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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských ob čan ů
dovolené apod. A podle toho se také hned zařídit. Ale pokud
pomineme krizové stavy, tak se můžete pohodlně dozvědět o
významných kulturních či sportovních akcích v Zákupech a okolí, o různých poruchách (voda, elektrika), o zasedáních zastupitelstva, konání veřejných schůzích apod. Pokud budete mít zájem o tuto službu, stačí vyplnit přihlášku do registru, která je
přílohou tohoto zpravodaje a přinést ji vyplněnou na podatelnu
městského úřadu (dole v přízemí). Přihláška bude též ke stažení
na webu města. Pokud bude zájem z vaší strany, k realizaci přistoupíme. Službu může též využívat ZŠ a MŠ Zákupy pro předání informací rodičům, osadní výbory apod. Díky propracovanému systému programu, bude možné informovat občany např. dle
druhu zprávy (sport, kultura), ulice bydliště apod.
Věříme, že většina z vás této služby využije.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
v rámci zlepšení informovanosti vás, našich spoluobčanů, plánujeme projekt, jehož výstupem by mělo být bezplatné zasílání
textových zpráv na mobilní telefon (SMS), či na pevnou linku.
Tyto zprávy by se měly týkat dění v našem městě a okolí. Své
opodstatnění najdou především při krizových stavech a situacích
(snad jich bude co nejméně). Prakticky ihned po odeslání zprávy
od nás, vám „pípne“ mobilní telefon a vy víte okamžitě, co se
děje. Nepotřebujete být v doslechu městského rozhlasu, nepotřebujete mít přístup k internetu, nemusíte být ani v Zákupech.
Prostě postačí mít u sebe mobilní telefon. Okamžitě budete vědět, co se děje i s radou, jak se zachovat, ať budete v práci, na

PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování zaslouží naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů
za službu odvedenou městu Zákupy v neděli 19. února. Celý den hasiči
hlídali řeku, kde hrozily tzv. ledové jevy, kdy se ledové kry kupily a spojovaly se v přírodní hráz. Díky tomuto jevu mohlo dojít k vylití Svitávky
z koryta. Po osmé večer byl povolán i bagr, který pomohl rozbít největší
kusy ledu. Poděkování zaslouží tedy i pan Jiří Hrádek, který ochotně
v neděli večer přijel s bagrem na pomoc. Díky včasnému zásahu k povodni
v Zákupech tentokráte nedošlo.
Ing. Radek Lípa, starosta města

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE
Liberecký kraj se obrátil na město
Zákupy se žádostí o bezúplatný převod
majetku ve veřejném zájmu. Jedná se o
pozemek p. č. 1344/1 (za Alimpexem
v Nádražní ulici – bývalé zahradnictví),
část pozemku p. č. 335, 336 a 337 v k. ú.
Zákupy (pozemek u ČOV Ke Koupališti).
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 jeho příspěvkovou
organizaci Domov Sluneční dvůr. Ta poskytuje pobytové sociální služby osobám
se zdravotním postižením. V průběhu
projektu opustí služba stávající budovu
v nevyhovujícím a od společnosti izolovaném prostředí obce Jestřebí a bude přestěhována do nových budov rodinného

typu vybudovaných v rámci vybraných
lokalit Českolipska. Mezi těmito lokalitami jsou také Zákupy.
Zastupitelstvo města Zákupy tuto
žádost projednalo na svém jednání dne
30. listopadu 2011.
Zastupitelé
nes ouhlas ili
s bezúplatným převodem pozemků a pověřili starostu města k dalšímu jednání
s Libereckým krajem. Navržená cena
Libereckým krajem je 135 Kč/m2. Dle
schválených cen pozemků k prodeji ve
vlastnictví města Zákupy je stanovena
cena 400 Kč/m2. Jednání nadále pokračují
a nyní se očekává vyjádření k výši ceny,
případně další nabídky ze strany kraje.
Vše bude projednáváno v nejbližší době
na jednání zastupitelstva města.
Dne 22. února byla pro občany Zákup
svolána veřejná schůze, jejímž cílem bylo
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přítomné seznámit se žádostí Libereckého
kraje a objasnit veškeré skutečnosti týkající se transformace sociálních služeb.
Setkání se osobně účastnil p. Pavel Petráček, člen rady Libereckého kraje pověřený vedením resortu sociálních věcí, pracovníci Národního centra podpory transformace sociálních služeb a také ředitel
Domova Sluneční Dvůr, p. o. Ing. Pavel
Kos.
Na vybraných pozemcích mají být
vybudovány nové objekty rodinného typu
pro 24 klientů s mentálním postižením
různé míry podpory, o které bude pečovat
odborný personál dle potřeb klienta. Na
pozemku v bývalém zahradnictví
v Nádražní ulici je také plánováno vybudování Centra denních aktivit, kde se
budou klienti shromažďovat a rozvíjet své
(Pokračování na stránce 2)
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motorické schopnosti a dále také sídlo
managementu organizace. V rámci diskuze zaznělo mnoho dotazů, pozitivních,
negativních postojů k tomuto plánovanému procesu transformace, byly řešeny
klady a možné zápory vyplývající pro
město Zákupy. Ze strany zástupců kraje a
Domova Sluneční dvůr byl vysvětlen
proces transformace a občané byli seznámeni s vhodnými lokalitami na území
Českolipska. Dle vyjádření zástupců Libereckého kraje je město Zákupy jedním

z více oslovených měst a obcí, kde by
měly být tyto objekty vybudovány.
I nadále budou probíhat jednání města
s Libereckým krajem. V případě jakýchkoliv dotazů k procesu transformace se
můžete obrátit na vedení města, své zastupitele, zástupce Domova Sluneční dvůr a
také pracovníky Národního centra podpory.
Lucie Stanická – regionální pracovnice
Národního centra v Libereckém kraji, tel.
739 548 484

Lucie.stanicka@trass.cz
Ing. Pavel Kos – ředitel Domova Sluneční
dvůr, tel. 487 714 920, domovslunecnidvur@seznam.cz
Bližší informace máte možnost získat
také na webových stránkách Libereckého
kraje a Domova Sluneční dvůr www.domovslunecnidvur.cz , www.krajlbc.cz.
Iva Kreisingerová,
místostarostka města Zákupy

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 Zákupy dne 1. a 13. 2. 2012
Prodej pozemku
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo prodej pozemku p. č.
441/3 trvalý travní porost o výměře 330 m2 a pozemku p. č.
442/3 trvalý travní porost o výměře 27 m2 v k. ú. Starý Šidlov za
cenu 50,- Kč/m2.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtové změny č.
1/2012 v pozměněném znění.

Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Zpracování analytické
části Komunitního plánu sociálních služeb pro území Zákupska
v předložené verzi.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí přehled výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu za rok 2011.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu ministerstva pro místní rozvoj –
Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů na akci Revitalizace bývalé vojenské budovy na multifunkční objekt a schválilo smlouvu o dílo s Agenturou PROME s. r. o., Praha 1 na podání této žádosti a pověřilo starostu města podpisem uvedené
smlouvy.

Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy se seznámilo se zápisy ze schůzí, a
to Místního výboru v Nových Zákupech konané dne 12. 1. 2012,
Osadního výboru Kamenice ze dne 18. ledna 2012, Osadního
výboru Božíkov konané dne 8. 1. 2012, kontrolního výboru ze
dne 18. 1. 2012 a schválilo plán činnosti kontrolního výboru na
rok 2012.

Stručně z jednání rady města 13. 2. 2012
smlouvy o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné
břemeno na pozemku p. č. 1531 v k. ú. Zákupy, pro firmu ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv na byty
v majetku města, a to na byt č. 21 na adrese Školní 339 na dobu
tří měsíců, na byt č. 19 o velikosti 0+3 na adrese Školní 341, na
byt č. 17 o velikosti 1+3 na adrese Školní 346, na byt č. 9 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 508, na byt č. 7 o velikosti
1+2 na adrese Nové Zákupy 518, na byt č. 15 na adrese Nové
Zákupy 533 na dobu šesti měsíců, na byt č. 10 o velikosti 1+1 na
adrese Nové Zákupy 534, na byt č. 16 o velikosti 1+1 na adrese
Nové Zákupy 534. Rada města Zákupy naopak neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 o velikosti 1+1 na adrese
Nové Zákupy 532, na byt č. 2 o velikosti 1+1 na adrese Nové
Zákupy 534, na byt č. 4 na adrese Nové Zákupy 535, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv o
nájmu bytu v majetku města v předloženém znění. Rada města
Zákupy schválila výměnu bytů, a to bytu č. 3, Mimoňská 241 a
bytu č. 4, Mimoňská 241, Zákupy. Rada města Zákupy neschválila slevu na nájemném na byt č. 5 Nové Zákupy 505, Zákupy.

