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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských občan ů
Krásné Velikonoce vám všem přeje město Zákupy a redakce Zákupského zpravodaje

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
událostmi posledních dnů a týdnů v Zákupech hýbe transformace
sociálních služeb, neboli přemístění dvaceti čtyř mentálně handicapovaných klientek ze Slunečního dvora v Jestřebí do nově
postavených domků v Zákupech. Cílem by mělo být začlenění
klientek do společnosti a běžného života. Nové domky, zázemí
pro kanceláře a centrum denních aktivit pro všechny klientky, by
měly vyrůst na pozemcích města Zákupy. V první fázi jednání
mezi Libereckým krajem a městem Zákupy se jednalo o pozemky bývalého zahradnictví u náměstí Svobody za Alimpexem.
V prosinci loňského roku přišla první oficiální žádost od Libereckého kraje o převedení části původně zamýšlených pozemků
v bývalém zahradnictví a jedné stavební parcely u ČOV u garáží
směrem ke koupališti. Zastupitelstvo města Zákupy na svém
jednání zamítlo bezúplatný převod pozemků Libereckému kraji.
Po dalších jednáních a veřejné schůzi v jídelně se zástupci kraje
přišla nabídka na odkup části pozemků v zahradnictví a pozemků
u rodinného domu v Mimoňské ulici u kostela, který by kraj
koupil, nechal zbourat a na jeho místě postavil nový dům pro
klientky. Nabídka kraje činí 300 Kč za m2. Liberecký kraj na
celou akci získá dotaci cca 100 mil. Kč, která ho zavazuje tyto
objekty financovat a udržovat po dobu 25 let. Kraj potřebuje mít
jasno do konce dubna. V Jestřebí a Stráži pod Ralskem se svými
žádostmi o městské pozemky pro transformaci kraj neuspěl. Kromě Zákup má rozjednané pozemky v České Lípě, Sloupu v Čechách, Oknech a Holanech. Kraj má přislíbené soukromé pozemky ve Starých Splavech (8 klientek) a Zahrádkách (10 klientek).
Je zarážející, že takto iniciativně vyjednává až poslední půlrok,

když se tento projekt připravuje několik let. Je řada kladů pro
město (prokázání sociálního cítění města Zákupy, příjem z prodeje pozemků, trvalý pobyt klientek – vyšší daňový příjem pro
obec, nákup služeb ve městě apod.), ale i záporů, nebo spíše
otázek (bude mít kraj opravdu na financování a co bude za 25
let, co když se transformace nepovede, budou se mít klientky
kam vrátit, když kraj hodlá areál Slunečního dvora prodat, zvládne opatrovnictví klientek město Zákupy atd.).
V Zákupech kolují dvě petice. Jedna říká ANO, druhá říká NE.
Konečné slovo budou mít zastupitelé na svém dubnovém jednání, kdy rozhodnou o prodeji či neprodeji pozemků a tím podpoření transformace sociálních služeb v Libereckém kraji.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

Poděkování v tomto vydání Zákupského zpravodaje zaslouží všichni, kdo se
zúčastnili letošního masopustu. Hlavně tedy všichni organizátoři, moderátoři,
vystupující, soutěžící, účastníci průvodu v maskách i bez nich, lidé, kteří uvítali
průvod pohoštěním a i všichni ti, kteří se přišli jen podívat na letošní masopustní rej.
Ing. Radek Lípa, starosta města

PODĚKOVÁNÍ

Informace z jednání Zastupitelstva města Zákupy a ze schůzí Rady města Zákupy
(Za rubriku odpovídá ing. Z. Šostková, tajemnice MÚ)
Rada města Zákupy dne 5. 3. 2012
Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy schválila zařazení
jedné žádosti do seznamu žadatelů o prodej pozemku v k. ú. Zákupy na výstavbu
rodinných domů.

