
však Sokol do roku 1948 měl své jednoty prakticky v každé české vesnici,
současný Sokol je organizací, která
může ovlivňovat nesrovnatelně méně
našich občanů. Je to velká škoda a velká ztráta. I když samozřejmě stručný
pohled do historie této kdysi největší
celonárodní organizace nemusí na štěstí
končit smutně: Sokol stále žije.
J. M. Šimek
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„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
9. února 2002 uspořádala zákupská organizace KSČM svůj tradiční společenský ples. (10 let)
12. února 1982 vypukl požár v sovětské posádce v Nových Zákupech. (30)
13. února 1982 uspořádal ples Český svaz žen. (30)
16. února 2002 pořádala v kulturním domě Obec baráčníků v Zákupech ples. (10)
20. února 1982 se konal ples (tehdy) požárníků. (30)
25. února 1972 na slavnostním shromáždění občanů k únorovým událostem roku 1948 promluvil pplk. Bičiště. (40)

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Plán kulturních, společenských a sportovních akcí v Zákupech v roce 2012
Vysvětlení použitých zkratek: KZ = KULTURA ZÁKUPY, DSHZ = Divadelní spolek Havlíček Zákupy, VDOB = Vlasteneckodobročinná obec baráčnická, MV = místní výbor, OsV = osadní výbor, KŽ = Klub žen, LKŽ = Levicový klub žen, ZO ČSCH = Základní
organizace Českého svazu chovatelů, ČSZ = Český svaz zahrádkářů. (Změny v termínech či konání jednotlivých akcí jsou vyhrazeny.
Kalendář bude průběžně aktualizován.)
Měsíc
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen
Listopad

Prosinec

Akce
1. 1. ohňostroj
20. 1. setkání se seniory
leden – únor: Zákupská sáňkovačka (termín dle sněhových podmínek)
Kurz výroby a zdobení dortů
11. 2. ples baráčníků
18. 2. Novozákupská sáňkovačka
22. – 29. 2. Zákupský masopustní týden s Mikroregionem Podralsko
26. 2. IV. zákupský masopust
26. 2. účast na masopustu
přednáška pí Kopalové z firmy Just
1. 3. – 6. 4. pro děti: Namaluj si svou kraslici a velikonočního zajíčka
8. 3. akce k MDŽ v Nových Zákupech
MDŽ v Zákupech
23. 3. městský karneval
Dětský karneval
31. 3. koncert v kostele
1. 4. Velikonoční jarmark
1. – 6. 4. pro děti: Namaluj si svou kraslici a velikonočního zajíčka
6. 4. zdobení velikonočního stromu
soutěž o nejhezčí rozkvetlé okno
30. 4. pálení čarodějnic
1. 5. divadelní představení: Kontrola v městě Kocourově
Pietní akt k 67. výr. osvob. – položení věnců v Zákupech a v Kamenici
5. (12.) 5. Kamenický výlet s hledáním pokladu
Tvoříme duší
vítání občánků
12. 5. výlet: Peklo u České Lípy
19. 5. I. císařské slavnosti v Zákupech
1. 6. – 30. 9. výstava k 65. výročí vzniku paradesantních jednotek
v Zákupech
2. 6. dětský den – Zákupy, Kamenice (+ kácení máje)
9. 6. Den koupaliště
22. 6. Svatojánská noc
Pěvecká soutěž Zákupský vrabčáček
30. 6. konec školního roku, dětský den (diskotéka, opékání)
30. 6. (7. 7.) Prokopská pouť
Dětský tábor
Sportovní akce
14. 7. Zájezd na folklorní festival
21. 7. I. zákupské putování s císařem
18. 8. volejbalový turnaj o pohár města Zákup
25. 8. Krajská výstava národních plemen králíků a drůbeže
25. 8. Okresní výstava králíků a drůbeže
25. 8. 2. mezinár. setkání mladých chovatelů z Čech a z vých. Saska
sportovní akce
1. 9. Třetí severočeské setkání vozidel FRAMO a BARKAS
1. 9. pochod k ukončení prázdnin
8. – 9. 9. Zákupské slavnosti
9. 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
Divadelní představení
6. 10. drakiáda
přednáška firmy Just: Nové výrobky v kuchyni
10. a 11. 11. turnaj v šipkách
Vítání občánků
17. 11. Divadelní představení
19. 11. – 4. 12. – Mikulášský program pro děti: Namaluj si svého čerta
1. 12. zájezd do Drážďan
2. 12. Mikulášská besídka
7. 12. Mikulášská nadílka + Živý betlém Kamenice
8. 12. koncert v kostele: Česká mše vánoční
8. 12. Zákupský advent – výstavka čertovských masek, betlémů …
9. 12. Zákupský advent
15. 12. Živý betlém Zákupy
31. 12. Silvestrovské odpoledne v Kamenici
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Pořadatel
město Zákupy
město Zákupy, I. A. C. Nové Zákupy
město Zákupy
KŽ
VDOB
MV Nové Zákupy
EHM
KZ, město Zákupy,
DSHZ, ZO ČSCH, KŽ
KŽ, LKŽ, EHM
EHM
MV Nové Zákupy
KŽ a LKŽ
město Zákupy
město Zákupy
VDOB
EHM
KZ
OV Kamenice
KŽ, LKŽ
MV Nové Zákupy
DSHZ
město Zákupy a další organizace
OV Kamenice
město Zákupy, KŽ, LKŽ
MV Nové Zákupy
KZ, EHM
EHM
město Zákupy ve spol. s KŽ, LKŽ,
DSHZ, OV Kamenice
město Zákupy
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
MV Nové Zákupy
OV Kamenice
ZŠ a MŠ
MV Nové Zákupy
VDOB
KZ
TJ
ZO ČSCH
ZO ČSCH
ZO ČSCH
MV Nové Zákupy
EHM
OV Kamenice
město Zákupy + ostatní organ.
ČSZ
EHM
MV Nové Zákupy
OV Kamenice
KŽ, LKŽ
OV Kamenice a DSHZ
MV Nové Zákupy
KŽ, LKŽ
MV Nové Zákupy
město Zákupy, KŽ, LKŽ
DSHZ
EHM
VDOB
MV Nové Zákupy
OV Kamenice, DSHZ
KZ
EHM
KZ
DSHZ
OV Kamenice

Zákupský zpravodaj

Novoroční ohňostroj
Každoročně v Zákupech vítáme
příchod nového roku tradičním novoročním ohňostrojem, který se letos konal v areálu zákupského koupaliště.
Parkoviště tohoto areálu se během
chvilky zaplnilo a vše bylo zahájeno
v 18 hodin projevem starosty města.
Následně byl dán pokyn ohněstrůjci p.
J. Novotnému k zahájení ohňostroje.

únor 2012
Pro diváky byly připraveny již tradiční
ohňostrojové prvky, ale také mnoho
novinek, které byly odměněny velkým
potleskem na závěr ohňostroje.
Velké poděkování patří firmě IAC
Group Czech s. r. o., která finančně
zaštítila tuto tradiční akci a samozřejmě
všem organizátorům – Sboru dobrovolných hasičů Zákupy, pracovníkům
místního hospodářství a mnoha dalším,
kteří se podíleli na celkové organizaci a
průběhu této tradiční akce.

Pokud máte fotografie či videozáznamy z této akce, prosím, podělte se
s námi – snímky či záznamy můžete
odevzdat v budově MěÚ Zákupy u pí
Štummerové v podatelně. Vše bude
předáno kronikáři města k záznamu do
městské kroniky. Závěrem lze dodat
jediné: Věřme, že letošní rok 2012 bude
pro nás všechny rokem šťastným, plným radosti a úspěchů.
Iva Kreisingerová,
místostarostka města Zákupy

jiném místě tohoto Zpravodaje. Naše muzeum se zapojí
v neděli od 10 do 16 hodin promítáním filmů o lidových
zvycích v prostoru galerie a návštěvníci si budou moci prohlédnout přestavěnou a doplněnou expozici historie výroby
masopustního a karnevalového zboží zde v Zákupech od
roku 1884.
V galerii budeme ukazovat obrazy regionálních výtvarníků až do 25. května. Od 1. června bude slavnostní vernisáží
otevřena výstava k 65. výročí vzniku paradesantních jednotek v Zákupech, která potrvá do 30. září.