Pozemky, věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemky v k.
ú. Zákupy – p. č. 1344/1 ostatní plocha o výměře 1 086 m2 a
pozemky p. č. 737/5 ostatní plocha o výměře 828 m2, p. č. 738/5
travní porost o výměře 210 m2, p. č. 737/4 ostatní plocha o výměře 813 m2, p. č. 738/4 travní porost o výměře 213 m2, p. č.
737/3 ostatní plocha o výměře 795 m2, p. č. 738/3 travní porost o
výměře 220 m2, p. č. 373/2 ostatní plocha o výměře 794 m2, p. č.
738/2 travní porost o výměře 280 m2 na stavbu rodinných domů
a prodat část pozemku p. č. 1969/2 orná půda o výměře cca 20
m2 v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy schválila pronajmout pozemek p. č. 52/1
trvalý travní porost o výměře 2552 m2 v k. ú. Brenná, na dobu
neurčitou, za účelem chovu bažantů.
Rada města Zákupy schválila dodatky ke smlouvám, a to ke
smlouvě o nájmu pozemků o rozšíření pronájmu pozemku p. č.
458/5 orná půda o výměře 13 959 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, na dobu neurčitou, za účelem sekání trávy, s účinností od 1.
3. 2012, nájemce fa Limagro, s. r. o., Zákupy a k nájemní smlouvě, týkající se snížení výměry pronajatého pozemku p. č. 2484
orná půda z 42 140 m2 na výměru 10 000 m2, s účinností od 1. 3.
2012, pro firmu Angusland, s. r. o., Zákupy.
Rada města Zákupy schválila smlouvu o uzavření budoucí

(Pokračování na stránce 3)
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Finanční příspěvky
Rada města Zákupy schválila jednorázové finanční příspěvky:
místní občance na nákup uhlí nebo dřeva ve výši 3 000,- Kč,
Místnímu výboru Nové Zákupy na kulturní akce v roce 2012 ve
výši 8 000,- Kč, Osadnímu výboru Kamenice na kulturní akce v
roce 2012 ve výši 8 000,- Kč, Obci baráčníků Zákupy na činnost
pro rok 2012 ve výši 7 000,- Kč, občanskému sdružení Kultura
Zákupy na kulturní akci IV. Zákupský masopust ve výši 6 000,Kč, Českému svazu včelařů o. s., ZO Mimoň na obnovu včelstev, nákup zařízení pro léčení včelstev a léčiv a vyšetření včelstev ve výši 5 000,- Kč a p. Petru Rýdlovi z Božíkova finanční
příspěvek ve výši 6 000,- Kč na fotbalový turnaj starší přípravky
„Pohár města Zákupy“.
Rada města Zákupy schválila příspěvek na pořádání plesu pro
Obec baráčníků Zákupy a ZO KSČM Zákupy ve formě jednoho
kusu dárkového balíčku v hodnotě 500,- Kč a propagačních materiálů města.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápisy ze schůzí komisí, a
to komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 6. 2. 2012, komise
pro mládež a tělovýchovu ze dne 6. 2. 2012, komise sociální a
zdravotní ze dne 18. 1. 2012 a bytové komise ze dne 11. 1. 2012.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila s účinností od 15. 2. 2012 Směrnici MěÚ č. 2/2012 pro časové rozlišení a Směrnici MěÚ č.
3/2012 pro vytváření opravných položek.
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení, týkající se uhrazení
pohledávky v DD a DPS Zákupy a a nově schválila úhradu pohledávky Správy bytového fondu města Zákupy ve výši 94 478,Kč v Domově důchodců a domě s pečovatelskou službou Zákupy z rozpočtu DD a DPS na rok 2011.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 5 v DPS od 1. 3. 2012.

(Pokračování ze stránky 2)

Veřejné zakázky malého rozsahu
Rada města Zákupy odsouhlasila zahájení zadávacího řízení
veřejných zakázek malého rozsahu a stanovila hodnotící komise
včetně náhradníků, a to:
- „Pořízení žacího zahradního traktoru, křovinořezu a motorové pily" - složení komise: Bc. Petr Kreisinger, člen zastupitelstva
města, Mgr. Čestmír Kopřiva, člen ZM, Zdeněk Homza ml.,
velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, Pavel Paták,
vedoucí Služeb místního hospodářství, Bc. Zdeňka Kadlecová,
vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ
- po revokaci původního usnesení „Dodavatel služby v rámci
projektu ETAPA č. 1 REKONSTRUKCE ARBORETA BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY – OŠETŘENÍ DŘEVIN“ – složení komise: Bc. Petr Kreisinger, Pavel Paták, člen rady
města, Boris Ornst, člen ZM, Ing. Lukáš Lánský, projektový
manažer, Josef Jirotka, lesní hospodář města Zákupy, Jan
Dvořák, člen ZM, Bc. Zdeňka Kadlecová
- „Dodání KONVEKTOMATU s příslušenstvím pro školní
jídelnu ZŠ a MŠ Zákupy“ – složení komise: Iva Kreisingerová, místostarostka, Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ,
člen zastupitelstva města, Miloslava Hudaková, členka ZM,
Ing. Jaromír Misík, ředitel Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou, Bc. Zdeňka Kadlecová
- „Dodání zahradního traktoru s příslušenstvím pro ZŠ a MŠ
Zákupy“ – složení komise: Iva Kreisingerová, Mgr. Čestmír
Kopřiva, Miloslava Hudaková, Pavel Paták, Bc. Zdeňka
Kadlecová.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přehled veřejných zakázek
malého rozsahu nad 50 tis. Kč do 100 tis. Kč k 31. 12. 2011.

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

3. 3. – MUDr. Jarmila Vyčichlová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
4. 3. – MUDr. Pavel Klíma, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 722 591
10. 3. – MUDr. Ivana Adamcová, Markvartice 98, Jablonné v Podj., tel. 487 762 223
11. 3. – MUDr. Ladislav Záruba, Jižní 1903, Česká Lípa, tel. 487 871 429
17. 3. – MUDr. Vladimír Henčl, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 723 139
18. 3. – MUDr. Jana Vejvodová, Prokopa Holého 149, Česká Lípa, tel. 487 524 577
24. 3. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
25. 3. – MUDr. Jaroslav Lysický, Bulharská 844 Česká Lípa, tel. 487 823 530
31. 3. – MUDr. Zdeňka Lysická, Ústecká 2855, Česká Lípa, tel. 487 521 663

Upozornění pro místní organizace a spolky
Připomínám, že podle Zásad poskytování příspěvků na činnost organizacím je podmínkou poskytnutí dotace na celoroční
činnost nebo na jednorázové akce odevzdání zprávy o činnosti organizace za rok 2011 pro potřeby kroniky města do 31.
března t. r. Pokud tato zpráva, obsahující údaje o počtu členů, složení výboru a činnosti organizace (může ji nahradit kopie
výroční zprávy), nebude v daném termínu odevzdána, nebude příspěvek organizaci městem poskytnut. V případě, že už byl
vyplacen, bude ho organizace povinna vrátit.
Zprávu lze odevzdat v písemné podobě buď v kanceláři MěÚ č. 1 v přízemí pí Štummerové, nebo přímo kronikáři
Mgr. J. Šimkovi, případně elektronicky na adresu zakupy.kultury@centrum.cz .
Mgr. J. Šimek, předseda KKCR a kronikář města
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INFORMACE Z BYTOVÉHO FONDU
Teplo a TUV
Pravidla pro dodávky tepla a teplé užitkové vody ( TUV) stanoví mj. zákon č.
458/2000 Sb., na který následně navazují další předpisy. Ceny tepelné energie jsou věcně usměrňovány. Touto
činností se zabývá Energetický regulační úřad (ERÚ), který každoročně vydává cenová rozhodnutí, jež jsou závazná
pro všechny dodavatele tepla. Několik
základních údajů:
Topná sezóna – otopné období začíná
1. září a končí 31. května následujícího
roku, dodávka TE se zahájí, pokud venkovní teplota poklesne pod 13 st. C po
dvou po sobě následujících dnech
Složení ceny tepla:
1. Proměnné náklady (palivo, el. energie, poplatky za znečištění ovzduší,
atd.)
2. Stálé náklady (opravy a údržba, revize, odpisy, mzdy, nájem, zisk, atd. –
tato složka nesmí přesáhnout 200 Kč/
GJ, sledováno ERÚ)
Teplá užitková voda – teplá voda je
dodávána celoročně tak, aby měla na
výtoku u spotřebitele teplotu 45 st. C
až 60 st. C, s výjimkou možnosti
krátkodobého poklesu v době odběrných špiček, dodávka je uskutečňována
nejméně v době od 6:00 do 22:00 hod.
Cena TE pro rok 2012
Pro letošní rok stanovil dodavatel tepelné energie (RK Kouba) předběžnou
cenu tepelné energie na 586 Kč/Gj (514
Kč/Gj bez DPH). Oproti roku 2011
došlo k navýšení o 24 Kč/GJ. Výraznou
roli v úpravě ceny sehrává zvýšení dolní hranice DPH (cena bez DPH se navýšila o 3 Kč/Gj tj. 0,6 %).
Pro příznivce statistik uvádíme srovnání
ceny okolních dodavatelů tepla
(využívajících zemní plyn):
1.

K.Šenov

2.

Zákupy

3.

Benešov n Pl.

4.

Stráž p. Ral.

5.

N.Bor

6.

Dubá

7.

Č. Lípa

8.

Doksy

9.

Jablonné v P.

Nejnižší cenu tepla mají odběratelé
v Kamenickém Šenově, kde se dle vyjádření energetika spol. Preciosa – Lustry
a. s. podařilo dlouhodobě nasmlouvat
výhodnou cenu zemního plynu.
V konečné ceně TUV se projeví také
zvýšení ceny vody.
Cena za Gj je jednou z klíčových hodnot. Kromě ceny topného média
(základní položka), se v ceně promítají
např. náklady na modernizaci zastaralých zařízení, výstavbu bytových předávacích stanic nebo investice do alternativních zdrojů. Množství odebraného
tepla je ovlivněno především venkovní
teplotou, efektivitou topného systému,
ale také tepelnou náročností budovy
(zateplení), což se projevuje při porovnání odběrů u jednotlivých domů.
(pozn.: údaje k 3. 2. 2012, zdroje: ERÚ,
distributoři TE).
Vodné, stočné
Cena vody Severočeské vodárenské
společnosti pro letošní rok (včetně
DPH):
Vodné: 42,86 Kč/m³
Stočné: 40,44 Kč/m³
Celková cena: 83,30 Kč/m³ – v roce
2011 to bylo 75,19 Kč/m³ tj. zvýšení o
8,11 Kč/m³
Podle srovnání dodavatelů vody v ČR
(vodárenství.com) je cena vody
v našem regionu 7. nejvyšší z 55 sledovaných oblastí.
Nájem
V roce 2012 nedošlo ke zvýšení nájmu.
V úvahu bylo bráno předchozí skokové
zvýšení, stav bytového fondu a zejména
nárůst cen u ostatních položek nájemního předpisu. S ohledem na postupné
zvyšování DPH (a tedy stavebních pra-

2011

2012

402
Kč
562
Kč
582
Kč
541
Kč
566
Kč
585
Kč
594
Kč
670
Kč
693
Kč

486
Kč
586
Kč

84 Kč

595
Kč
610
Kč

13 Kč

612
Kč
667
Kč
674
Kč
678
Kč
752
Kč

Změna (Kč/Gj)