Rada města Zákupy schválila dodatek ke
Smlouvě o nájmu, týkající se snížení výměry pronajatého pozemku p. č. 813 v k.
ú. Zákupy a doplnění pozemků pod chatkami vložených v KN – p. p. č. 1595/2,
1595/11, 1595/10, 1595/4, 1595/3,
1

1595/6, 1595/5, 1587/5, 1587/4, 1587/3,
1587/9, 1587/8, 1587/7, 1587/6 v k. ú.
Zákupy, včetně úpravy nájemného
s účinností od 15. 3. 2012 a vrácení nájemného za část pronajatého pozemku
(Pokračování na stránce 2)
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(Pokračování ze stránky 1)

p. č. 813 v k. ú. Zákupy za minulé roky ve
výši 7.000 Kč pro ZO Českého zahrádkářského svazu v Zákupech.
Rada města Zákupy schválila smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné
břemeno na pozemku p. č. 484/1 a pozemku p. č. 498/1 v k. ú. Veselí nad
Ploučnicí.
Pronájem nebytových prostor
Rada města Zákupy schválila pronájem
nebytových prostor v objektu na Náměstí
Svobody č. p. 251, Zákupy o celkové
výměře 1 m2, za účelem umístění a provozování telekomunikační technologie pro
zajištění služeb elektrotechnických komunikací, na dobu neurčitou, od 15. 3. 2012,
nájemci RIO Media a. s., pobočka Česká
Lípa za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok
a měsíční zálohu 300,- Kč za spotřebu
elektrické energie spotřebované zařízením
nájemce.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření
nájemních smluv na byty v majetku města, a to na byt č. 10 o velikosti 1+2 na
adrese Nové Zákupy 513, na byt č. 2 o
velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy
534, na byt č. 13 o velikosti 1+2 na adrese
Nové Zákupy 535, Zákupy, všechny na
dobu tří měsíců, na byt č. 13 o velikosti
1+1 na adrese Nové Zákupy 532, Zákupy
na dobu 6 měsíců. Rada města Zákupy
naopak neschválila uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 4 na adrese Nové Zákupy 510, na byt č. 8 o velikosti 1+2 na
adrese Nové Zákupy 510 a na byt č. 19 na
adrese Nové Zákupy 534, 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. 10, Nové Zákupy 533 a
bytu č. 5, Nové Zákupy 517, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila dohodu o
splátkách, týkající se úhrady dlužného
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nájemného a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu Nové Zákupy 510,
Zákupy, ve výši 2.300,- Kč měsíčně. Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 9 v ul. Školní 341,
Zákupy dle § 708 Občanského zákoníku.
Rada města Zákupy vzala na vědomí
oznámení o stanovení ceny tepelné energie z tepelných zařízení v Zákupech pro
rok 2012, schválila s účinností od 1. 1.
2012 dodatky Ceny tepelné energie
(médií) a předpis záloh na rok 2012/1 ke
Smlouvám o dodávce a odběru tepla a
TUV s RK Kouba a Ceny tepelné energie
(médií), kterým se mění Ceny médií a
předpis záloh. Zároveň pověřila starostu
města k podpisu uvedených dodatků
smluv v předloženém znění.
Finanční příspěvky
Rada města Zákupy z důvodu změny termínů konání turnajů zrušila svoje usnesení a znovu schválila finanční příspěvky
pro TJ Zákupy, oddíl odbíjené, ve výši
3.000 Kč na zimní turnaj mužů a pro p.
Petra Rýdla z Božíkova ve výši 6.000 Kč
na fotbalový turnaj pod názvem „Pohár
města Zákupy“.
Rada města Zákupy schválila FC Kamenice finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč
na zimní fotbalový turnaj v Mimoni a
neschválila ZO Českého svazu zahrádkářů, Zákupy finanční příspěvek na zakoupení vybavení vodárny a obnovu plotu.