EDUARD HELD MUZEUM
INFORMUJE
V neděli 26. února proběhne v Zákupech již IV. ZÁKUPSKÝ MASOPUST. Naše muzeum se na této akci bude jako
jeden z organizátorů podílet. Od pondělí 20. února do pátku
24. února si budou moci zájemci u nás namalovat svou masopustní masku a připravit masopustní kostým. Zájemce jen
žádáme, aby zavolali do PVO Zákupy den předem a domluvili si s námi čas a další podrobnosti. V neděli 26. února
proběhne masopustní program dle plakátu, zveřejněném na

Ing. Zdeněk Rydygr

Posezení se seniory
Město Zákupy ve spolupráci s firmou IAC Group Czech
s. r. o. pořádalo v měsíci lednu již tradiční akci Posezení se
seniory ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy. Letošní rok jsme
byli mile překvapeni velkým zájmem o tuto akci – počet příchozích seniorů přesáhl magickou hranici 100 osob. I když
jsou prostory školní jídelny značně kapacitně omezeny,
i přesto se nám podařilo tuto situaci zvládnout a nakonec
všichni zaujali svá místa. Opět jsme dali příležitost našim
nejmenším, žákům zákupské základní školy, aby nám předvedly svůj talent. Připravený program byl opravdu bohatý,
nechyběl zpěv, recitace, hraní na hudební nástroje a také taneční vystoupení. Naplněný sál ocenil snahu dětí velkým
potleskem. Tým kuchařek školní jídelny se o své hosty znamenitě postaral a vykouzlil na stůl opět jen samé dobroty.
K poslechu a tanci nám zahrál p. Bašta, který vystřídal
mnoho hudebních žánrů a přilákal tak na parket velké množ-

ství tanečníků. Mezi nás také zavítal zástupce sponzora, manažer společnosti IAC Group Czech s. r. o. pan Heinrich Heuchel, který společně se seniory prožil příjemné odpoledne
plné tance, veselí a také očekávání výhry v připravené tombole.
Velice děkuji za finanční podporu společnosti IAC Group
Czech s. r. o., paním učitelkám ZŠ a MŠ Zákupy za řádnou
přípravu svých žáků na kulturní vystoupení, našim kuchařkám za jejich kuchařské umění, p. Baštovi za jeho hudební
doprovod a také pracovnicím MěÚ za jejich pomoc při organizaci tohoto setkání. Nejdůležitější však bylo pobavit přítomné seniory, vykouzlit jim příjemné odpoledne s přáteli, a
pevně věřím, že se nám to 20. ledna povedlo a všichni přítomní se dobře pobavili.
Iva Kreisingerová,
místostarostka města Zákupy
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Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
jekt a po schválení stavebního povolení a dalších úředních
formalit by snad mohly být získány finanční prostředky na
havarijní opravu střechy. Ostatní opravy budou muset být
prováděny dle finančních možností. Zákupští občané byli
hrdí na svůj svatostánek a v průběhu staletí se o něj starali
s láskou. Vrchnost a movití spoluobčané přispívali na udržování a zkrášlování chrámu, jak považovali za svou čest. Bylo
by chvályhodné, kdyby se i v dnešní době našli pomocníci
a následovníci.

Zákupský kostel
Zákupský děkanský kostel je dominantou nejen Zákup,
ale i širokého okolí. Upoutává zvědavost okolojdoucích
a láká alespoň k nahlédnutí. Zděný kostel byl v Zákupech
v gotickém slohu již v r. 1458, v letech 1550 až 1562 pan
Zbyněk Berka z Dubé dal provést obnovu tohoto kostela
a nechal do něj zavěsit zvony. Nynější pseudogotickou podobu získal kostel v r. 1863 při jeho celkové rekonstrukci. Kostel byl zasvěcen svatým Fabiánovi a Šebestiánovi na paměť
na epidemie moru, které postihly tento kraj, a jako poděkování, neboť tito svatí mučedníci jsou pomocníky proti moru.
Poutní oslava proběhla minulý měsíc dne 22. ledna 2012, jak
jsme informovali v minulém čísle Zákupského zpravodaje.
V tomto článku vás však chceme především seznámit
s neradostným stavem této sakrální památky. Zub času zapracoval svým nešetrným způsobem, jak si rychle všimne každý
pozorný návštěvník. Jde především o střechu, základ každého
objektu. Její část byla sice koncem 90. let minulého století
sanována novými eternitovými taškami, ale oprava byla nedostatečná a nyní se ukazuje, že je nutné i zde vyměnit některé trámy a podkladová prkna. Další části střechy dosud neopravované jsou zcela v dezolátním stavu, především střecha v
přední části objektu s věžičkami. To, že do kostela zatéká,
není třeba zdůrazňovat. Je to ostatně vidět na vnitřní malbě
kostela. Také interiér kostela nebyl desetiletí udržován. Kostel prostě potřebuje urychleně naši péči.
První kroky k nápravě byly učiněny. Byl vypracován pro-

Ze života církve
Dne 11. února 1858 se v jižní Francii v městě Lourdes
zjevila v malé jeskyni na břehu řeky Gávy malému děvčátku
Bernadetě Soubirousové Panna Maria. Zjevení se opakovala
až do 16. července 1858. Bernadeta obdržela od Matky Boží
důležitá poselství a odkryla na její pokyn v rohu jeskyně pramen vody, který dodnes slouží k uzdravení lidí. Od té doby se
zde zbavilo bolesti a získalo své zdraví přes 6 tisíc lidí. Církev po dlouhém zkoumání uznala jako zázrak 63 uzdravení.
Muselo jít o nevyléčitelně nemocného člověka, který zásahem Božím získal okamžitě zdraví.
Každý rok toto požehnané místo navštíví velké množství
lidí z celého světa. Nesou k Matce Boží svá trápení, hledají
fyzické i duševní zdraví a vždy se vrací potěšeni a plní naděje. A svatá Bernadeta? To je další zázrak. Její neporušené tělo
odpočívá v klášterním chrámu v Nevers.
Farníci

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

5. 1. 2012 oslavila 90. narozeniny paní Marie Lhotáková.

6. 1. 2012 oslavila 92. narozeniny paní Anežka Beranová.

INFORMACE Z KAMENICE
Silvestrovské odpoledne
v Kamenici
Pán Bůh ani matka příroda nám sníh
nenadělili, a tak jsme místo Silvestrovského sáňkování zvolili druhou variantu
společného trávení Silvestrovského
odpoledne, a to procházku po naučné
stezce.
Ve dvě hodiny odpoledne jsme měli
sraz u hřbitova pod sochou sv. Václava.
Nejprve jsme zapálili svíčky na hřbitově, poté pod sochou sv. Václava a vyrazili jsme na cestu. Podél studánek jsme

došli na velenickou křižovatku, kde
jsme měli krátkou občerstvovací pauzu,
a šli zpět horem nad kamenický hřbitov. Tam jsme si u památníku vyšší
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lesnické školy udělali slavnostní přípitek šampaňským a děti rychlými špunty.
18. ledna jsme měli schůzku OV Kamenice, kde jsme odsouhlasili zápis do
kroniky města z akcí pořádaných
v Kamenici v roce 2011. Dále jsme
připravili plán akcí na rok 2012
s žádostí o celoroční finanční příspěvek.
Články a fotografie ze všech konaných
akcí a aktuality z Kamenice můžete
nalézt na www.kamenice.euweb.cz.
Radek Hlavnička