24 Kč

69 Kč
46 Kč
82 Kč
80 Kč
8 Kč
59 Kč
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cí) je však reálný předpoklad zvyšování
také u nájmu z bytových a nebytových
prostor. V opačném případě by nebyla
možná celková revitalizace všech bytových domů.
Dluhy a pohledávky
Dovolím si ještě krátkou osobní poznámku k pohledávkám nájemníků
a uživatelů nebytových prostor. I přesto, že se oproti předpokladům podařilo
snížit dlužnou částku v loňském roce
(platby za dlužné služby: předpoklad
1 065 000 Kč – skutečnost 967 000 Kč,
pozn.: rozpočet připravuje RK Kouba
na základě dlouhodobých statistických
údajů), je tato částka stále velmi vysoká. Proto jsou pravidla pro rozhodování
RM o prodlužování nájemních smluv
poměrně přísná. Rozhodující je nejen
výše dlužné částky, ale také přístup
a jednání dlužníka. V dnešní době je
velice jednoduché dostat se do finančních problémů. Ztráta zaměstnání, úraz,
dlouhodobá nemoc, zvyšující se ceny
potravin, léků a energií, to jsou faktory,
které ovlivňují každého z nás. Pokud se
občan dostane do životní tísně, tuto
situací řeší a nenechává vše na poslední
chvíli (často až rozhodnutí soudu o vystěhování z bytu), ze strany města je
maximální snaha o řešení vzniklé situace (forma splátkového kalendáře, sociální příspěvek, atd.). Na druhou stranu
Zákupy jsou malé město, a proto je
výhodou (nebo nevýhodou?) možnost
uplatnit tzv. osobní znalost. Takže pokud např. dopoledne potkáte místního
obyvatele, jak konzumuje pivní mok,
odpoledne vesele pokračuje a večer
v podroušeném stavu za doprovodu
rodiny odchází domů – a tato situace se
několikrát týdně opakuje, těžko lze uvěřit, že platba nájmu, služeb a potřeb pro
děti jsou jeho prioritním hlediskem. Je
nutné si uvědomit, že na dluhy doplácí
všichni řádně platící občané a město
není banka s bezúročným (nenávratným) úvěrem.
Závěrem:
- problémy řešme včas, je povinností
města postarat se o svoje občany
- zneužívání sociální pomoci nebude
tolerováno.
Jaroslav Hajdů

Zákupský zpravodaj
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UPOZORNĚNÍ!!!
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku ze psů uplynula již 15. 2. 2012.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 31. 5. 2012.
Poté bude přistoupeno k vymáhání poplatku formou exekučního řízení. Na úhradách je možné se včas domluvit
s příslušným pracovníkem městského úřadu.
G. Štummerová – MěÚ Zákupy

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
LIBERECKÉHO KRAJE o.s.
Konopeova 812, Česká Lípa 470 01
e-mail: czpcl@volny.cz, internetové stránky: www.czplk.cz

POSKYTUJEME POMOC SENIORŮM A ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝM SPOLUOBČANŮM
KONTAKTNÍ PRACOVNÍK: Bc. Anna Kasincová mobil: 731/653 003
NA ADRESE: Městský úřad Zákupy, Borská 5, v přízemí budovy
V 1. POLOLETÍ ROKU 2012 VE DNECH:
12. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6., VŽDY od 08 do 11 hodin
Odborné sociální poradenství
Osobní asistence
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Prodej baterií do sluchadel

Komise pro obnovu památek informuje
Na předposledním loňském jednání
zastupitelstva jsem spolu s p. starostou
Ing. Lípou informoval přítomné zastupitele a občany o záměru města opravit
na mostě přes Svitávku u kapličky sv.
Anny stávající sochu, kříž a jednu chybějící sochu, která leží v depozitáři na
zámku. Pokud by město získalo více
finančních prostředků, plánovalo opravu dalších dvou soch, které stály před
kapličkou. Na protilehlém zábradlí
mostu naproti dnešnímu kříži jsme uvažovali zaplnit prázdné místo na soklu
od sochy, která je nenávratně zničena.
Již o minulých Zákupských slavnostech
jsme se zástupcem německých rodáků p. Kaiserem, který přejímal zvláštní
cenu za nepřítomného p. Kirschnera,
uvažovali vztyčit na tomto místě „Kříž
smíření“ na památku našich bývalých
německých rodáků. V roce 1990 se
podařilo díky MVDr. Ottovi Daníčkovi
zorganizovat jejich první oficiální setkání v Zákupech. Setkání pokračovala i
v dalších letech a vyvrcholila slavnostním vysvěcením nejkrásnější zákupské
sakrální památky, morového sloupu se
sousoším Nejsvětější Trojice. O obnovu
sloupu se nejvíce zasloužil zákupský

rodák pan Bernhard Kirschner, žijící
dnes v Düsseldorfu, který zajistil
z Německa 2,12 milionu Kč, což pokrylo 80% všech nákladů. Sloup vysvětil
v roce 2007 emeritní biskup litoměřický
Koukl. Myšlenka kříže na památku
našich německých spoluobčanů nabyla
konkrétnější podoby, když jsem zaslal
panu Kirschnerovi několik návrhů a on
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spolu s dalšími lidmi sdružení vybral
návrh mladého uměleckého kováře
Ondřeje Mikuleckého z Pardubicka.
Jedná se o propletené dva kříže
s jednoduchým dvojjazyčným nápisem
BŮH NÁS SPOJUJE – GOTT VERBINDET UNS. Pokud město najde spolupracující organizaci na německé straně, o čemž nepochybuji, přijde město
Zákupy kříž na 20 tisíc korun. Myslím
si, že si tuto památku na kdysi společné
spolužití a víru ve společnou budoucnost naši bývalí spoluobčané zaslouží.
Pokud nám letos ministerstvo a kraj dá
méně peněz, než bychom potřebovali,
opravíme pouze dvě sochy, stávající
kříž a vztyčíme tento nový kříž. Slavnostně bychom chtěli opravené památky a nový kříž vysvětit o Zákupských
slavnostech v neděli 9. září 2012 za
účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta a zástupců našich rodáků včetně
pana Kirschnera, pokud mu dá Bůh
zdraví. Pan biskup by celebroval i slavnostní česko-německou mši v kostele
sv. Fabiána a Šebestiána. Dopis Jeho
excelenci panu biskupovi s pozváním
na tuto akci již město v únoru odeslalo.
Ing. Zdeněk Rydygr, předseda komise

Zákupský zpravodaj

Stručně z města…
Úspěšné projekty
Město Zákupy podalo dvě žádosti o
dotaci do programu LEADER vyhlášeného Místní akční skupinou LAG Podralsko. Program Leader byl vyhlášen
pro plánovací období 2007 - 2013 a
postupně byly vyhlašovány výzvy na
možnosti získání finančních prostředků.
Jednalo se hlavně o podporu rozvoje
venkova a obcí, kde mohly obce získávat prostředky na svůj rozvoj a na různé
opravy a nákupy potřebné pro město.
Oba naše projekty byly úspěšné. Prvním projektem byl nákup techniky na
údržbu veřejné zeleně. Město Zákupy
získá dotaci ve výši 117 tis. Kč, za kterou pořídíme nový žací traktůrek na
sekání travnatých ploch, motorovou
pilu a křovinořez na údržbu veřejné
zeleně. Spoluúčast města je v tomto
případě cca 600 tis. korun. Druhým
projektem je rekonstrukce chodníku ve
Školní ulici podél školy. O tomto projektu jsme vás podrobněji informovali
v minulém čísle ZZ. Výsledkem projektu bude nový chodník ze zámkové dlažby, který bude vyvýšený a tudíž bezpečnější pro chodce a hlavně děti, které
tento chodník využívají nejvíce. Celkové náklady se budou pohybovat okolo
550 tis. Kč a město obdrží dotaci 400
tis. Kč. Tyto drobnější projekty uspoří
finanční prostředky a zlepší vzhled
v našem městě.
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Hasičské auto
V minulém Zpravodaji jste se mohli
dočíst o zamítnutí projektu příhraniční
spolupráce v programu Cíl 3, jehož
výstupem měl být nákup nové multifunkční cisterny pro naši Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Nákup nového
auta tedy nevyjde. Po několika jednáních na Euroregionu Nisa se ale naskytla možnost nákupu starší multifunkční
cisterny ze Švýcarska. Rada Euroregionu schválila město Zákupy jako možného kupce hasičského vozidla. Naše
hasičská technika pomalu dožívá a bude
zapotřebí ji obměňovat. Pokud bude
auto ze Švýcarska v dobrém stavu
a naši hasiči o něj projeví zájem, bude
toto auto součástí vozového parku naší
výjezdové jednotky.
Výsadba aleje v Nových Zákupech
Město Zákupy ve spolupráci se
sdružení Čmelák – společnost přátel
přírody o. s. plánuje výsadbu aleje listnatých stromů v Nových Zákupech.
Alej by měla vyrůst podél pole po celé
délce sídliště. Vznikne tak přírodní bariéra, která oddělí sídliště od rozlehlého
lánu pole. Kromě nesporné estetické
funkce stromořadí budou stromy sloužit
jako protihluková a protiprašná bariéra.
Dojde také ke zpevnění celého břehu,
což se pozitivně projeví při půdních
erozích a splachování ornice z pole do
sídliště.
Dvoumetrové
stromy
k výsadbě zdarma dodá sdružení Čmelák a na výsadbě se budou podílet i žáci
zákupské základní školy.

Revitalizace bývalé vojenské budovy
v Nových Zákupech č. p. 521
Město Zákupy podalo žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci
na rekonstrukci bývalé vojenské nemocnice v Nových Zákupech (současná
pivnice Mozkové lázně). Celková částka, kterou může město Zákupy získat,
je cca 10 mil. Kč. Celkové náklady na
rekonstrukci byly odhadnuty na necelých 13 mil. Kč. V případě realizace
projektu bude celá budova zrekonstruována, dojde k výměně všech rozvodů,
k zateplení budovy, výměně oken,
k vnitřním úpravám podlah, příček
apod. V nově zrekonstruovaném objektu by mělo být vytvořeno zázemí pro
ordinaci lékaře, bude zde restaurace
s velkým a menším sálem, bude zde
klubovna pro děti, zrekonstruované
místo pro obchod s potravinami, několik pokojů ubytovny a prostor připravený pro vznik jedné třídy mateřské školy
pro místní obyvatele. Je málo možností,
kde bychom mohli získat prostředky
z jiných nežli městských zdrojů na
kompletní rekonstrukci této budovy
a budov v majetku města obecně. Program Revitalizace bývalých vojenských
újezdů z Ministerstva pro místní rozvoj
je jedním z mála, ne-li jediným. Pokud
se celá realizace podaří, budou mít Nové Zákupy multifunkční objekt, který
bude sloužit obyvatelům tohoto sídliště
a zlepší podmínky pro život v Nových
Zákupech.