místostarostka města, Mgr. Čestmír
Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ, Jan Dvořák,
člen zastupitelstva města, Ing. Milan Dufek, učitel ZŠ a MŠ, Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ.
Rada
města
Zákupy
souhlasila
s doporučením komise pro hodnocení
nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání zahradního traktoru
s příslušenstvím pro ZŠ a MŠ Zákupy“ a
přidělením této zakázky p. Josefu Lukavcovi, Velký Valtinov. Celková cena za
dílo činí 128.400,- Kč vč. DPH. Rada
města Zákupy souhlasila s doporučením
komise pro hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání
KONVEKTOMATU s příslušenstvím pro
školní jídelnu ZŠ a MŠ Zákupy“ a přidělením této zakázky firmě PPS Gastro s. r.
o., Praha 4. Celková cena za dílo činí
133.884,- Kč vč. DPH.
Domov důchodců a dům
s pečovatelskou službou Zákupy
Rada města Zákupy vzhledem ke zhoršení
zdravotního stavu žadatele zrušila svoje
usnesení, týkající se uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 5 v DPS, Nové Zákupy
505 a dále schválila uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 4 v DPS, Nové Zákupy
505, Zákupy od 1. 4. 2012.
Rada města Zákupy schválila plán odpisu
majetku DD a DPS na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Základní škola a mateřská škola Zákupy

Rada města Zákupy neschválila vyhlášení
konkursního řízení na obsazení místa
ředitele Základní školy a Mateřské školy
Zákupy.
Rada města Zákupy schválila odpisový
plán majetku ZŠ a MŠ pro rok 2012 a
vzala na vědomí soupis přírůstků a úbytků
majetku za rok 2011 ZŠ a MŠ.
Rada města Zákupy odsouhlasila zahájení
zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu Dodání hardwaru, softwaru a
dalšího vybavení pro ZŠ a MŠ“ a stanovila složení komise:
Iva Kreisingerová,

Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila Smlouvu o
nájmu prostor ke svatebním obřadům
s Národním památkovým ústavem, Praha
1 na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 10.
2012 a vzala na vědomí výši finančních
částek v souvislosti s konáním svatebních
obřadů, s účinností od 15. 3. 2012.
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 20. 2. 2012 a schválila plán
činnosti komise pro rok 2012.

Zákupy vs. dotace a projekty
V minulém čísle ZZ se objevil názor týkající se dotací a projektů v našem městě. Dovolte tedy i mně vyjádřit svůj názor.
Obecně platí, pokud připravujete žádost o dotaci či finanční příspěvek, že musíte žádost zpracovávat na základě projektu. Některé akce, zvláště pak ty, co podléhají územnímu rozhodnutí,
stavebnímu povolení atd., vyžadují projekt od autorizované osoby a ten pochopitelně nikdo zadarmo neudělá. Poskytovatelé
dotací to zadávají dokonce jako podmínku pro případné získání
dotace. Ano, nikde není psáno, že bude žádost o dotaci úspěšná a
peníze dostaneme. Ale pokud se chceme ucházet o peníze
z jiných než městských zdrojů, musíme mít připravené projekty,
protože výzvy na podání žádostí nebývají vypsány po dlouhou

dobu, doba přihlášení je časově omezena. Někdy to bývají měsíce, někdy týdny a někdy dokonce jen hodiny. Ano, hodiny… Jen
několik hodin bylo možné podat žádost na zateplení veřejných
budov – tedy i na akce, které se Zákup týkaly. Díky připravenosti a spolupráci s odbornou firmou jsme oba naše projekty
(zateplení tělocvičny, školky, jídelny a ubytovny) stihli podat
včas.
Pokud dotaci obecně na jakýkoliv projekt nedostaneme, hodnota projektu nezmizí. Pokud budeme akci financovat z vlastních
zdrojů, stejně bychom museli mít hotový projekt a podle něj
postupovat. Zajímavým příkladem je projekt na obchvat Zákup.
(Pokračování na stránce 3)
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takový pracovník není. Přesto si myslím, že jsme se za poslední
rok zapojili do řady výzev a podali řadu žádostí. Nejde o to,
jestli se jedná o akci za 50 tisíc nebo 10 milionů, ale důležité je,
že něco dostaneme a ušetříme, nebo to uděláme kvalitněji. Řadu
projektů a žádostí (úspěšných) jsme si vypracovali sami, ale na
některé prostě nestačíme, proto si musíme najmout zkušené profesionály. Slyšel jsem názor, že není zrovna vhodná doba na
velké akce. Já si myslím opak, je poslední možná chvíle… Blíží
se konec pětiletého plánovacího období pro dotace. Ano, začne
další, finančních prostředků by mělo být dostatek. Problém bude
v tom, že jich bude převážná většina na tzv. měkké projekty,
tedy na vědu, vzdělávání, výzkum, osvětu apod. Na tvrdé projekty (silnice, chodníky, veřejné budovy, inženýrské sítě) by
mělo jít pouze 20 % z celého objemu plánovaných finančních
prostředků. Jinak řečeno – na chodník, nebo na nová okna už
nám nikdo nedá.
Můžeme sedět s rukama v klíně a nechat plynout volně čas,
ona se sem tam nějaká dotace naskytne, ale to bychom se
v Zákupech moc daleko neposunuli…