Zákupský zpravodaj

únor 2012

Zpravodajství z Nových Zákup
Plán činnosti místního výboru v Nových Zákupech na rok 2012
Únor - Novozákupská sáňkovačka
sobota 18. 2. 2012
Březen - akce MDŽ
čtvrtek 8. 3. 2012
Duben - pálení čarodějnic
pondělí 30. 4. 2012
Květen - výlet Peklo Česká Lípa
sobota 12. 5. 2012
Červen - konec školního roku + den dětí (dětská diskotéka + opékání)
sobota 30. 6. 2012)
Červenec - sportovní akce
Srpen - sportovní akce
Září - bojová rodinná hra
sobota 15. 9. 2012
Říjen - drakiáda
sobota 6. 10. 2012
Listopad - turnaj v šipkách
sobota + neděle 10. 11 + 11. 11. 2012
Prosinec - Mikulášská besídka
neděle 2. 12. 2012
Další akce budou během roku aktuálně doplňovány.
Za místní výbor v Nových Zákupech Petr Neumann a předseda Milan Prokop

Klub Pohoda
v Nových Zákupech
Navázal jsem na letní seriál desítek
akcí a soutěží pro zdejší děti. Některých
z nich se zúčastnili i rodiče, pomohla
mi tehdy řada zákupských společenských organizací i město. Od října jsem
začal zprvu jednou týdně připravovat
jak osvědčené, tak nové hry a také rozdávat přihlášky. Zvolil jsem název namátkou Klub Pohoda a začal využívat
jednu ze tří zdejších vývěsek a některé
ze sic nepěkných, ale alespoň nějakých
prostor bývalé pivnice. V půli ledna je

nás 30, z toho 6 dospělých a 5 dorostenců, hry jsou denně od 15. do 16. hodiny. Vypsal jsem určité prémie za zvládnutí sta různých her, každý týden připravuji 1- 4 nové hry, další si hrajeme
opakovaně a jedna denně je vždy o nějakou cenu. Drobné ceny a další hry
z obchodů jsem získal v posledních 30
dnech díky Ing. Fridrichové přes místní
výbor a radnici, od Klubu žen a zbytek
kupuji za své. Řadu her mám ještě
z léta, kdy nás obdarovali třeba baráčníci. Uvidíme, snad nám pomohou
s nějakými sladkosti pro vítěze soutěží
jak sponzoři z léta, tak další organizace.
Zatím jsme zvládli 112 her, z nichž
některé
jsou
pro
předškoláky,

DOPISY, OHLASY, NÁZORY

s hlavolamy či šachy mají problém i
dospělí, hrajeme hry deskové, karetní,
pohybové a to nejen vyloženě sportovní, s tužkou a papírem, slovní. Snažím
se o pestrost. Hrajeme si denně a dochází 4 až 14 lidiček. Někdo skoro denně,
jiní si dají pauzu třeba měsíc, pak chodí
týden denně a pak zas pauza. Nikoho
k ničemu nenutím, ovšem plánovat hry,
nevíte-li předem, kdo přijde, je dost
složité. Na jaro plánujeme dvoudenní
výlet k Holanským rybníkům, v zimních měsících chodíme s chlebem ke
krmelcům v okolí a řadu akcí propojíme s plánem akcí místního výboru.
Petr Starý

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.)

Redakce upozorňuje:
Žádáme čtenáře, aby omezili délku svých příspěvků na maximálně jednu stránku formátu A4. Jinak bude redakce nucena
příspěvky krátit, jak je konečně uvedeno i v záhlaví této rubriky. V polemických reakcích na jiné články prosíme omezit se
pouze na faktické vyvracení nesprávných údajů bez osobních invektiv, které vedou nebo by mohly vést k nekonečné řadě
vzájemných, již nekonkrétních, odpovědí.

V z p o m í n á m e . . .
Vracíme se v souvislosti se státním
smutkem vyhlášeným k úmrtí pana prezidenta Václava Havla k uctění jeho památky
v našem městě.
Očekávali jsme, že z občanské iniciativy, vedení města, nebo od radních či zastupitelů vzejde impuls, který umožní našim
občanům vyjádřit své pocity a vzdát hold
našemu bývalému prezidentovi.
Prezidentovi, který celý národ oprostil
od totality a zajistil nám svobodu a demokracii.
V Zákupech se ale nedělo nic. Fotografie Václava Havla se nikde neobjevila i

přesto, že by se jistě našlo hodně lidí, kteří
by přinesli svíčku, třeba i kytičku a zavzpomínali. S manželkou jsme zapálili svíčky u
centrálního pomníku na hřbitově a vzpomínkou jsme uctili jeho památku. Již zde
hořely i jiné svíčky. Zřejmě i další lidé se
sem přišli s Václavem Havlem rozloučit.
V pátek v poledne, 23. 12. 2011 v den
státního pohřbu, v celé republice byla minuta ticha a poté, když se měly rozeznít zvony nebo sirény, zůstaly
komunistické Zákupy němé. Jistě nebyl
problém zapnout sirénu nebo pustit do rozhlasu pietní hudbu. Byl toto projev zapomnění, lhostejnosti anebo pozůstatek nor12

malizačního myšlení? Byli jsme ale rádi,
že v naprosté většině míst v zemi tomu bylo
úplně jinak!
Přivítali jsme také, že v lednovém čísle
Zákupského zpravodaje jeho šéfredaktor
p. Šimek připomněl a vyzdvihl význam
Václava Havla.
Vzhledem k tomu, že uzávěrka lednového čísla ZZ byla 20. 12. 2011, vychází
tento příspěvek se zpožděním. Přesto si
myslíme, že je aktuální a povede k zamyšlení.

Milan a Ilsa Hovorkovi
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Reakce na článek TOP 09 Změna pro Zákupsko

mohu přijít za zástupci společnosti a jednat s nimi o vybudování chodníku za jejich prostředky. Po konzultaci
s odborníkem na tyto projekty, jsme dospěli k návrhu vypracovat kompletní projekt, vč. osvětlení, místa pro přecházení,
bezpečnostního ostrůvku, propustků apod. a tento projekt
zapracovat do žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury.
Náklady na celou akci jsou v první fázi odhadnuty na pět
miliónů. Dotace by mohla pokrýt zhruba 80 % nákladů.
S tímto návrhem jsem pak jednal se zástupci společnosti o
možnosti finanční spoluúčasti na realizaci akce. V současné
době připravujeme podklady, kde budou jasné majetkoprávní
vztahy, jednáme s Krajskou správou a údržbou silnic,
s dopravním inspektorátem o podmínkách z jejich strany pro
tento projekt. V další fázi budeme jednat se zástupci všech
obchodních společností v této průmyslové zóně působících o
jejich možném zapojení se do projektu. O průběhu přípravy
celého projektu vás budeme pochopitelně pravidelně informovat.
Ing. Radek Lípa, starosta města

Ve shrnutí uplynulého roku výše zmíněnou politickou
stranou a ve výčtech jejich úspěchů se strana zmiňuje o úspěchu přemluvení zastupitelů ohledně uložení úkolu mé osobě.
Jednalo se o možnost zbudování chodníku do průmyslové
zóny směrem na Českou Lípu. Na doplnění: nikdo ze zastupitelů hned od začátku neprojevoval nesouhlas s dobrým nápadem zastupitelky za TOP 09 Změna pro Zákupsko – chodník
tam opravdu chybí. A ani já jsem se nebránil celkovému návrhu, ale bránil jsem se podmínce paní zastupitelky, která
tímto jednáním podmiňovala odsouhlasení změny územního
plánu. Tento návrh, nebo lépe tato podmínka, by způsobila
zabrzdění rozvoje společnosti Willi Betz, což by v dnešní
době opravdu nebylo vhodné. Město Zákupy musí být nakloněno rozvoji obchodních společností na svém území, protože
se s tím automaticky zvedá možnost pro občany Zákup získat
zaměstnání. Toliko tedy na doplnění…
Po přidělení úkolu zastupitelstvem mi bylo jasné, že ne-