Komise sociální a zdravotní
Obecné informace pro občany
v souvislosti s legislativními změnami
v oblasti sociální s účinností od 1. 1.
2012.
S účinností od 1. 1. 2012 je
v platnosti sociální reforma, která spočívá ve sjednocení výplaty systému
státní sociální podpor y (SSP).
K zásadním změnám dochází také
v oblasti zaměstnanosti a v oblasti péče
a zabezpečení zdravotně postižených
osob (příspěvek na mobilitu, příspěvek
na zvláštní pomůcku, výpůjčka zvláštní
pomůcky, průkaz osob zdravotně postižených (OZP).
Systém státní sociální podpory je
upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o
státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na dávky má
pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní

společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České
republiky. Systém SSP chápe rodinu
jako soužití rodičů a nezaopatřených
dětí ve společné domácnosti, přičemž
za neopatřené dítě je považováno dítě
do ukončení povinné školní docházky a
dále, pokud se připravuje na budoucí
povolání nebo je zdravotně postižené,
nejdéle však do 26 let věku. Při posuzování nároku na dávky státní sociální
podpory se neposuzuje majetek rodiny,
pouze příjmy, a to také pouze u některých dávek. V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány přídavek na dítě,
příspěvek na bydlení, porodné. Bez
ohledu na příjem rodiny se poskytují
rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče. Základem pro stanovení nároku a výši některých dávek, včetně urče6

ní hranice příjmů osoby či rodiny, je
životní minimum. Příspěvek na bydlení
přispívá na krytí nákladů na bydlení
rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá
testování příjmů rodiny za kalendářní
čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
V případě, že bude příspěvek na bydlení přiznán a nadále bude trvat stav, kdy
občan či rodina nebudou mít dostatečné
příjmy a nebudou schopni uhradit náklady na bydlení (nájemné a služby)
mohou poté využít další možnosti
a požádat o doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. Jedná se
o dávku, která společně s vlastními
příjmy občana a příspěvkem na bydlení
pomáhá uhradit náklady na bydlení.
(Pokračování na stránce 7)

Zákupský zpravodaj
(Pokračování ze stránky 6)

Životní a existenční minimun
Je upraveno zákonem č. 110/2006
Sb., o životním a existenčním minimu,
ve znění pozdějších předpisů. Životní
minimum je minimální společensky
uznaná hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí
peněžních příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a
ostatních základních osobních potřeb
na úrovni umožňující přežití. Životní
ani existenční minimum nezahrnuje
nezbytné náklady na bydlení.
Nová částka existenčního minima
platná od 1. 1. 2012 v Kč za měsíc je
2 200,- Kč.
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Částky životního minima platné od
1. 1. 2012 v Kč za měsíc
Pro jednotlivce
3 410,- Kč
Pro první dospělou osobu v domácnosti
3 140,- Kč
Pro druhou a další dospělou osobu
v domácnosti
2 830,- Kč
Pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let
1 740,- Kč
6 až 15 let
2 140,- Kč
15 až 26 let
2 450,- Kč
Životní minimum je součtem všech
částek životního minima jednotlivých
členů domácnosti.
(zdroj: MPSV)
S účinností od 1. 1. 2012 žádosti
o poskytování dávek státní sociální
podpory vyřizuje Úřad práce České

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

republiky. Pro město Zákupy tuto
agendu zabezpečuje pobočka Úřadu
práce České republiky, kontaktní pracoviště Česká Lípa, ul. Paní Zdislavy č.
p. 419, 470 01 Česká Lípa přízemí,
telefon 950 108 111, úřední hodiny
pondělí, středa od 08:00 hodin – 17:00
hodin, úterý, čtvrtek od 08:00 hodin –
13:00 hodin.
Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech Ministerstva práce a
sociálních věcí (MPSV) a lze si je vyzvednout na jednotlivých pracovištích
úřadu práce nebo jsou k dispozici na
stránkách MPSV
http://portal.mpsv.cz/soc./ssp/local.

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

děti přijímají pouze v případě uvolněného místa. Pro vyřizování žádostí podaných v průběhu školního roku platí uvedená
kritéria.
Na základě
podané žádosti bude vyhotoveno
„Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání“, které potvrzuje ředitel školy. Rozhodnutí o přijetí
bude oznamováno novým způsobem:
zveřejněním seznamu přijatých dětí na vývěsce v MŠ a na
webových stránkách školy. Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly bez uvedení jmen.
Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno poštou, ale lze požádat o jeho vydání v MŠ.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Přijímání dětí do mateřské školy
Informace týkající se přijímání dětí do MŠ byly zveřejněny
již v únorovém Zpravodaji, ale protože došlo k některým
změnám (podle novely školského zákona), podávám tyto
informace znovu v novém znění:
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“ a současně bude
přiděleno registrační číslo.
Vyplněnou žádost a evidenční list s potvrzením lékaře je
nutno předat do MŠ nejpozději do 31. 5. 2012. Děti budou
přijímány pouze 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.
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 kriteria jsou děti seřazeny podle data
narození od věkově nejstarších.
Datum podání žádosti není kritériem, nemá vliv při rozhodování o přijetí.
Děti budou přijaty k 3. 9. 2012. V průběhu školního roku se

Dana Mothejzíková, vedoucí učitelka MŠ

vená kapacita kurzu byla naplněna a posléze předkročena
z 25 na zmíněných 29 dětí.
S plaveckou výukou ve Stráži p. Ralskem jsme my, učitelky MŠ, nadmíru spokojené, a proto jsme se po loňském roce,
kdy děti absolvovaly kurs v bazénu v České Lípě, opět vrátily
do Stráže pod Ralskem i přesto, že náklady na dopravu jsou
pro rodiče větší.
Rozhodujícím měřítkem je radost a smích spokojených

Plavecká průprava v MŠ
S počátkem nového roku zahájilo 29 dětí z mateřské školy
předplaveckou průpravu a seznamování s vodou pod odborným vedením zkušených plavčíků a plavčic v bazénu Panda
sport Stráž pod Ralskem. I přes vyšší finanční náklady, které
musí rodiče malých plavců uhradit před vánočními svátky, se
počáteční malý zájem o tento nadstandard překonal a stano-

(Pokračování na stránce 8)
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(Pokračování ze stránky 7)

plaváčků, žádný strach a obava z aktivit ve vodě, kterých se
účastní plavčice v neoprénu přímo s dětmi ve vodě. Spousta barevných vodních pomůcek k vodním hrám, individuální a laskavý
přístup je samozřejmostí. Během výcviku se děti dvakrát zahřejí
v sauně a z bazénu odjíždějí nadšené.
Seznamování s vodou a plaváním tímto způsobem je pro děti
předškolního věku, budoucí plavce, ideální a pro rodiče jistota, že
jejich děti se vody bát rozhodně nebudou a vložené investice se
zúročí.
Možná ne plaveckými rekordy, ale zajisté kladným vztahem
ke sportu, což je v dnešní době vysedávání u počítačů obzvlášť
žádoucí.
Pavla Králová, učitelka MŠ

Pohádkový zápis
v naší zákupské škole
„Na makovém poli se poprvé setkal
motýl s oranžovým cylindrem jménem
Emanuel s panenkou, která má červenou sukničku a představila se jako Maková panenka. Emanuelovi se moc zalíbila, začali se přátelit a pomáhat si, někdy šli pro radu k chytré makovici…“

Tak takto začíná známá pohádka
z Večerníčku. Ovšem v naší zákupské
škole takto nezačíná pro děti pouze
pohádka, ale i pohádkové putování při
zápisu do první třídy. Naši budoucí
prvňáčci se ve středu 1. 2. 2012
v doprovodu starších kamarádek zastavili nejen u Makové panenky, ale i u
krtečka, Křemílka s Vochomůrkou
a kocoura Mikeše.
A nebylo to jen tak obyčejné zastaveníčko - děti musely těmto postavičkám předvést, jak malují, jak znají barvy a geometrické tvary, jaké mají matematické, rozumové schopnosti i řečové
dovednosti. Po absolvování tohoto putování se pak navracely na start, kde jim
byl zkontrolován jejich putovní pracovní list a zhodnoceno, zda mohou nastoupit do první třídy. Za svou šikovnost byli všichni odměněni pamětním
listem a drobnými dárečky.

V letošním roce přišlo k zápisu 37 dětí,
do první třídy jich bylo zapsáno 35.
Všechny děti byly při zápisu moc
šikovné, nepotřebovaly žádnou radu
chytré makovice, protože vše uměly
a my už se na ně v září moc těšíme.
Mgr. Jaroslava Neumannová

Město Zákupy zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 31. března 2012 od 14:00 hodin
v kulturním domě v Zákupech
BOHATÁ DĚTSKÁ TOMBOLA
soutěž o nejhezčí masku
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Nejstudenější únor za 200 let,
nejchladnější zima za 90 let

KRONIKA MĚSÍCE ÚNOR
1. února se konal zápis žáků do 1. třídy ZŠ Zákupy.
11. února se uskutečnil ples baráčníků.
15. února v Zákupech stejně jako v celé republice řádila sněhová bouře. Sníh a vichřice zavály silnice i železniční trati.
Kalamita trvala ještě 16. února. V Zákupech napadlo na
štěstí jen asi 15 cm sněhu, který nezpůsobil větší problémy.
18. února se konal ples KSČM.
22. února se ve školní jídelně konala veřejná schůze občanů
22. - 29. února pořádalo Eduard Held muzeum Zákupský
masopustní týden s Mikroregionem Podralsko.

KALENDÁŘ MĚSÍCE BŘEZEN
1. 3. – 6. 4. pořádá pro děti Eduard Held Muzeum akci Namaluj si svou kraslici a velikonočního zajíčka.
8. 3. pořádá MV Nové Zákupy oslavu MDŽ.
10. 3. se uskuteční odložené akce Zákupského masopustu.
11. 3. se koná MDŽ ve školní jídelně.
23. 3. se bude konat tradiční městský karneval.
31. 3. se bude konat dětský karneval.
31. 3. pořádá KULTURA ZÁKUPY s Baráčníky koncert
v kostele sv. Fabiána a Šebestiána.