(Pokračování ze stránky 2)

Na tomto projektu se pracuje několik let, bude stát přes dva miliony korun. Hrubý odhad nákladů na stavbu obchvatu je cca 100
mil. Kč. Město Zákupy na něj nikdy ze svého mít nebude. Musíme tedy hledat finanční zdroje jinde. A všude se zeptají „co
k tomu máte hotovo?“. Je tedy dobré být připraven. Na městě
leží několik projektů, které stály peníze, některé třeba ani nevyužijeme, ale na druhou stranu, pokud se v budoucnu objeví nějaký
dotační titul na akci, ke které budeme mít projekt, bude to dobře.
Je řada poskytovatelů dotací: Lbc kraj, nadace, ministerstva,
ať už na přímo, nebo přes své fondy (zemědělský, životního
prostředí, dopravní infrastruktury apod.), zvláštní kategorií jsou
operační programy, tzv. Evropské fondy, kde se přerozdělují
opravdu veliké sumy peněz. Hlídat všechny výzvy od všech
poskytovatelů, vymyslet projekt, dát dohromady všechny přílohy, rozhodnutí, povolení apod. není jednoduchá věc. V případě,
že dotaci dostaneme, nastává další administrace s výběrovým
řízením, realizací, závěrečným vyúčtováním a na toto vše chodí
kontroly, které mnohdy nebývají příjemné. V jiných městech
mají na dotace zvlášť pracovníky, někde dokonce celé odbory,
kteří nic jiného nedělají, než se starají o dotace. V Zákupech

Ing. Radek Lípa, starosta města

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
DUBEN 2012
Neděle 1. 4. – MUDr. Miloš Pánek, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 804 963
Sobota 7. 4. – MUDr. Jitka Červenková, nám. Svobody 250, Zákupy, tel. 487 726 134
Neděle 8. 4. – MUDr. Jitka Červenková, nám. Svobody 250, Zákupy, tel. 487 726 134
Pondělí 9. 4. – MUDr. Andrej Ivanov, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 523 088
Sobota 14. 4. – MUDr. Eva Frýdová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
Neděle 15. 4. – MUDr. Marcela Pánková, Máchova 70, Doksy, tel. 487 872 304
Sobota 21. 4. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
Neděle 22. 4. – MUDr. Ilona Tulisová, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 843 422
Sobota 28. 4. – MUDr. Alexandra Bruncová, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 973
Neděle 29. 4. – MUDr. Alexandra Bruncová, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 973

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM NA POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
Podle § 4 odst. 1 písmeno f) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, je povinností chovatelů zajistit očkování psů, jakož i lišek a jezevců držených
v zajetí, proti v z t e k l i n ě.
Chovatelé mohou využít níže uvedených termínů
k očkování svých psů:

Očkování provede pan MVDr. Branžovský. Náhradní
termín očkování – osobní domluva.
V případě, využije-li chovatel těchto termínů, žádáme jej,
aby pes předvedený k očkování byl opatřen obojkem na pevném vodítku a náhubkem. Chovatel psa předloží očkovací
průkaz psa, popř. potvrzení o posledním očkování psa.

STŘEDA
18. DUBNA 2012
Zákupy – náměstí
16:00 – 17:00 hod.
Nové Zákupy u prodejny 17:05 – 17:15 hod.

Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele a
činí 100,- Kč za jednoho psa.
Trojkombinace včetně vztekliny činí 250,- Kč.