K článku „Dopravní značky“
Zmíněný článek byl uveřejněn
v lednovém ZZ. Autor v závěru tohoto
článku vyzývá čtenáře k diskuzi a námětům. Protože nejsem vlastníkem internetu,
činím tak cestou Zákupského zpravodaje.
Začnu hned počátkem zmíněného článku,
kde se autor zmiňuje o prohánění se závodních motocyklů neurčených k provozu
na veřejných silnicích. Zřejmě v tomto
případě nerozlišuje mezi klasickými silničními motocykly a terénními motocykly. Pokud jsou oba dva tyto druhy registrovány v evidenci motorových vozidel a
je jim přidělena tzv. SPZ, je jejich užívání
v silničním provozu v souladu
s příslušnými zákony. Nejedná se tedy o
závodní motocykly. V čem však má pan
Cháb pravdu, je to, že určitá část řidičů
jak motocyklů, tak i tzv. čtyřkolek a osobních automobilů nerespektuje, či přesněji
řečeno ignoruje maximální povolenou
rychlost v obci (tedy 50 km/hod.), není-li
místní úpravou stanoveno jinak.
A tím se dostávám k té části článku,
kde autor poukazuje na to, že přibyly
dopravní značky, omezující rychlost na
30 km/hod. Zřejmě tím myslí DZ ZÓNA
30 km, která byla zabudována na Okružní
ulici (poblíž řadových garáží) směrem ke
škole. Já její umístění považuji za správné
a účelné, neboť dnes oboustranně nezastavěný prostor se v dohledné době stane
místem výstavby rodinných domů. A
považovat jízdu třicetikilometrovou rychlostí v tomto úseku za znepříjemňování
života je tak trochu úsměvné.
Stejná D. Z. byla zabudována za mostem v Gagarinově ulici. I zde má svůj
smysl zejména proto, že Gagarinovou
ulicí prochází do školy a ze školy děti,
bydlící v Nových Zákupech.

Jestli mě něco mrzí, tak je to ta skutečnost, že vedení města si z finančních důvodů nemůže opatřit typ radarů, které
kromě změření rychlosti zaregistrují i
SPZ, datum a čas přestupce a poté proti
uložené pokutě není odvolání. Toto je
běžné a stoprocentně účinné v sousedním
Německu. Žel, finanční možnosti tamních
měst a obcí nelze srovnávat s možnostmi
u nás.
Jinak si myslím, že Zákupy nejsou
městem, které by bylo „přeznačkováno“.
Horší je ta skutečnost, že příkazové či
zákazové dopravní značky (obzvláště na
některých místech) nejsou řidiči respektovány.
Uvedu zde dva stále se opakující příklady:
1. Začínající Gagarinova ulice (odbočení
do ulice Borské) je opatřena DZ „Zákaz
vjezdu traktorů“. Tu stále nerespektují
řidiči těžkých traktorů s přívěsy, kteří
zavážejí krmivo či vodu na pastviny pod
Kamenickým vrchem, a stejnou cestou se
vrací. Při tom se na tyto pastviny mohou
dostat z polní cesty nad koupalištěm.
2. Kamiony přijíždějící od Nového Boru a
jedoucí do expedičních skladů firmy Willi
Betz odbočí na zákupském náměstí vpravo do Nádražní ulice, ač je na ní DZ
„Zákaz vjezdu nákladních automobilů“.
Je pravda, že tato značka by měla být i
v Borské ulici, doplněná dodatkovou tabulkou „Neplatí pro zásobování“.
A nyní k podnětům, ke kterým vyzývá
pan Cháb:
- opatřit komunikaci vedoucí Mimoňskou
ul. přes náměstí Svobody a dále ulicí Borskou DZ „ZÓNA – 30“. Tuto značku
umístit do prostoru před odbočením
k bývalému podniku Retex a ukončit DZ
„Konec zony 30“ na úrovni odbočení na
parkoviště pod zámkem. V obráceném
směru jízdy umístit tytéž DZ „ZÓNA –
13

30“ na úrovni již zmíněného parkoviště a
ukončení proti DZ v opačném směru
jízdy.
Důvody: obě strany komunikace jmenovaných ulic jsou obestavěny obytnými
domy staršího původu. Otřesy, které způsobují desítky projíždějících kamionů
v obou směrech, domy poškozují a značnou měrou znepříjemňují a zhoršují zdravotní stav lidí, žijících v těchto domech.
Navíc jsou obě jmenované ulice a náměstí
památkovou zónou od r. 1993.
Obousměrný obchvat (nebo alespoň
jednosměrný), který by průjezd městem
snížil o 50 %, je v nedohlednu, i když
projektová dokumentace byla zadána,
pozemky jsou vykoupeny, ale chybí to
nejdůležitější: peníze.
Ještě jeden námět: Opatřit Kamenickou ulici v obou směrech DZ „Nejvyšší
povolená rychlost 40 km/hod.“ A to od
domu čp. 67 až k poslednímu obytnému
domu v této ulici a zpět taktéž.
Odůvodnění: V této ulici je i padesátikilometrová rychlost vysoká vzhledem
k nepřetržitému obousměrnému provozu
kamionů. Ty se jinou cestou do průmyslové zóny nedostanou, a proto je navrhovaná snížená rychlost jediným způsobem,
jak učinit život zde bydlících lidí snesitelným.
A na závěr ještě jednou o mobilních
radarech s fotobuňkou. Kladu si jednu
otázku: Nestálo by zato projednat časově
omezené zapůjčení tohoto radaru cca na
10 – 14 dní? Týdenní nájem by prý stál
asi 20 000 korun. A tento použít střídavě
na všech třech zónách – 30. Už proto, že
zákon neukládá uživateli radaru povinnost
na něj upozornit.
Je to v současné době asi jediná možnost, jak postihovat ty, pro které pravidla
silničního provozu neplatí.
Josef Stahl
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Naučná stezka - Reakce na článek pana Lípy
Začnu tedy také od začátku – předem bych chtěl říci, že jsem opět nedostal možnost se k uvedenému článku
pana starosty vyjádřit, vždy reaguji pouze se zpožděním. Vše je i patrné
z článků paní Sylvy Moravcové a paní
Jiřiny Fridrichové v předchozích zpravodajích. Musím bohužel konstatovat,
že vedení města skutečně neodpovídá na
konkrétní
části
článku.
Cituji
z minulých
zpravodajů:
„Že
by
v Zákupech už zase byla demokracie jen
pro někoho? Bude Zákupský zpravodaj
sloužit jen ve prospěch města?“ Pan
šéfredaktor Zákupského zpravodaje
vyvrací myšlenku, že Zákupský zpravodaj informuje jednostranně. Pokud tomu
tak opravdu je, tak to je jen dobře. Ale
například z rubriky „Stručně z města“ o
tom nejsem, bohužel, tak jednoznačně
přesvědčen.
Nechtěl jsem psát před vánočními
svátky, chtěl jsem, aby vánoční svátky a
Nový rok byl klidný a pohodový a nechtěl jsem svým článkem někoho v tuto
klidnou dobu iritovat. Nechtěl jsem psát
vlastně vůbec, ale nakonec mi to nedalo,
člověk by se měl ozvat a nenechat si vše
líbit.
Nyní již k samotnému článku. Není
pravdou, že jsem „věděl, že je na nich
vodárna zahrádkářů a že je na nich
umístěna kanalizace,“ jak píše pan starosta. Tato zařízení se nacházejí pouze
na jednom pozemku který jsem koupil a
nikoli na více pozemcích, jak uvádí pan
starosta, když píše v množném čísle.
Tyto údaje o těchto stavbách nebyly
nikde uvedeny, nebyl žádný zápis
v katastru nemovitostí, žádné věcné
břemeno a ani prodávající mě na nic
podobného neupozornil, nic není ani
uvedeno v kupní smlouvě. Co se týká
vodárny zahrádkářů, tak jsem se domníval, že vodárna zahrádkářů stojí mimo
uvedený pozemek, v těsné blízkosti
tohoto pozemku (v tomto místě jde o
pruh v šířce jen několika metrů) a dle
původního projektu, zakreslení, které
jsem pak získal na stavebním úřadě
v Zákupech, měla stavba vodárny skutečně stát mimo tento pozemek. Vodárna dle zákresu měla stát na jiném místě
a skutečnost je bohužel jiná a v terénu
nelze určit bez zaměření hranice. Domníval jsem se, že se vodárna skutečně
nachází mimo uvedený pozemek a že
svaz zahrádkářů má vše v pořádku a že
stavba je řádně zkolaudována a schváleno její užívání.