Uplynulá zima 1928 - 1929 se svým způsobem velice vyřádila, ani nejstarší pamětníci nic obdobného nepamatují a vůbec nikdy nezažili. Zima začala již v polovině měsíce listopadu a trvala až hluboko do měsíce dubna. Úplně mimořádné byly měsíce leden a únor. Sibiřské (arktické) mrazy, které
sužovaly celou Evropu, se pohybovaly mezi -30 až -40°C.
Dlouhotrvající mráz způsobil mnoho škod, vodovodní řady,
záchody, kanalizace, železnice i ostatní dopravní prostředky
byly jím postiženy. Rovněž mnoho lidských životů padlo za
oběť mrazům, hlášeno ze všech světových stran. Velmi silně
trpěla i lesní zvěř, přes veškeré dokrmování a péči jich mnoho kusů umrzlo. Neúprosný chlad a velké množství sněhu
zvěři úplně znemožnily, aby si sama našla potravu, v některých revírech umrzala celá stáda. Našlo se např. i 8 - 10
kusů srnčího na jednom místě, zmrzli, a tudíž vymřeli téměř
úplně zajíci a koroptve. V příštích letech se tyto druhy nesměly vůbec lovit, bylo vyhlášeno hájení zvěře. Částečně se
za několik let stavy zvěře, zajíců i koroptví obnovily.
Dle meteorologické zprávy z Berlína byla uplynulá zima
nejstudenější za 90 let, měsíc únor za 200 let.
Výpis z ručně psané "Pamětní knihy o Zákupech" od
Johanna Skally, četnického strážmistra v Zákupech
zaslal pan B. Kirschner, přeložila pí I. Hovorková.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE BŘEZEN
15. 3. 1947 * slovenský herec Juraj Kukura (65)
1962 + herečka Anna Steimarová-Budilová (50)
1982 + herec Vladimír Šmeral (30)
17. 3. 1942 + básník Josef Svatopluk Machar (70)
18. 3. 1932 * americký spisovatel John Updike (80)
19. 3. 1817 * slovenský buditel a spisovatel Jozef Miloslav
Hurban (195)
1907 * filmový kameraman Jan Stallich (105)
1967 + herec Gustav Hilmar (55)
1972 + malíř a architekt Josef Gruss (40)
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež
Den frankofonního společenství
1727 * Izák Newton (185)
1812 + hudební skladatel Jan Ladislav Dusík (200)
21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové
diskriminace
1902 * hud. sklad. Karel Vacek (110)
1917 * australský spisovatel Frank Joseph Hardy (95)
1942 + zastřelen v Praze v boji s gestapem štábní
kapitán Václav Morávek, příslušník protifašistického
odboje, jeden z legendárních „Tří králů“ (70)
22. 3. Světový den vody
1312 zrušil papež Kliment V. templářský řád založený
v roce 1119 (700)
1832 + Johann Wolfgang Goethe (180)
1892 * spisovatel Karel Poláček (120)
1942 * hudebník a skladatel Karel Vágner (70)
23. 3. 1862 * spisovatelka a dramatička Gabriela Preisová
(150)
1887 * malíř a spisovatel Josef Čapek (125)
1942 * Jindřich Pospíšil, dvacetinásobný mistr světa
v kolové (70)
24. 3. 1967 + malíř a karikaturista Antonín Pelc (45)

Měsíc knihy a internetu
1. 3. 1457 založena Jednota bratrská (555 let)
2. 3 1912 + spisovatel Vilém Mrštík (100)
3. 3. 1847 * vynálezce telefonu Alexandr Graham Bell
(165)
1987 + herečka Hana Vítová (vl. jm. Lašková) (25)
4. 3. 1832 + Jean-Francois Champollion, francouzský
historik a linquista, zakladatel egyptologie - rozluštil
egyptské hieroglyfy (180)
1852 + ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol
(160)
1877 * ruský hydrograf a polární badatel Georgij
Jakovlevič Sedov (135)
1917 * zpěvák a skladatel Arnošt Kavka (95)
5. 3. 1512 * Gerardus Mercator (vl. jm. Gerard de Cremer),
vlámský geograf (500)
1922 * herec Josef Větrovec (90)
1962 + hudební skladatel Otakar Jeremiáš (50)
1997 schválil Senát česko-německou deklaraci (15)
7. 3. 1897 * český tenista světového jména Karel Koželuh
(115)
9. 3. 1422 byl popraven Jan Želivský (590)
1737 * hudební skladatel Josef Mysliveček (v Itálii
zvaný „il divino Boemo" – božský Čech) (275)
12. 3. 1912 * skladatel a textař Jiří Traxler (100)
1922 * Jack (vl. jm. Jean-Louis) Kerouac, významný
americký spisovatel a představitel beatniků (90)
13. 3. 1932 * Jiří Kantůrek, novinář, publicista a filozof (80)
1947 * herec Viktor Preiss (65)
1977 + filozof, estetik, překladatel, historik, signatář a
jeden z autorů Charty 77 Jan Patočka (35)
14. 3. 1402 se stal Mistr Jan Hus kazatelem v Kapli
Betlémské (610)
1682 + nizozemský malíř Jacob van Ruisdael (330)

(Pokračování na stránce 10)
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27. 3. Mezinárodní den divadla
1757 + hudební skladatel Jan Václav Stamic (255)
1877 * sochař, rytec skla a medailér Josef
Drahoňovský (135)
1947 + Gabriela Preisová (65)
1967 + nositel Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský
(45)
28. 3. Den učitelů
1592 * Jan Ámos Komenský (420)
1902 * hudební skladatel Jaromír Vejvoda (110)
29. 3. 1832 * malíř Julius Mařák (180)
1902 * filmový režisér Martin Frič (110)
1982 + Carl Orff, německý hudební skladatel a tvůrce
hudební nauky (30)
30. 3. 1857 * polská spisovatelka Gabriela Zápolská (155)
1912 + německý spisovatel Karel May (100)
1972 * fotbalista Karel Poborský (40)

(Pokračování ze stránky 9)

1947 * herec Jiří Bartoška (56)
25. 3. 1297 * Arnošt z Pardubic - první arcibiskup pražský
(715)
1677 + grafik a rytec Václav Hollar (325)
1942 * slovenský herec Michal Dočolomanský (70)
1947 * operní pěvkyně Gabriela Beňačková-Čápová
(65)
1947 * britský zpěvák klavírista a hudební skladatel
Elton John (65)
1957 podepsaly Německo, Francie, Itálie,
Nizozemsko, Lucembursko a Belgie smlouvy
o Evropském hospodářském společenství (55)
26. 3. 1827 + Ludwig van Beethoven (185)
1892 + americký básník Walt Whitman (120)
1947 + spisovatel Franta Sauer (65)
1952 * písničkář Jan Burian (60)

O (ne)jednom výročí
Před 55 léty - 25. 3. 1957 podepsaly
Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko,
Lucembursko a Belgie smlouvy o Evropském hospodářském společenství, které se
stalo základem vzniku pozdější Evropské
unie, do níž Česká republika vstoupila
1. května 2004. Završila tak dlouholeté
období utužování vztahů s Evropskými
společenstvími, které začalo sektorovým
obchodním ujednáním a postupně se rozšiřovalo směrem k užší obchodní a politické spolupráci. Rozvíjení těsnějších
styků s EU ve všech oblastech se stalo
charakteristické především pro samostatnou Českou republiku, která učinila vstup
do EU jednou ze svých hlavních zahraničněpolitických priorit a svůj cíl v roce
2004 plně realizovala.
Evropská unie je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající
498 miliónů lidí. Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé světové
válce bylo propojení ekonomik za účelem
zabránění vzniku další války v Evropě.
Společenství se postupně hlouběji integrovalo i politicky a rozšiřovalo se o další
státy. Prvním uskupením evropské integrace bylo Evropské společenství uhlí
a oceli z roku 1950 se šesti zakládajícími
zeměmi: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. K poslednímu rozšíření došlo v roce 2007

o Bulharsko a Rumunsko. Evropská unie
je v současnosti největším politickoekonomickým uskupením světa, zároveň
je označována za „nejzelenější“ organizaci na světě, tedy organizaci nejvíce se
starající o ekologii. Permanentním dilematem, které politici i občané EU řeší, je
míra politické integrace a to, jak má EU
vystupovat navenek. Eurooptimisté chtějí
mít z Unie federaci s vedením vystupujícím jednotně. Euroskeptici jsou proti politickému spojování a chtěli by pouze ekonomické společenství volného trhu. Historii EU je tedy nutno vidět v optice souboje těchto dvou vlivů. Každá nová integrace stvrzená novou společnou smlouvou je určitým kompromisem, který ale
Unii vždy posunuje k hlubší spolupráci
mezi členskými státy.
Také v naší republice se střetávají oba
názory a mám-li „přiznat barvu“, pak
patřím k těm, co si nepřejí neustále užší
svazky a neustále větší zasahování unijních orgánů, které tvoří většinou úředníci
ještě více vzdáleni našim problémům než
naši vlastní vrcholní politici, do našich
vnitřních věcí. I když uznávám, že pohled
zvenčí někdy může pomoci v řešení vnitřních problémů.
Působnost EU se dělí do tří oblastí
politiky, tzv. pilířů:

Do prvního pilíře patří například společná zemědělská politika, měnová unie,
celní unie a společný trh. Dále také
Schengenský prostor nebo společná politika ekologie či vzdělání. Hovoříme tak o
politikách Evropských společenství. Tyto
politiky jsou spravovány na nadnárodní
úrovni.
Do druhého pilíře patří společná zahraniční a bezpečnostní politika, která má
mezivládní charakter, to znamená, že
státy zde mají právo veta a rozhodují čelní představitelé jednotlivých zemí.
Třetí pilíř obsahuje policejní a justiční
spolupráci.
Instituce EU:
Rada EU je rozhodovacím orgánem Unie
a reprezentuje zájmy jednotlivých členských států. Přestože mnohé pravomoci v
minulosti delegovala na Komisi, zůstává
nejvlivnějším orgánem EU. Významné
pravomoci má v oblastech 2. a 3. pilíře
(např. společná zahraniční politika nebo
policejní spolupráce), v oblasti 1. pilíře
může rozhodovat pouze na základě návrhu Komise.
Radu tvoří ministři vlád jednotlivých
států, kteří se schází podle potřeby.
Důležitým poradním orgánem pro Radu
ministrů je COREPER (Výbor stálých
zástupců).
J. Šimek