Č T V R T E K 19. DUBNA 2012
Božíkov u bývalé prodejny 16:00 – 16:10 hod.
Brenná u kostela
16:15 – 16:30 hod.
Lasvice u Líbalů
16:40 – 16:45 hod.
Lasvice – bývalá zastávka pojízdné prodejny
16:50 – 17:00 hod.
19. 4. 2012 Šidlov u farmy
17:05 – 17:10 hod.
19. 4. 2012 Kamenice u prodejny
17:20 – 17:40 hod.

Současně vás žádáme, abyste si pokud možno připravili
přesnou částku Kč, aby nedocházelo ke zbytečnému časovému prodlení.
Dále sdělujeme, že u očkování psů v uvedených termínech budou přítomni zaměstnanci zdejšího úřadu, u kterých
bude možno uhradit místní poplatek ze psa dle Obecně závazné vyhlášky města Zákupy č. 2/2010 nebo psa přihlásit či
odhlásit.

18. 4. 2012
18. 4. 2012

19. 4. 2012
19. 4. 2012
19. 4. 2012
19. 4. 2012
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HASIČI RADÍ OBČANŮM - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
HZS Libereckého kraje. I pro tyto práce na soukromém pozemku
platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o
ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí
(požární řád obce, vyhlášky o nakládání
s komunálním odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší
18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých
kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný
vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od
zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty
apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky
(lopata, kbelík s vodou, písek apod.)
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící
materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit a
prolít vodou. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho
uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení
povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje, případně
na tísňové linky 150 nebo 112.

Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s vypalováním porostů a pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato
činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u
právnických osob postihem do 500 000 Kč. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem
výslovně zakázáno. I na tuto činnost platí však určitá pravidla a
omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost
ohlašovat každé pálení na územně příslušné operační středisko
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Pálení lze
nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova
po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn
na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí“. Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:
• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt
(mobilní telefon)
• dobu po kterou bude pálení probíhat
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které
tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je
vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko

Stručně z města…
Projekt Živý venkov
– tradice a současnost
Město Zákupy se zapojilo společně
s dalšími pěti městy v regionu do výše
zmíněného projektu. Celý projekt zaštiťuje LAG Podralsko o. s. Výstupem
z celého projektu bude zakoupení techniky na pořádání kulturních akcí. LAG Podralsko bude pak bezplatně městu Zákupy
půjčovat profesionální pódium, prodejní
stánky, párty stan, přívěsný vozík na přepravu a mobilní zvukovou aparaturu na
akce pořádané městem. Tyto všechny
zakoupené věci ušetří městu v budoucnu
finance za půjčovné a pronájmy. Prodejní
stánky budou moci využívat spolky působící ve městě na prodej, či presentaci
svých výrobků na slavnostech, adventu
apod. Dalším příjemným bonusem pro
město Zákupy je dotace ve výši 120 tis.
Kč na letošní Zákupské slavnosti. Z toho
100 tis. Kč je na vystoupení účinkujících
a 20 tis. na technické zázemí. Předfinancujeme tedy celou akci 270 tisíci Kč a po
skončení obdržíme dotaci ve výši 250 tis.
Kč. Celý projekt tedy přispěje ke zkvalit-

Autor: nprap. Jiří Košek, oddělení kontrolní činnosti
HZS Libereckého kraje

nění kultního života a dění v našem městě.

Opravy komunikací
S nástupem jarních měsíců se začaly
opravovat komunikace na sídlišti
v Zákupech. Několikaleté výtluky a
praskliny jsou opravovány novým způsobem, kdy dojde k rozehřátí celé opravované plochy speciálním teplovzdušným
panelem a dojde tak k propojení nové
hmoty a stávajícího materiálu. Tato technologie by měla být odolnější než klasické lepení děr asfaltem.