Co se týká kanalizace, tak situace
byla obdobná. Jak jsem později zjistil,
tak to byl další podvod a to ten, jak jsem
později zjistil na stavebním úřadě
v České Lípě, že tato stavba byla postavena v rozporu s uzavřenou smlouvou
a tedy neměla být takto ani zkolaudována. Podal jsem pouze námitku proti
změně stavby, ale nechtěl jsem se odvolávat proti rozhodnutí o kolaudaci, nechtěl jsem dělat problémy, i když vím,
že jednání bylo protizákonné. Dokonce
jsem nebyl ani pozván na ústní jednání
(písemná pozvánka mi pochopitelně
přišla a tak jsem o jednání věděl). Když
jsem ten den volal na stavební odbor
Zákupy, tak mi bylo sděleno, že mě pak
zavolají, to se však nestalo. Když jsem
tam pak volal později, kdy se mi to už
zdálo dlouho, tak mi bylo sděleno, že
jsou již všichni pryč. Domnívám se, že
se jedná celkově o špatnou práci několika úředníků. Bohužel byla moje chyba,
že jsem si své právo nevymohl důrazněji, věřil jsem bohužel určitým lidem.
Hodil jsem to vše za hlavu, protože se
jedná o kanalizaci, která slouží všem,
a tak mi toto neférové jednání až zas tak
nevadí. Jsem rád, že kanalizace je a že
funguje!
Dále k uvedeným pozemkům. Je
pravdou, jak dále píše pan starosta, že
„V době, kdy jsem pozemky kupoval
jsem byl zaměstnancem města Zákupy
…“, ale nevidím důvod, proč bych měl
svého zaměstnavatele upozorňovat na
to, že chci něco koupit a upozorňovat
„svého zaměstnavatele, že jsou pozemky k prodeji …“, jednalo o všeobecně
známou věc a mohl si je kdokoli koupit.
Tyto pozemky byly dlouhou dobu
v nabídce a nikdo o ně neměl zájem.
V minulosti jsem stále něco kupoval
a prodával, tak jako asi každý v určité
fázi života, a pokaždé bych měl informovat zaměstnavatele? To bych se klidně mohl vrátit do dávné historie, když
jsem kupoval dům v Zákoutí a poté
i budovu kravína. S městem a jeho zástupci, úředníky jsem vždy méně či více
jednal a snažil se vždy komunikovat,
dohodnout či nakonec i ustoupit a věřte,
že za ty roky bylo velice mnoho jednání.
Domnívám se, že i o těchto pozemcích
jsem s určitými lidmi mluvil, o celé této
lokalitě, ale vždy spíše s nezájmem věc
řešit. Domnívám se, že žiji ve svobodném a demokratickém státě, a proto si
mohu kupovat a prodávat, co chci
(pochopitelně v mezích zákona) a i na14

dále tak ještě budu nějaký čas činit. Po
městě jsem nikdy skoro nic nechtěl
a spíše se ještě staral o jeho pozemky
a zveleboval určitou část Zákup a to
zadarmo.
Neměl jsem žádné bližší informace
a údaje o těchto pozemcích, žádných
jednání jsem se nikdy nezúčastnil a toto,
ani vzdáleně, nebylo ani mou pracovní
náplní. Toto bylo v pracovní náplni jiných úředníků. Mohu se tedy na druhou
stranu zas já ptát, kdo toto zanedbal
a nepracoval, jak měl? Nevím, kam tímto pan starosta míří a nevěřil jsem, že se
k tomuto pan starosta sníží, považoval
jsem ho vždy za chytrého a rozumného
člověka, neměl by tolik dát a věřit svým
„našeptávačům“. Město, Městský úřad
Zákupy a jeho zaměstnanci byli ve spojení s RK Vesta, v tu dobu město převádělo některé pozemky od PF a jednalo
s RK Vesta a odpovědní zaměstnanci
tuto skutečnost věděli, ale zřejmě to
mělo být z jistého důvodu utajeno. Zřejmě jsem překazil jiné důležitější zájmy.
Já osobně si také pamatuji, jak pan Radek Lípa, asi před dvěma, třemi lety
(tehdy ještě jen jako zastupitel) jezdil
a to dost často a někdy i na dlouhou
dobu se zaměstnankyní městské ho úřadu po různých institucích a dohledávali
historický majetek a o celé věci tyto dvě
osoby věděly nejvíce. Zaráží mě tedy
neúplná informovanost a nedotažení
celé věci do konce ze strany zastupitele,
dnes již pana starosty a „jeho“ úředníků.
Mohu se pouze ptát proč?
Pan starosta dále uvádí, že když řešil
se mnou tuto záležitost, chtěl se domluvit. Bohužel iniciativa vždy vycházela
z mé strany, mé původní oznámení totiž
muselo být panem starostou upraveno
tak, aby se to hodilo panu starostovi,
aby se někteří zastupitelé náhodou nemohli zlobit, což je politicky neúnosné
a toto se v důsledku obrátilo bohužel
i proti mně. Toto mohu klidně prokázat.
Jednání pochopitelně nebylo jednoduché, ale to i z toho důvodu, že mi
bylo hned na začátku vyhrožováno soudem, tak jak i uvádí pan starosta v jeho
reakci na můj článek. Co se týká navržené ceny za odkoupení pozemků, spíše
jen jednoho pozemku, tak tato cena byla
navržena na základě sdělení pana starosty a to dle schváleného ceníku města.
Navrhl jsem dokonce možnou nejnižší
cenu dle ceníku a dále byl s městem
ochoten jednat, k jednání ohledně ceny
(Pokračování na stránce 15)
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(Pokračování ze stránky 14)