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
3. 3. 1977 se konala v tehdejší sokolovně estráda k MDŽ, kterou konferoval známý rozhlasový komik Jiří Štuchal. (35 let)
6. 3. 1577 zemřel Zbyněk Berka z Dubé. (435)
8. 3. 2002 se uskutečnil 3. městský karneval. (10)
10. 3. 1957 na výroční schůzi TJ Slavoj Zákupy došlo
k přejmenování jednoty na TJ Dynamo Zákupy. (55)
10. 3. 1977 vystoupilo v zámeckém hudebním salonku na Zákupském hudebním večeru Pražské noneto se skladatelem Vác-

lavem Dobiášem. Pořad doprovázený besedou o zákupském
hudebním životě byl natáčen ČsTV a ČsRo. (35)
25. 3. 1972 vypukl požár ve volné stáji a způsobil škodu
za 238 750 korun. (40)
30. 3. 2002 vypukl požár skládky ARDEO v Zákupech. Tato
událost způsobila ve veřejném životě Zákup značné pnutí a byla
i jednou z příčin výsledků komunálních voleb, které změnily
obsazení radnice. (10)
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K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

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

Březen

Duben

1. 3. – 6. 4. pro děti: Namaluj si svou kraslici a velikonočního zajíčka
8. 3. akce k MDŽ v Nových Zákupech
11. 3. MDŽ v Zákupech
10. 3. Zákupský masopust
23. 3. městský karneval
31. 3. 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

EHM
MV Nové Zákupy
KŽ a LKŽ
KZ, město Zákupy
město Zákupy
město Zákupy
KZ, VDOB
KZ
EHM
OV Kamenice
KŽ, LKŽ
město, MV Nové Zákupy

Vysvětlení použitých zkratek:
KZ = KULTURA ZÁKUPY o. s., DSHZ = Divadelní spolek Havlíček Zákupy o. s., VDOB = Vlastenecko-dobročinná obec
baráčnická, MV = místní výbor, OV = osadní výbor, KŽ = Klub žen, LKŽ = Levicový klub žen, ZO ČSCH = Základní organizace Českého svazu chovatelů, ČSZ = Český svaz zahrádkářů, EHM = EDUARD HELD MUZEUM

EDUARD HELD MUZEUM INFORMUJE
V sobotu 10. března proběhne
v Zákupech IV. ZÁKUPSKÝ MASOPUST. Měl být původně 26. února, ale
pro tehdy trvající mrazy a možnou kolizi se školními prázdninami byl po dohodě na kulturní komisi stanoven dnešní termín. Jak jsme již psali minule,
naše muzeum se na této akci bude jako
jeden z organizátorů podílet. Také na-

dále platí, že do pátku 9. března 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. Při masopustu se naše
muzeum zapojí od 10 do 16 hodin promítáním filmů o lidových zvycích

Baráčnický ples 2012

členů, letos se zapojili i mladí. Současní nájemci kulturního domu nám vyšli
ochotně vstříc, sál byl vytápěn navíc
speciálním tělesem. Nedočkaví návštěvníci přicházeli již v kolem 19.
hodiny. Sál se rychle naplnil. Letos
nám své předtančení předvedli mladší
tanečníci než loni a hudba Milana Suchého zvala od první písničky na parket, a tak jako každým rokem potěšila
všechny tanečníky i posluchače. Program večera zpestřila bohatá tombola.
Již tradičně nám přispěli do tomboly
místní firmy, drobní podnikatelé i naši
příznivci z řad spoluobčanů. O lístky
byl zájem! Kdo by nechtěl vyhrát
téměř sedmikilovou kýtu s číslem 1

V sobotu 11. února se konal baráčnický
ples opět jako první v pořadí
v letošním roce. Ples připravovalo 12

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.
Ing. Zdeněk Rydygr
a i další ceny vzbudily velký zájem.
Některé stoly se pod výhrami z tomboly jen prohýbaly. Když ve 2 hodiny po
půlnoci zazněla poslední písnička, žádali si návštěvníci další přídavky.
A i potom se jen neradi rozcházeli do
svých domovů. Dle ohlasů se baráčnický ples líbil. Ani velký mráz minus 20
stupňů neodradil Zákupáky, aby dorazili do kulturního domu a odreagovali
se v dnešní uspěchané době zpěvem
i tancem od každodenních starostí.
Děkujeme všem za návštěvu. Bavte
se s námi a na příští akci na viděnou!
Členové Obce baráčnické

obce a jak si představují svůj život po přestěhování do malých domácností, které jim umožní život v přirozeném prostředí. Tato soutěž bude zahájena v únoru. Tímto vás srdečně
zveme na slavnostní vyhlášení vítězů dne 6. 3. 2012

Co je projekt „Jak žiji a jak budu žít“
Domova Sluneční dvůr?
Ženy s postižením žijící v Domově Sluneční dvůr se zúčastní soutěže, kde budou výtvarně či fotograficky znázorňovat svůj život dnes ve stávajícím ústavním zařízení na okraji

(Pokračování na stránce 12)
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a městech Českolipska a svoji pouť ukončí vernisáží konanou
ve dnech 23. 4. - 30. 4. 2012 ve vstupní hale Krajského úřadu
Libereckého kraje.
V obci Zákupy proběhne výstava děl klientů v prostorách
městského úřadu od 2. do 6. dubna 2012. Bližší informace a
přesný harmonogram naleznete na stránkách zařízení www.
domovslunecnidvur.cz v sekci aktuality.

(Pokračování ze stránky 11)

v Domově Sluneční dvůr od 1300 hodin za účasti člena rady
kraje pro resort sociálních věcí pana Pavla Petráčka a dalších
pracovníků Krajského úřadu Libereckého kraje, zástupců
Národního centra podpory transformace sociálních služeb,
zástupce hlavního řešitele projektu Podpora transformace
sociálních služeb Mgr. Terezy Kloučkové a profesionálního
fotografa Šimona Pikouse. Při této příležitosti proběhne zároveň den otevřených dveří, v rámci kterého vám rádi představíme naše zařízení. Poté bude naše výstava putovat po obcích

Ing. Pavel Kos, ředitel Domova Sluneční dvůr,
Barbora Tyllová, DiS.

Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
Postní doba a Velikonoce
Lidský život od narození přes dětství,
dospělost až po stáří, je členěn nejen
roky, měsíci a dny, ale je spoluutvářen
událostmi, které vycházejí z křesťanského
kalendáře. Ať Vánoce nebo Velikonoce
jsou pro většinu z nás chvílemi mimořádnými a jejich význam a krása inspirovala
nesčetné množství umělců. Sochaři, malíři, básníci, spisovatelé, hudební skladatelé
i lidoví umělci, ti všichni v průběhu dvou
tisíc let vytvořili nesčetná díla
s křesťanskými náměty. Stále nás okouzlují koledy i lidové hry o narození Ježíše
Krista v Betlémě, masopustní písně, velikonoční i vánoční zvyky či starobylé pašije.
V těchto dnech vstupujeme do doby
postní, které předchází masopustní veselí.
Masopustní třídenní vrcholí v úterý
před Popeleční středou, kterou začíná
doba postní. Období postu má člověka
připravit na velikonoční svátky. Masopust
i Velikonoce jsou pohyblivé svátky. Velikonoce mohou být mezi 1. únorem a 7.
březnem, slaví se v neděli po prvním jarním úplňku (po 21. březnu). Na Popeleční
středu jsou věřící na čele znamenáni popelem, tzv. popelcem. Tento symbol upomíná tradici sypání si popela na hlavu na
znamení pokání před Bohem. V křesťanském smyslu se postní doba netýká jen
určitých omezení, nebo zjednodušení
jídelníčku, ale měla by směřovat i na jiné
projevy. Především by to mělo být období
větší snahy po dobrých skutcích. Ušetřené
peníze ze skromnějšího jídelníčku lze
věnovat potřebným lidem. Právě v tomto
období probíhá v kostelech sbírka nazvaná „Postní almužna“.
V postní době má člověk obnovit dobré vztahy se svým okolím, měla by to být
doba usmiřování a vzájemného odpuštění,
zvláště v rodinách, ale i v širším okruhu
lidí, kteří si v průběhu roku ublížili.
Postní doba trvá (neděle se nepočítají) 40
dní a vrcholí Svatým týdnem.
Jednotlivé postní neděle mají svá lidová označení, jména, která vznikla
z určitých zvyků v postní době. Názvy
jednotlivých nedělí: Černá (ženy se odí-

valy do černých šatů - připomínka ukřižování Krista), Pražná (postní pokrm
„pražma“ z upražených naklíčených obilných zrn), Kýchavá (Kdo v tento den
třikrát za sebou kýchne, bude zdráv celý
rok.), Družebná (chlapci a dívky se scházeli ke společným posezením), Smrtná (ze
vsi se vynášela Smrtka, Morana), Květná
(podle svěcení ratolestí kočiček).
Základem postní doby je půst. Nejpřísnějšími dny postu jsou Popeleční středa a Velký pátek, kdy je dospělým a zdravým lidem předepsán půst od masa a je
dovoleno sníst pouze jedno velké jídlo
denně. Půst od masa se vztahuje na všechny pátky v roce, jako připomenutí Kristovy smrti na kříži o Velkém pátku. Páteční
půst během roku je možné nahradit dobrým skutkem nebo odřeknutím si něčeho
jiného.
Poslední týden postní doby bývá nazýván Svatý týden neboli Pašijový.
V těchto dnech se čte z Bible část, která
hovoří o umučení Ježíše Krista a jeho
Zmrtvýchvstání. Tento úryvek se nazývá
Pašije – což je odvozeno od latinského
Passio Domini nostri Jesu Christi secundum… neboli: „Utrpení našeho Pána Ježíše Krista“. Na základě biblického vyprávění vznikly lidové pašijové hry, které se
i v současnosti hrají na mnoha místech.
Svatý týden začíná Květnou a končí Velikonoční nedělí. Některé dny Svatého týdne jsou označeny zvláštním přívlastkem:
Zelený čtvrtek (zkomolením původního
německého názvu Greindonnerstag (lkavý
čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený
čtvrtek), Velký pátek a Bílá sobota (podle
bílého roucha nově pokřtěných).
Význam jednotlivých dnů Svatého týdne:
K V Ě T N Á
N E D Ě L E
Na Květnou neděli se koná průvod
s ratolestmi kočiček, které symbolizují
vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma, kde ho
obyvatelé vítali s ratolestmi v rukou.
ZELENÝ ČTVRTEK
Tento den připomíná: Ježíšovu poslední
večeři s učedníky, při níž ustanovil tajemství eucharistie – mši svatou, jeho modlit
12