Opravy spár po kanalizaci
Město Zákupy započalo jednání o
možné reklamaci či opravách spár na
komunikacích po předloňském budování
kanalizace. Spáry byly nekvalitně
„zalepeny“ a v současné době se zvětšují
a prostor kolem nich se začíná v důsledku
působení vody a mrazu drolit. Následkem
budou v budoucnu výtluky, které pak
bude nákladnější opravovat. Vyjde tedy
levněji spáry teď zalepit dokonale, tak
aby se do nich nedostávala voda a nepraskala celá komunikace.
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Informace z bytového fondu
Plán investičních akcí BF pro rok 2012
V letošním roce bude pokračovat revitalizace bytových domů. Navržené akce opět
zohledňují stávající stav budov a postupné opravy domů, do kterých bylo investováno minimum prostředků. Souhrn jednotlivých stavebních akcí:
N. Zákupy 517-519
výměna MIV, výměna oken a balkonových dveří. („ZP strana)
cca 2 000 000 Kč
Školní 343-344
výměna oken
cca 650 000 Kč
Školní 345-346
výměna oken
cca 650 000 Kč
Školní 366-367
výměna oken
cca 650 000 Kč
Mimoňská 241
výměna oken
cca 80 000 Kč
Pozn.: Na všech budovách bude provedena výměna stávajících výplní stavebních
otvorů za plastové prvky (okna v bytech,
okna ve společných prostorech, balkónové dveře). Na objektu NZ 517-519 budou
nahrazeny stávající meziokenní izolační
vložky novou konstrukcí, která splňuje
(Pokračování na stránce 5)

Zákupský zpravodaj
(Pokračování ze stránky 4)

současné požadavky na tepelně izolační
vlastnosti a požární odolnost.
N. Zákupy 510-512
gen. oprava střechy
cca 300 000 Kč
Na veškeré stavební práce bude vypsáno
výběrové řízení. S výsledky a průběhem
budou občané seznámeni prostřednictvím
Zákupského zpravodaje a webových stránek města.
Další plánované akce (dle vývoje výběru
fin. prostředků a odborného posouzení
budovy):
Družstevní 385-386
hydroizolace
Nádražní 264
hydroizolace
Školní 333-334
hydroizolace
N. Zákupy 507-509 výměna oken („ZP
strana“) – příp. realizace bude provedena
v bytech, u kterých není zaznamenána
dlužná částka za nájem a služby

březen 2012

Odečty tepla
V uplynulých měsících letošního roku
byly prováděny záznamy spotřebovaného
tepla a TUV.
U odpařovacích indikátorů je měření spotřeby jasné, u elektronických indikátorů je
rozhodným parametrem údaj zobrazovaný
po druhém stisknutí (1234Sm) – náměr za
loňský rok. Tento údaj by měl být uveden
v ročním vyúčtování. (Pozn. – podrobný
návod pro uživatelskou obsluhu elektronických indikátorů byl uveden v ZZ
11/2011). V letošním roce bude provedena výměna stávajících (odpařovacích)
indikátorů na těchto objektech: Družstevní 389/390, Gagarinova 395/396, Gagarinova 331/332, Školní 339/340.

Plán předpokládaných oprav BF
na měsíc duben a květen
Během dubna a května bude pokračovat

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

malování společných prostor (Gagarinova
395/396), proběhne plánovaná výměna
bytových vodoměrů, revize domovního
plynovodu (Mimoňská 241, Borská 27),
oprav schodiště (Družstevní 388/389).

Poděkování
V závěru února došlo vlivem přívalových dešťů k zatopení sklepních prostor
v N. Zákupech č. p. 534 a 535. Práce na
odčerpávání vody prováděli pracovníci
RK Kouba od sobotních nočních hodin,
po celý víkend až do odstranění největších problémů. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat zaměstnancům RK Kouba za včasnou reakci a práci v nočních,
víkendových hodinách.
Jaroslav Hajdů,
bytová komise