ovšem nikdy nedošlo. Nikdo ani na zastupitelstvu nenavrhl jinou cenu nebo
jiné řešení. Proč? Kolik asi bude stát
případný soudní spor se státem, který
dle sdělení pana starosty tedy pochybil?
Kolik budou stát a již stojí služby právníka, cena úředníků a jiné vedlejší náklady? Kdo to městu vše zaplatí? Stát?
Copak město nemusí šetřit? Na úspory
a šetření jsem upozorňoval již delší dobu, ale bohužel zbytečně a toto se nikomu nelíbí.
Co se týká pronájmu pozemku nebo
jednoho pozemku, tak tuto variantu
jsem navrhoval také hned od začátku,
bohužel nikdo se tímto nezabýval. Pouze jsem se na posledním zastupitelstvu
dozvěděl z úst pana starosty, že jsme se
údajně dohodli na nájmu a že se připraví
nájemní smlouva. O tom sem nic nevěděl, ale budiž, mlčel jsem a souhlasil.
Po téměř měsíci, když jsem se pak tedy
opět ze své vlastní vůle pídil po nájemní
smlouvě, o které mluvil pan starosta na
zastupitelstvu, tak mi bylo řečeno panem starostou, že na smlouvu zapomněl.
Město dělalo mrtvého brouka a čekalo,
co se bude dít dál. Situace zůstávala
dále stejná, bez odezvy.
Je pravdou, že město poničené panely z pozemku odstranilo a pozemek po
sobě uklidilo, ale toto odstranění panelů
proběhlo až po mé písemné výzvě, kdy
se celou dobu nic nedělo. Pozemek
ovšem uklizen nebyl, spíše naopak.
Město po sobě zanechalo poměrně velkou spoušť, což mě velice překvapilo
a toto jsem vůbec nečekal. Na pozemku
byly zanechány poměrně velké díry
v zemi, kusy betonu a suti, pozemek byl
rozježděn traktorem a další nepořádek.
Domnívám se, že šlo opět o jistý naschvál. K uklizení pozemku došlo až po
mé opětovné výzvě, kdy jsem písemně
zažádal o uvedení pozemku do původního stavu tak, aby nedělal ostudu Zákupům a sloužil jeho občanům. Toto mohu
doložit. Pro mě menším překvapením
bylo i to, že odbor výstavby městského
úřadu konstatoval po uklizení, že vše je
v pořádku a že k ničemu nedošlo.
I když nejsem zastáncem některých
panelů, betonování v přírodě a stavění
různých zařízení, jsem rád, jak píše pan
starosta, že se panely přes zimu zrekonstruují, opraví a na jaře se umístí na
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pozemky města Zákupy. Doufám, že
nebudou tak jako doposud hyzdit Zákupy a bude o ně dobře pečováno.
Co se týká jednání se zástupci zahrádkářů, kterým se pan starosta zaštiťuje, tak uvádím, že opět k tomuto jednání došlo z mé strany a z mé dobré
vůle řešit uvedenou situaci, nikoli ale
ohledně
prodeje
části
pozemku
„několika pár metrů“, jak píše pan starosta. Opět zdůrazňuji, že uvedená stavba mi v žádném případě nevadí, šlo mi
jen o legalizaci této „černé stavby“. Pan
Stehno byl vstřícný, byl jediný zástupce,
s kterým se dalo bez problémů jednat.
Ovšem již od počátku mi připadalo, že
byli ovlivněni určitými negativními
informacemi.
Nešlo o „prodej několika pár metrů
pod jejich vodárnou“, jak píše pan starosta, toto bylo jako jedno možné navrhované řešení. Pan starosta ovšem nechápal, že bychom se o tomto možném
řešení mohli eventuelně bavit až případně v momentě legalizace stavby. Není
přece logické prodávat kousek pozemku
pod něčím, co vlastně „neexistuje“. Byl
jsem ochotný dát souhlas s touto stavbou, takže slova pana starosty jsou trochu zavádějící.
Myslím si, že to je hlavně v zájmu
zahrádkářů, aby se tato stavba zlegalizovala a byla případně zapsána v katastru
nemovitostí, případně uzavřeno věcné
břemeno tak, aby v budoucnu nedošlo
k případným komplikacím. Chtěl jsem
pouze napravit chyby minulých let.
Podle údajů v mapě, podkladů se zákresem měla tato stavba stát na trochu jiném místě. Znovu opakuji, že proti stavbě a jejímu užívání a užívání pozemku
nic nemám, spíše naopak nechávám vše
v užívání ostatním a naopak jsem spíše
na tom bitý, protože někteří lidé si myslí, že je všechno všech a že si mohou
dělat, co chtějí a nerespektují soukromé
vlastnictví a vykládají si demokracii po
svém a někteří se i chovají k životnímu
prostředí jako, a teď mi promiňte tento
výraz, neskutečná „prasata“.
Pan starosta píše v článku, že se
„pokusí tyto pozemky a několik dalších
pozemků domoci prostřednictvím soudu“ (vyvstává několik otázek: Nejsem
tedy sám, město toho tedy zřejmě zanedbalo více? Kdo měl na starosti pozemky a historický majetek?), a proto tedy

nechápu závěrečné vyjádření pana starosty, že je celá záležitost vyřešena.
Ještě bych doplnil, že mi původně
nešlo o zveřejnění mého celého dopisu
v Zákupském zpravodaji 11/2011, ale
jen o nápravu několika chybně uvedených údajů. Lehce bych vyvrátil tvrzení
pana starosty v jeho reakci. Původně
jsem myslel, že ani nemá smysl reagovat, že možná v budoucnu bude příhodnější doba, ale velice mě mrzí, že mi
nebylo odpovězeno na můj dopis.
K těmto dvou závadám se bohužel pan
starosta ani nikdo jiný nevyjádřil, spíše
naopak svými zkreslenými informacemi
rozdmýchal více oheň.
Proto se ptám, zda je to normální?
A proto opět zdůrazňuji, že v prvním,
původním článku byly uvedeny nepravdy. Na toto nikdo nereagoval a nikdo se
mi neomluvil.
Lidé by si neměli nechat vše líbit
a mlčet, ale měli by se více zajímat
a ozvat. Byl jsem přítomen na předposledním jednání zastupitelstva v roce
2011 a z tohoto jednání si asi každý
občan, který tam byl, mohl udělat vlastní názor, jak to chodí. Nechtěl jsem již
nic psát a nechtěl jsem rušit klid svátků
a závěr roku, ale v lednu jsem opět vše
promýšlel a myslím, že by se měl člověk ozvat a uvést věci na pravou míru.
Možná to i některé občany bude zajímat, a pokud by někdo chtěl nějaké další informace nebo důkazy, tak není problém mě kontaktovat na níže uvedeném
mejlu nebo telefonu.
Na závěr také tedy uvádím, že kdo
mě zná, ví, že hledám cestu k dohodě
a věc řeším v klidu a pokud někdo přijde v dobrém, nelže, zeptá se a jedná,
tak není problém, aby si můj pozemek
oplotil nebo bez problémů jinak užíval,
třeba k procházce, posezení nebo jako
přístup pro vodu pro zalévání zahrádky.
Myslím, že jsme lidé a že bychom se
měli dohodnout, ale poslední dobou mi
někdy přijde, že s některými lidmi to asi
bohužel nejde. Někteří lidé jsou zlí,
závistiví a to bude zřejmě tím, že jsou
nešťastní, možná hloupí. Přeji všem
dobrým lidem to nejlepší a těm nešťastným a hloupým, aby nebyli nešťastní
a hloupí.
Miloš Kupec, Česká Lípa
kupec@email.cz tel.: 604 764 982

Reakce na články pana Kupce
Na předchozí články bývalého účetního města Zákupy pana Miloše Kupce, plné polopravd a zavádějících informací, ve kterých jsem nejen já osobně napadán a urážen, nehodlám reagovat prostřednictvím Zákupského zpravodaje.
Ing. Radek Lípa, starosta města
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PODĚKOVÁNÍ
Dne 6. 1. 2012 se na nádvoří státního zámku Zákupy konala Tříkrálová
sbírka. Tentokrát však nebyli králové
jen tři, jak jsme zvyklí, ale bylo jich
hned několik desítek. Děti z místních
škol a školek převlečeni za krále přišli
podpořit Tříkrálovou sbírku, která
v těchto dnech probíhala na území celé
republiky. Na Českolipsku ji organizovala Farní charita Česká Lípa pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana
Libereckého kraje Ing. Lidie Vajnerové
a za velké podpory pana starosty města
Zákupy ing. Radka Lípy.
Finanční prostředky z letošní
Tříkrálové sbírky podpoří projekt sociální automobil, v rámci kterého zajišťu-

je Farní charita Česká Lípa již 6 let
svoz zdravotně handicapovaných dětí
do školy a ze školy.
Do pokladničky bylo vybráno
2 252 Kč. Ke sbírce se rovněž připojili
některé místní firmy a podniky, které
přispěli finančním darem a to v celkové
výši 11 000 Kč.
Farní charita Česká Lípa jako hlavní
organizátor děkuje všem, kteří sbírku
podpořili.
Děkujeme společnosti Ing. Vlastimil
Ladýř-LADEO s. r. o., IAC Group
Czech s. r. o. a panu Josefu Jiráskovi ze
společnosti J Elektro za jejich finanční
dary, které rovněž podpořili projekt
sociální automobil.