bu v Getsemanské zahradě a následné
zatčení. Mezi tradiční zvyky spojené se
Zeleným čtvrtkem patří „odlet zvonů do
Říma“. Při bohoslužbě na Zelený čtvrtek
se naposledy rozezní zvony a varhany,
které následně umlknou až do Velikonoční noci. Místo zvonů se používají dřevěné
řehtačky a klapačky.
V E L K Ý
P Á T E K
Podle Bible zemřel Ježíš na kříži ve tři
hodiny odpoledne. Proto se v tento čas
věřící scházejí k bohoslužbě, kdy přednáší
modlitby za velké bolesti celého světa
(války, špatné vztahy, nejednota, úpadek
mravů, závis t, zloba, atd.)
B Í L Á
S O B O T A
je dnem, kdy se připomíná Kristus
v hrobě a pocit beznaděje jeho stoupenců.
V E L I K O N O Č N Í
N O C
Velikonoční noc z Bílé soboty na neděli
je oslavou svaté noci, kdy Ježíš vstal
z mrtvých a jako vítěz vystoupil z hrobu,
aby i nám otevřel cestu k životu.
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Kristus vstal z mrtvých za svítání
„prvního dne v týdnu“ neboli „prvního
dne po sobotě“. Proto se křesťané v tento
den začali pravidelně scházet. Každá neděle v roce je tedy oslavou Velikonoc.
VELIKONOČNÍ
DOBA
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Oslava Velikonoc
nekončí ani velikonoční nedělí nebo pondělkem, ale pokračuje dalších padesát dní.
Biskup Malý říká: „Víra v Boha mě
vede k pokoře, že nejsem pánem svého
života, ani stvoření, jehož jsem součástí.
(Pokračování na stránce 13)
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(Pokračování ze stránky 12)

Víra mi umožňuje hluboce zakusit, co
znamená odpuštění. A dává mi sílu odpouštět i druhým. Víra pro mě vůbec není
těšínským jablíčkem nebo únikem z reality, ale naopak mi pomáhá žít realitu v
plné šíři a hloubce. Pomáhá mi také dávat
smysl bolestem i nepříjemným chvílím a
zklamáním.“
Zdroj: Klemens Richter: Liturgie a
život, Tiskové středisko ČBK, České
tradice, Starý český kalendář
Evžen Policer, jáhen

Přehled bohoslužeb :
4. 2012
4. 2012

Zelený čtvrtek
Velký pátek

16:00 hod.
16:00 hod.

4. 2012 Bílá sobota
17:30 hod.
4. 2012 Velikonoční neděle 8:30 hod.
4. 2012 Velikonoční pondělí 8:30 hod.

Ohlédnutí
Společné prožívání mše svaté v Domově důchodců a Pečovatelském domě
v Nových Zákupech je duchovním posílením pro obyvatele domova i lidi z blízkého okolí, kteří je navštěvují. Po bohoslužbě je čas si promluvit s panem farářem
i civilně, podělit se o své radosti i starosti,

trochu se zasmát. V době Vánoc bylo
setkání ještě radostnější a svátečnější, jak
prozrazuje naše momentka.
Bohoslužba je vždy každou druhou středu
v 10:00 hod.

Město Zákupy pořádá

13.MĚSTSKÝ KARNEVAL
v pátek 23. března 2012 od 20:00 hodin
v kulturním domě v Zákupech.

K tanci a poslechu hraje
CITY MUSIC (sál)
DISCO (salónek)

BOHATÁ TOMBOLA

Soutěž o nejhezčí masku
Masky obdrží poukázku v hodnotě 100,-Kč na občerstvení...
Vstupné 150,- Kč (sál)
100,- Kč (salónek)
Předprodej vstupenek na MěÚ Zákupy
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KULTURA ZÁKUPY o. s. a MĚSTO ZÁKUPY
VE SPOLUPRÁCI
s EDUARD HELD MUZEEM, ČSCH ZÁKUPY, DIVADELNÍM SPOLKEM „HAVLÍČEK“ ZÁKUPY,
ZŠ A MŠ ZÁKUPY a WILLI BETZ BOHEMIA s. r. o.
VÁS ZVOU NA

IV. ZÁKUPSKÝ MASOPUST,
který se koná v sobotu 10. března 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
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, e-mail: zd.bela@gmail.com
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

Dne 19. února 2012 oslavila paní Zdeňka Černá z Nových Zákup
krásné 90. narozeniny.
Vedení města oslavenkyni popřálo mnoho zdraví, předalo
kytičku a poté se paní Černá podepsala do kroniky města.

Zpravodajství z Nových Zákup
soutěže o ceny. Teď v únoru nám hromadu perníčků jako
ceny věnoval Levicový klub žen. K propagaci klubu využíváme vývěsku u pískoviště denně aktualizovanou a také Facebook. Pokračujeme v přípravě dvoudenního květnového výletu do rezervace Peklo a k Holanským rybníkům. V únoru
jsme byli u jednoho z nedalekých krmelců s chlebem a
v březnu tam zajdeme znovu. Na březen plánujeme vytvořit
další druh akcí. Jeden bude zaměřen na dorost a dospělé
s názvem Křeslo pro hosta, druhý na výuku základů ovládání
počítače. Jak a zda se to povedlo, se dozvíte zde za měsíc.
Petr Starý

Klub Pohoda v Nových Zákupech
Pokračujeme v pravidelné činnosti i přes nepřízeň počasí.
Uklidili jsme si zapůjčené místnosti, ale přes zimu se scházíme zpravidla 2x týdně ve vytopené pivnici. Hrajeme různé
druhy her. Mimo ty, které se dají sehrát u stolů, do bodovacího systému byly přidány i akce venku, jako bylo stavění sněhuláků a uměli jsme využít i teď prázdnou velkou místnost
vedle pivnice k několika pohybovým a sportovním hrám.
Třeba se tam dá hrát badminton, honičky, Cukr-kávalimonáda a podobné hry. Motivací pro děti jsou také vložené

CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ
(Informace Osadního výboru Božíkov)

Ve spolupráci s vedením města se
nám konečně podařilo nalézt přijatelnou
alternativu dopravy dětí ze směru Božíkov a Brenná do školy v Zákupech.
Vedení města zajistilo nabídku spolupráce ze strany soukromého dopravce,
který zajišťuje pravidelnou přepravu
zaměstnanců jedné místní firmy. V ranních a odpoledních hodinách má čas pro
přepravu dětí do a ze školy. Jelikož
směrem na Brennou a Božíkov jiná
veřejná doprava v současné době nejezdí (už čtyři roky), je tato varianta ta
nejlepší, ne-li jediná.
Dne 1. 2. 2012 byla tato nabídka
projednána na veřejném zasedání zastu-

pitelstva našeho města. Domněnka, že
budou pro bezpečnější pohyb dětí do
školy po frekventované silnici všichni
zastupitelé, byla však mylná. Podle
některých zastupitelů je problémem
skutečnost, že toto navrhované řešení
neumožňuje z časových důvodů vybírat
od dětí jízdné a dojíždění by platilo
město. Návrh vedení města byl, aby
tuto službu zprostředkovalo město i
dětem z Kamenice, Božíkova a Brenné.
Bohužel někteří zastupitelé požadují
vybírat jízdné, aby nedocházelo
k diskriminaci ostatních dojíždějících
dětí. Bohužel děti z Božíkova a Brenné
trpí touto „diskriminací“ již několik let.

DOPISY, OHLASY, NÁZORY

Je zarážející, že při nedávném zasedání se zastupitelé, kterým se jízdné pro
děti zdarma nelíbilo, zasazovali o vybudování chodníku pro dospělé za městem
Zákupy směrem na Českou Lípu. Tento
chodník bude stát několik milionů a
uvolnit několik tisíc měsíčně na dopravu pro děti je pro některé zastupitele
problém.
Doufejme, že někteří zastupitelé
přehodnotí své názory a najdou
s vedením města společnou řeč, jinak
budou i nadále děti chodit za vzděláním
pěšky i několik kilometrů po silnici,
kde denně projede velké množství aut a
kamionů, zpravidla nepřiměřenou rychlostí.
Za Osadní výbor Božíkov
Šoltová Kamila

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.)

sedět u televize a sledovat detektivku s kriminální zápletkou.
Na zastupitelstvu se projednávaly tradičně prodeje pozemků.
Dobrá zpráva pro investory je, že město se nemusí držet

Zážitky z veřejného zasedání zastupitelstva
očima občanky
Venku mrzlo, až praštělo, právě nás sužovaly arktické mrazy.
Přesto jsem se vydala podívat se dne 1. 2. 2012 na zastupitelstvo. Udělala jsem dobře, bylo to pro posluchače lepší než

(Pokračování na stránce 16)
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li. Paní Moravcová dále upozornila na porušení směrnice
o zadávání zakázek. Pan Vinš zase na to, že se vynakládají
vysoké sumy peněz na různé projekty a akce a město ani nemá udělanou finanční analýzu a ani na to nemusí mít. Nebo
nám pak zvýší daně, např. z nemovitosti, aby mohlo takto
nepromyšleně a neúčelně utrácet naše peníze? Kde chce město hledat další zdroje financování?
Pan Vinš také upozorňoval na to, že na úřadě je dost úředníků, kteří by se mohli dotacemi zabývat a šetřit tak peníze.
Předpokládám, že většina z nich má min. středoškolské vzdělání.
Hlavně jde ale o to, nedělat něco „za každou cenu“ a vše
si promyslet, prodiskutovat a spočítat. Neutrácet neúčelně
naše společné peníze! Nemusí se všechno bezhlavě dělat
hned, ale postupně.
Dalším bodem bylo svážení dětí do školy z Brenné. Město
chce hradit dopravci za svoz dětí částku 80 tis. Kč. Neví se
ale, o kolik dětí se jedná. Není toto rozhodnutí diskriminační
vůči ostatním dojíždějícím dětem, kterým hradí dojíždění
do školy rodiče? Anebo je město tak bohaté, že bude hradit
dojíždění do základní školy všem dětem? Pak se asi staneme
průkopníky v této republice. Proč na sebe město bere další
závazky?
Na zastupitelstvu byla vznesena též vážná obvinění.
Opravdu, jednání bylo lepší než sedět doma u televize.
Bylo to něco jako „detektivka v přímém přenosu“.
Občané, příště přijďte i vy!
Ing. Helena Rydygrová