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

LVVK Benecko
– 10. 3. – 16. 3. 2012
V sobotu ráno jsme přišli ke škole a
už tam na nás čekaly paní učitelky. Po
chvíli pro nás přijel autobus. Naložili
jsme batohy, kufry, tašky a lyže. Nastoupili jsme a vyjeli směr Benecko v Krkonoších. Když zmizeli rodiče z dohledu,
začalo nám být trochu smutno, ale po
chvíli nás to přešlo. Cesta byla dlouhá.
Nikde nebyl sníh, až když jsme začali
stoupat k horám. Za chvíli jsme byli u
Martinovy boudy. Vystoupili jsme a
všichni začali nosit tašky nahoru k boudě.
Když bylo vše vyloženo, tak autobus odjel a paní učitelka začala rozdělovat děti
do pokojů. Všichni vyběhli do svých pokojů a začali si vybalovat. Podle vyspělosti v lyžování jsme byli rozděleni do tří
družstev. První družstvo vedl pan ředitel
Kopřiva, druhé družstvo paní učitelka
Kopřivová a Častulíková a třetí družstvo
vedla paní učitelka Lípová. Celý týden
jsme pilovali a zkoušeli různé lyžařské
prvky, třeba boxera, tanečnici, řidiče,
formuli a další, kterými jsme zlepšovali
naši lyžařskou techniku, která vyvrcholila
při závěrečných závodech ve slalomu.
Večery jsme trávili společně získáváním
„rampouchů“. Pracovali jsme ve třech
týmech: „Lebky na lyžích“, „Sněžníci“ a
„Divocí lyžaři“. Týmy vedli naši zkušení
páťáci. A v těchto skupinách jsme každý
večer plnili různorodé úkoly, kterými
jsme se nejenom bavili a soutěžili, ale
hlavně jsme poznávali nebezpečí hor,
lyžařskou výzbroj, pravidla chování na

sjezdovkách, lyžařskou terminologii.
Téměř každý den jsme šli spát s Večerníčkem (Krkonošské pohádky). Dny utíkaly jako voda. Ve středu jsme si byli
odpočinout na SNOWTUBINGU. Ovšem
největším trhákem letošního kurzu bylo
večerní lyžování. To nemělo chybu.
Všechno jednou končí, a tak jsme v pátek
ráno museli balit. Balení bylo strašné,
málokdo si poznal bezpečně své věci.
Nevadí, ve škole si je zase vyměníme.
Dopoledne jsme se rozloučili se sjezdovkou a po obědě vyrazili zpět k rodičům.
Cesta zpátky uběhla jako voda a za chvíli
jsme byli u školy, kde na nás čekali rodiče. Vystoupili jsme a s rodiči jsme odešli.
Na „lyžáku“ se nám moc líbilo a už se
těšíme na další.
P.S. Už teď si zabíráme místa. A tím končí povídání o LVVK. Napsali Martin
Pelčák a Sam Engel, žáci 5. A
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A na závěr pár slov od paní učitelky
Kopřivové:
Děkuji všem rodičům, kteří umožnili
svým dětem v této finančně náročné době
zúčastnit se LVVK, a dovolili nám učitelům poznat jejich děti i z jiné stránky, než
je nám umožněno ve škole. Dětem děkuji
za krásně prožitý týden, plný lyžování,
kamarádství, legrace. Děkuji všem lyžařským instruktorům, kteří, jak řekl Martin
Paďour ze 3. A, se místo své práce věnovali dětem a jejich touze naučit je lyžovat.
Děkuji i personálu Martinovy boudy,
který ochotně plnil naše přání a s ochotou
řešil naše problémy. Děkuji i sv. Petrovi
za příjemné počasí a sněhové podmínky.
Mgr. M. Kopřivová – vedoucí LVVK

Zákupský zpravodaj
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Počasí v uplynulé zimě

KRONIKA MĚSÍCE BŘEZEN

Právě uplynulá astronomická zima byla velmi netypická. Až
do února se zdálo, že vlastně o zimu ani nejde. Teprve únor se
pochlapil tuhými mrazy. Konec zimy však už byl poznamenán
krásným skoro letním počasím.
Zima 2011-2012 během 90 zimních dní zaznamenala 60
(v loňském roce 44) dní, kdy alespoň na chvíli vykouklo sluníčko, pršelo v 35 (11) dnech, mlhu jsme zaznamenali v 18 dnech
(10), sněžilo ve 25 (23) dnech, ani jednou nepadaly kroupy (0),
jednou se rozzářila duha (0), ve 36 (21) dnech foukal silný vítr,
mráz nám zalézal za nehty v 37 (55) dnech, 3 dny byly arktické
(0), nejvyšší průměrná teplota byla dosažena 18. března, a to
+130 C (+110 C), nejnižšího průměru bylo dosaženo 11. února 11,30 C (-10,30 C), absolutně nejvýš vystoupala rtuť teploměru
17. a 18. března na +190 C (+170 C) a nejníže klesla 3. února na
-220 C (-150 C). Průměrná teplota zimy činila +2,070 C (+1,410
C). Celkově napadlo 55 cm (23) cm sněhu, souvislá sněhová
pokrývka se nedržela ani jeden celý týden (22 dny). Ač tedy
zima byla zase mírnější než předchozí a silničáři u nás neměli
téměř žádnou práci s odklízením sněhu, který většinou hned po
napadání odtával, přece důsledky, které se projevují na silnicích, jsou stejné jako v minulém roce, tedy hodně veliké.