Dále děkujeme všem dětem, které se
nenechaly odradit nepřízní počasí a v
převleku za krále přišly sbírku podpořit.
V neposlední řadě děkujeme panu starostovi ing. Radku Lípovi, který věnoval svůj čas a celou sbírku pro nás zorganizoval.
Budeme moc rádi, pokud naší činnosti zůstanete příznivě nakloněni. Pokud se rozhodnete podpořit náš projekt
sociální automobil, finanční prostředky
můžete posílat na bankovní účet Farní
charity Česká Lípa vyčleněný speciálně
k těmto
účelům
(číslo
účtu:
107-986610277/0100)
Ještě jednou všem ze srdce děkujeme.
Za Farní charitu Česká Lípa
– Eva Ortová - ředitelka

INFORMACE ODJINUD
Financování obcí – blýská se na lepší časy?

prostý počet obyvatel rozhodne o jejich desetině. Zbývajících
7 % se bude přidělovat dle počtu žáků MŠ a ZŠ a o 3 %
z celkové sumy rozhodne rozloha obce. Současně dojde
k omezení dotačních titulů. Pozitivem je, že všechny obce
(s výjimkou Prahy) budou podřízeny stejným pravidlům, přičemž pro jejich naprostou většinu bude důsledkem navýšení
příjmů jejich rozpočtů. Význam reformy ilustruje skutečnost,
že v konečném důsledku by došlo ke snížení rozdílu mezi
příspěvkem na Pražana a obyvatele Cvikova z 4,5 násobku na
trojnásobek.
Jsem ostatně přesvědčen, že přínos navrhovaného opatření
nejlépe osvětlí zcela konkrétní příklady. Právě zmíněný Cvikov by se z necelých dvaatřiceti vyhoupl na jednačtyřicet milionů korun, Jilemnice by zaznamenala nárůst z osmatřiceti na
třiapadesát milionů. To jsou již velmi zajímavé peníze. Mimochodem – zajímá-li vás, o kolik by si polepšila vaše obec,
navštivte internetovou stránku http://www.obcelidem.cz, kde
tento údaj snadno zjistíte.
V závěru bych rád zdůraznil, že plnější obecní pokladny
nejsou jediným přínosem nastíněné reformy. Významně by se
posílila také samostatnost obcí. Došlo by ke snížení administrativních nákladů a rovněž by pokleslo riziko výskytu korupčního jednání. Naše iniciativa má i další nespornou výhodu
– je totiž bezpochyby lepší, když o veřejných prostředcích
rozhodují obecní zastupitelstva než zcela anonymní ministerští úředníci. Důvod je zřejmý: převážnou většinu členů zastupitelstva občan zpravidla dobře zná a jejich činnost může
snáze kontrolovat. To v případě pražských úředníků neplatí.
Schválení této předlohy proto považuji za nezbytné – a
věřím, že nejsem sám. Města a obce by díky ní získaly nemalé
prostředky, jež by mohly vynaložit na plnohodnotné plnění
svých běžných úkolů – od oprav chodníků a pozemních komunikací, investic do veřejného osvětlení či vodovodní sítě až
po podporu kultury. O tom, že se jim v současnosti potřebné
množství peněz nedostává, se může přesvědčit každý ve svém
nejbližším okolí.

Reforma rozpočtového určení daní (RUD), která významným způsobem navýší příjmy naprosté většiny obcí – to je
jedno z důležitých témat, kterým se bude letos zabývat český
Parlament. Právě při podepisování návrhu novely zákona,
která změny v této oblasti provádí, jsem se rozhodl představit
základní parametry této předlohy občanům Libereckého kraje,
jejichž podpora mne před necelými dvěma lety přivedla do
Poslanecké sněmovny.
Jaké jsou tedy hlavní principy reformy RUD, již se snažím
prosadit spolu s dalšími členy poslaneckého klubu TOP 09 a
Starostů a nezávislých? Dříve, než přistoupím k zodpovězení
této otázky, se pokusím vysvětlit, co se rozumí rozpočtovým
určením daní. Tedy ve zkratce – jde o soubor pravidel, podle
nichž se rozdělují výnosy sdílených daní (patří k nim především DPH a daně z příjmů) mezi stát a obce a mezi samotnými obcemi. Právě mechanismus rozdělování balíku peněz,
který připadá obcím, je podle našeho názoru nutné upravit.
V současnosti má totiž zcela nevyhovující podobu. Prostředky určené obcím se rozdělují následujícím způsobem: 3
% tvoří prostý počet obyvatel, tedy podíl počtu obyvatel obce
na celkovém počtu obyvatel České republiky, další tři procenta jsou přidělována na základě podílu rozlohy obce na rozloze
České republiky. Zbývajících 94 % sumy se rozděluje dle
přepočteného počtu obyvatel – ten se násobí koeficientem
podle velikosti měst. O případných dalších sumách v podobě
dotací rozhodují ministerští úředníci. Tato pravidla se ovšem v
zásadě netýkají Prahy, Plzně, Brna a Ostravy, jejichž příjmy
jsou upraveny speciálními koeficienty. V důsledku toho pobírají uvedená města, v nichž žije pětina obyvatel České republiky, téměř polovinu příjmů ze sdílených daní.
Takové uspořádání nepovažuji za férové – zejména v situaci, kdy finanční poměry naprosté většiny obcí dlouhodobě
nejsou uspokojivé. Proto jsme s kolegy z poslaneckého klubu
připravili návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní.
Ten předpokládá následující změny kritérií: na základě přepočteného počtu obyvatel bude rozdělováno 80 % prostředků,

Mgr. Jan Farský, starosta Semil a poslanec Parlamentu ČR
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PROČ JSOU ČESKOLIPSKÉ MUZEUM A GALERIE ZAVŘENÉ?
Vlastivědné muzeum a galerie
v České Lípě je od 1. ledna do 29. února
2012 pro veřejnost uzavřeno. Proč tomu
tak je?
Muzeum je otevřeno minimálně
deset měsíců v roce. V době, kdy máme
expozice otevřené, nám zbývá na úklid
a údržbu jeden, maximálně dva dny
v týdnu. V této době není možné zvládnout větší opravy a údržbu výstavních a
expozičních prostor i vlastních expozic
a vystavených exponátů. Také je nutné
obměnit a doplnit stálé expozice novými exponáty a sbírkovými předměty,
které jsme nikdy nevystavovali anebo
nově získali do námi spravované sbírky.
Nabídneme tak každoročně našim návštěvníkům nové zážitky z prohlídky
našich výstav a expozic. V současné
době, kdy musíme „bojovat“ o každého
návštěvníka a přilákat veřejnost do muzeí, jsou tyto změny naprostou nutností.
Toto vše nás vede k potřebě uzavřít
muzeum vždy na počátku roku maximálně na dva měsíce a zahájit důkladnou přípravu expozic a zázemí pro naše
návštěvníky v nové sezóně.
V letošním roce bude dokončena
kompletní rekonstrukce stálé regionální
expozice „Příroda Českolipska“. Ta
byla v době jejího dokončování rozsáhle
poškozena návštěvníkem vandalem,
který nám svou jen těžko uvěřitelnou
a pochopitelnou ničivou činností způsobil velké problémy. Expozici se nám
však nakonec podařilo doplnit o nové
druhy živočichů, a tak zde bude moci
návštěvník vidět všechny druhy živočichů žijících na Českolipsku a to včetně
zubrů, kteří byli vypuštěni v roce 2011
do obory Židlov.
Regionální historickou expozici
budeme doplňovat o nové exponáty
a připravujeme její časovou aktualizaci.
Každým rokem získáme do muzea řadu
nových exponátů a informací, které
chceme zpřístupnit laické i odborné
veřejnosti. Sbírkový fond muzea je doplňován ve všech oborech historie
i přírodovědy a sbírky je třeba našim
návštěvníkům ukázat. Stane se tak
i v roce 2012. Dokončení generální rekonstrukce historické expozice Českolipska plánujeme až na období po rekonstrukci střechy kláštera.
Vzhledem k nadregionálnímu zaměření našeho muzea připravujeme řadu
změn i v přírodovědných exotických
expozicích. Podařilo se nám získat několik nových druhů i velkých zvířat