(Pokračování ze stránky 15)

cenových map a prodává pozemky i za nižší ceny. Nemělo by
město nabídnout tyto pozemky i dalším případným zájemcům? Možná by vysoutěžilo i vyšší cenu!
Dále se projednávaly projekty na získání dotací na zateplení školní jídelny a školky a rekonstrukci kulturáku
v Nových Zákupech. Za projekty, které se možná ani neuskuteční, protože nebyly zastupiteli předem prodiskutovány
a připomínkovány, zaplatilo město již 800 tis. Kč. Vím o jednom takovém projektu z dřívější doby, za který město již
nemalou sumou peněz zaplatilo, a přitom projekt nebyl realizován. Jedná se o rekonstrukci komunikace z náměstí
k realitní kanceláři Kouba. Takových projektů bude asi víc.
Město platí za něco, co není jisté a není dostatečně připravené.
Co se týká kulturáku v Nových Zákupech, počítá se se
spoluúčastí města 3 mil. Kč.
Ze zkušeností stavitelů vím, že se tato rozpočtová částka
hrubé stavby vždy zvýší. Jak mi vysvětloval jeden známý
stavitel: „Vezmi si rozpočet, vynásob ho 2 a když se vejdeš
do této nové částky, budeš úspěšná (-ý)“. Nedal by se tedy
kulturák zrekonstruovat za 6 mil. Kč tak, aby sloužil účelu
a bez dotací? Město bere na sebe riziko, že bude muset dotace
vrátit, pokud nebude splňovat podmínky k získání těchto dotací. Provozování kulturáku bude město stát každý rok další
peníze. Paní Fridrichová upozorňovala na veškerá úskalí, na
špatnou sepsanou smlouvu a hlavně na to, že město neprojednalo záměr projektu a financování předem se všemi zastupite-

Vezměme je mezi sebe
Je středa 22. února. V 16:30 hod. je
školní jídelna naplněna k prasknutí. Občané přišli na veřejnou schůzi, kde měl být
probrán a vysvětlen problém přestěhování
klientek ze zařízení Sluneční dvůr
v Provodíně do rodinných domků, které
by měly být vybudovány v Zákupech.
Vedení města chce poskytnout občanům
informace a zjistit jejich názor.
Představitelé kraje i pracovníci stávajícího zařízení v úvodu vysvětlili, o co
v tomto případě jde. Stručně řečeno: našimi spoluobčany by se mělo stát 24 klientek různého věku a různého stupně
mentálního postižení. Po vystoupení hostů začala diskuze. Několik prvních otázek
a problémů nadhodil starosta Ing. R. Lípa.
Potom se začali vyjadřovat občané. Jejich
názory zaujímaly široké spektrum od
naprostého souhlasu po naprostý nesouhlas. Mezi prvními vystoupil zákupský
praktický lékař MUDr. J. Czászár. Vysvětlil, že po stránce zdravotní péče nevidí v příchodu klientek Slunečního dvora
sebemenší problém a vyjádřil této akci
plnou podporu. Stejně se vyjádřila i pí
Slavíková, která s mentálně postiženými
má bohaté profesní zkušenosti. Také další
občané vyjádřili souhlas s navrženým
řešením. Protože mnohá vystoupení byla
provázena potleskem, zdálo se, že zá-

kupští bez dlouhého řečnění toto řešení
podpoří. Pak se ovšem ozvaly hlasy nesouhlasné. Často byly uváděny větou: „Já
souhlasím, ale…“
Ozvaly se námitky ekonomické: Bude
to město mnoho stát, co když bude muset
provoz samo platit, jako se stalo
s domovem důchodců, populace zde bude
stárnout, kdo to zaplatí … Tak mě napadá, že bychom měli vyhnat ze Zákup děti
(stačí pozvat krysaře z Hammeln), protože škola včetně mateřské stojí město moc
peněz. Navíc ty děti budou stárnout, a kdo
to pak zaplatí? Pokud jde o příměr
s domovem důchodců – ten město samo
postavilo a je to jeho majetek. Domky pro
mentálně postižené staví kraj a je jejich
vlastníkem. Nikdo nemůže město přinutit,
aby třeba později toto zařízení převzalo.
Námitky „praktické“: Máme tu rozbité
chodníky, nepostačující komunikace, jak
po nich ty ženy budou chodit? – Ale ony
chodit umějí stejně jako my, stejně jako
staří občané, kterým rozbité chodníky
také vadí.
Námitky morální: Děti jsou nevychované, hrubé, někdy sprosté, budou se jim
posmívat. – Ale to je přece věc výchovy.
Především v rodině: bude-li se v rodině
mluvit o těchto ženách hrubě, posměvačně, budou to děti dělat také. A je to i věc
školy. A možná, když škola naváže
s tímto novým zařízením takové vztahy,
jako má s domovem důchodců, a když
16

tyto vztahy rozšíří z malé skupiny žáků na
větší, se vztah dětí k postiženým nebo
starým občanům zlepší.
Námitky zdravotní rozptýlil svým
vystoupením MUDr. Czászár.
Námitky společenské: Ty ženy se
neumějí chovat, jsou hlučné atd. Tady
znovu navrhuji vyhnat ze Zákup děti:
neumějí se chovat, jsou hlučné, sprosté
(Slyšeli jste někdy, jak se mezi sebou
baví? Slyšeli jste někdy, jak odpoví dospělému, který je napomene?) – opravdu
je chcete vyhnat? A ty ženy jsou naopak
velice slušné.
A pak tu byly námitky, že naši mladí
nebudou mít kde stavět, když se projekt
domků pro postižené zrealizuje (pozemků
k výstavbě mají Zákupy dost); že není
dostatečná kapacita veřejné dopravy, že
městskému úřadu přibude práce a město
na dalšího úředníka nemá; bylo těch námitek ještě víc, ale většinou byly tak nepodstatné, vyjadřující sobecký zájem
mluvčího daleko víc než zájem o věci
veřejné, že jsem je raději zapomněl.
Jsme všichni potencionálními rodiči,
prarodiči či praprarodiči, kterým se může
narodit postižený potomek. Budeme proti
tomu, aby mu byl umožněn co možná
nejplnější a nejšťastnější život?
Jsem na straně těch, kteří s návrhem
na vybudování bydlení pro ženy ze Slunečního dvora v Zákupech souhlasí.
Mgr. Jiří M. Šimek
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Jak se vám líbí ?
(V této podrubrice zveřejňujeme drobné připomínky a upozornění občanů Zákup.
Posílejte a sdělujte další.)

…pořád mi jaksi nesedí, jakým způsobem je postaráno o vývěsní skříňku v Gagarince. Včera jsem ji zase ofotila... opravdu nás občany dobře o všem informuje... ale se zpožděním, nejmíň měsíčním...
I. Hovorková

Klub žen Zákupy, LKŽ a KSČM zvou na

oslavu MDŽ
která se koná v neděli 11. 3. 2012 od 14:00 hod. ve školní jídelně v Zákupech.
občerstvení a program zajištěn
- k tanci i poslechu hraje p. Bašta

Zapojte se do soutěže 7. ročníku „o nejlepší upečenou buchtu“
nejlepší výrobky budou oceněny.
zvou pořadatelé

S PO RT
Atletický trojboj
Dne 15. 2. 2012 se uskutečnil v hale ZŠ a MŠ Zákupy další bodovaný závod
„Zákupských sportovních her“ - Atletický trojboj. Za velké účasti 70 dětí z 1. až 9.
tříd se bojovalo v hodu medicinbalem, sprintu a skoku do dálky s odrazem
z můstku. Přestože se závod protáhl díky posledně jmenované, ale dle výpovědí
závodníků nejoblíbenější disciplíně, vytrvali závodníci až do konce a v jednotlivých kategoriích se umístili takto:

1. třída dívky
1. Anička Sazamová, 2. Viktorka Danielová, 3. Karolínka Steklá
2. - 3. třída dívky
1. Alenka Měchurová, 2. Anička Středová, 3. Míša Dubová
4. - 5. třída dívky
1. Sarah Novotná, 2. Jana Remešová, 3. Pavla Miklovičová
6. - 7. třída dívky
1. Kristýna Mikšovská, 2. Sára Kadlecová, 3. Sára Slavíková
8. - 9. třída dívky
1. Tereza Kohoutová, 2. Kája Miklovičová

1. třída chlapci
1. Ládík Hlobeň, 2. Dominik Kubát, 3. Honzík Šedina
2. - 3. třída chlapci
1. Míša Klíma, 2. Vládík Pelc, 3. Filip Havlík
4. - 5. třída chlapci
1. Radek Šefčík, 2. Jirka Kohout, 3. Šimon Kohout
6. – 7. třída chlapci
1. Daniel Číž, 2. Lukáš Herpai, 3. Jan Štummer
8. - 9. třída chlapci
1. Martin Řezníček, 2. Patrik Miškech, 3. Filip Dvořák

Děkujeme všem závodníkům a těšíme se na další bodovaný závod „Zákupských
sportovních her“. Velký dík patří také sponzorům Atletického trojboje manželům
Václavíkovým.
Mgr. Ludmila Mitáčová
17

Zákupský zpravodaj

březen 2012
placená inzerce

18

Zákupský zpravodaj

březen 2012
placená inzerce

placená inzerce

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.

Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-152,- Kč/ks, starší 20 týdnů – cena 158,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční: v sobotu 24. března 2012

Zákupy – parkoviště u zámku – v 14:00 hod.
Případné bližší informace: tel. č. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
placená inzerce
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