(bizon, kamzík bělák, antilopy), které
doplní naši vystavenou kolekci savců.
Změn doplnění se letos dočkají i expozice „Svět zvířat“, „Svět hmyzu a pavoukovců“, i expozice „Mineralogie
a paleontologie světa“.
V posledních letech si naši návštěvníci oblíbili živý hmyz, obojživelníky
a plazy vystavené ve stálých expozicích.
Připravujeme proto rozšíření chovaných
druhů a nové prostředí, ve kterém budou tyto živé exponáty vystavené. Také
nové výtvarné začlenění ve stálých expozicích dozná atraktivních změn.
Nejde však jen o doplňování expozic. Je třeba prohlédnout všechny vystavené exponáty, ošetřit je a případně
i nakonzervovat. Každý vystavený předmět je pod vlivem řady nevhodných
faktorů a jeho každoroční kontrola je
nutná k jeho uchování v perfektním
stavu. Současně s exponáty je třeba
opravit i veškerý fotografický materiál,
mapy a popisy, včetně výstavních prvků.
Současně s úpravami a doplňováním
expozic probíhají i rozsáhlé práce na
novém osvětlení expozičních prostor se
zaměřením na úsporu energií. Úpravy
provádíme i v zázemí pro návštěvníky
a v informačním systému muzea.
V letošním roce nás čeká také malování
a stěhování veřejnosti nepřístupných
prostor jako jsou kanceláře a depozitáře.
Ty však navazují na expoziční prostory
a jsou s nimi technicky propojené.
V roce 2012 chystáme pro naše návštěvníky několik zajímavých výstav z naší
sbírky, ale i ze zapůjčených exponátů.
Současně připravujeme a instalujeme
v době uzavření klášterního areálu zabezpečení a technické zajištění výstav.
Hlavním výstavním projektem pro
rok 2012 je výstava „STŘEDOVĚKÉ
UMĚNÍ NA ČESKOLIPSKU“. Tato
výstava bude instalována v hlavním
výstavním prostoru galerie po celý rok
2012. Jedná se o unikátní projekt. Poprvé v historii budou díla románského
a gotického umění na Českolipsku představena odborné i laické veřejnosti souborně - v kulturně, historicky i architektonicky cenném prostoru bývalého augustiniánského kláštera. Výstava navazuje na předešlé aktivity a to především
na soustředěnější výzkum středověké
architektury na Českolipsku v období
od počátku 90. let minulého století. Na
výstavě budou prezentovány středověké
plastiky, malby a nejhodnotnější ukázky
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středověké architektury z regionu Českolipska. Díla pocházejí ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
(dále jen VMG), z majetku litoměřické
diecéze, SGVU v Litoměřicích, Řádu
bratří kazatelů (dominikánů) v Jablonném v Podještědí a Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Liberci. Výstavě předcházelo odborné kolokvium konané v listopadu 2011, na kterém odborníci definovali díla středověku na Českolipsku v kontextu českého (středoevropského) vývoje.
Zajímavé budou i další výstavy výstava obrazů, kreseb a olejů I. Rozsypala, výstava „Z let sedmdesátých“ rok 1968 a léta normalizace na Českolipsku, „Skalní kresby“ z mladší doby
kamenné, „Stroje a strojky ze sbírky
muzea“ a řada dalších.
Galerie chystá výstavy řady současných umělců, kteří se věnují malbě,
sochařství nebo grafice. Je nutné zdůraznit, že drtivou část všech oprav,
úprav, instalací a výtvarných realizací
provádíme vlastními, především odbornými pracovníky, kteří jsou správci
jednotlivých expozičních celků. Ušetříme tak nemalé finanční prostředky, které investujeme do ošetření sbírek a technického vybavení expozic.
Na základě našich statistik patří měsíce leden a únor k návštěvnicky nejslabším, a proto jsme se rozhodli již
před mnoha lety v těchto měsících muzeum a galerii uzavřít a provádět výše
uvedené práce. Je také pravdou, že nám
toto opatření přináší úsporu finančních
prostředků v oblasti energií a mezd. Ty
pak můžeme nasměrovat tam, kde je
naši návštěvníci nejvíce pocítí.
Naším hlavním cílem je připravit
a zatraktivnit stálé expozice a nové výstavy na novou návštěvní sezónu tak,
aby k nám našlo cestu ještě více návštěvníků než v letech předchozích.
Cílem je spokojený a nadšený návštěvník, který se k nám bude vracet
a bude v našich expozicích a výstavách hledat poučení i zábavu.
Ing. Zdeněk VITÁČEK,
ředitel a zoolog, Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě
Vlastivědné muzeum a galerie v České
Lípě, Příspěvková organizace Libereckého kraje, nám. Osvobození 297, 470
34 Česká Lípa, tel.: 487 824 145, fax.
487 824 146, www.muzeumcl.cz,
muzeumcl@muzeumcl.cz
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KULTURA ZÁKUPY o. s. a MĚSTO ZÁKUPY
VE SPOLUPRÁCI
DIVADELNÍM SPOLKEM „HAVLÍČEK“ ZÁKUPY, EDUARD HELD MUZEEM,
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKOU ŠKOLOU ZÁKUPY a WILLI BETZ BOHEMIA s. r. o.,
VÁS ZVOU NA

IV. ZÁKUPSKÝ MASOPUST,
který se koná v neděli 26. února 2012 na náměstí Svobody v Zákupech.

Program:
od 10:00 masopustní jarmark - stánkový prodej, zabijačkové hody
Začátek masopustních soutěží – muži hod kládou,
ženy hod polenem, děti chůze na chůdách
10:30 vystoupení zákupského souboru
mažoretek „SVĚTLUŠKY“
11:00 až 12:00 soutěž v pojídání plněných knedlíků
s vyhlášením vítěze v závěru
od 12:00 hraje k poslechu VOSTY BAND
12:30 shromáždění masek a jejich presentace do soutěže
od 13:30 do 14:30 hodin masopustní průvod městem
Masopustní průvod vyjde z náměstí Svobody do Mimoňské, přes most u kapličky sv. Anny
do ulice Nábřežní ulice a přes most do Borské a zpět na náměstí Svobody.

-

14:30 do 16:00 masopustní veselí a scénky na náměstí Svobody
od 16:00 vyhodnocení soutěže o nejlepší masku v kat. MŠ, ZŠ a dospělí, hodů kládou a polenem

v EDUARD HELD MUZEU promítání filmů o lidových zvycích spojené s výstavou
masopustních masek a figurín (10:00 až 16:00)

snížené vstupné 30,-Kč dospělý, 20,-Kč důchodce návštěvníci v maskách a děti vstup zdarma
bližší informace ke stánkovému prodeji a občerstvení:
Zdeněk Běla, tel.: 602457348
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Pozvánka
ZO KSČM V Zákupech Vás srdečně zve na

21. ples KSČM,
který se koná v sobotu 18. února 2012 od 20:00 hodin
v Kulturním domě v Zákupech.
K tanci a poslechu hraje ALTERNATIVA III“.
Bohatá tombola. Předtančení.
Vstupenka s místenkou za 100,- Kč.
Předprodej vstupenek
na podatelně MěÚ Zákupy u paní Štummerové - 607 232 185.

Srdečně Vás zve ZO KSČM v Zákupech.
Za dary do tomboly předem děkujeme.

19

Zákupský zpravodaj

únor 2012
placená inzerce

placená inzerce

Informace pro rodiče
Chcete, aby Vaše dítě umělo hrát na hudební nástroj?
Nabízím rodičům dětí od 6 let možnost vzdělání dětí na zobcovou flétnu.
Mám oprávnění a zkušenosti s výchovou dětí v hudebním vzdělání.
Výuka probíhá individuálně v odpoledních hodinách, podle možností dětí
a požadavků rodičů.
Další informace ohledně podmínek výuky
sdělím na č. tel. 728 192 474, e-mail: mira.tjzora@seznam.cz
Petr Mira, Zákoutí 87, Zákupy
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