1. 3. – 6. 4. pořádá pro děti Eduard Held Muzeum akci Namaluj
si svou kraslici a velikonočního zajíčka.
8. 3. byla zveřejněna zpráva, že na zákupském zámku byly objeveny obrazy ze sbírky Adolfa Hitlera v hodnotě několika desítek
miliónů korun.
MV Nové Zákupy uspořádal oslavu MDŽ.
10. 3. se uskutečnily odložené akce Zákupského masopustu.
11. 3. uspořádal KŽ a LKŽ Zákupy oslavu MDŽ ve školní jídelně.
23. 3. se konal tradiční městský karneval.
31. 3. se konal dětský karneval.
31. 3. pořádala KULTURA ZÁKUPY, o. s. velikonoční jarmark
31. 3. uspořádaly KULTURA ZÁKUPY s Baráčníky koncert
v kostele sv. Fabiána a Šebestiána.

KALENDÁŘ MĚSÍCE DUBEN
31. 3. – 6. 4. pořádá Eduard Held muzeum pro děti akci Namaluj
si svou kraslici a velikonočního zajíčka.
4. 4. pořádají KŽ a LKŽ jarní posezení s pí Renatou Kopalovou.
6. 4. se odehraje v Kamenici zdobení velikonočního stromu.
30. 4. budou za veliké slávy spáleny čarodějnice.

J. M. Šimek

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE DUBEN
1. 4. 1907 * Rudolf Pavlanský- chirurg, který zavedl umělý
kyčelní kloub (105 let)
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
3. 4. 1882 * indolog Vincenc Lesný
4. 4. 1832 * architekt Josef Zítek (tvůrce Národního divadla)
(180)
1937 + spisovatel a kritik F. X. Šalda (75)
1949 byla založena NATO
6. 4. 1912 * dvojnásobný olympijský vítěz - kanoista Jan
Brzák – Felix (100)
7. 4. Světový den zdraví
8. 4. 1907 + herečka Hana Kvapilová (105)
1912 * Josef Gabčík, jeden z parašutistů, kteří vykonali
atentát na Reinharda Heydricha (100)
10. 4. 1847 * Joseph Pulitzer, americký novinář - Pulitzerova
cena (165)
11. 4. 1887 * spisovatel Vojtěch Martínek (135)
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky
1922 + houslový virtuos František Ondříček (90)
14. 4. 1922 * herečka Stella Zázvorková (90)
15. 4. 1452 * Leonardo da Vinci (560)
1912 se potopil Titanic (100)
16. 4. 1862 * spisovatel Jaromír John (vl. jm. Bohumil
Markalous) (150)
1972 + Rudolf Deyl st. (40)
19. 4. 1882 + Charles Darwin, zakladatel evoluční teorie (130)
1927 zahájilo činnost Osvobozené divadlo V + W (85)
1967 + německý politik Konrád Adenauer (45)
20. 4. 1937 * Jiří Dienstbier st. (75)

Mezinárodní den svobody tisku
21. 4. 1892 * spisovatel a režisér Jaroslav Kvapil (120)
1947 * písničkář Jaroslav Hutka (65)
22. 4. Den Země
1937 * americký herec Jack Nicholson (75)
1947 Hanzelka a Zikmund vyjeli na svou první cestu do
Afriky a Ameriky (65)
1957 * vzpěrač, olympijský vítěz Ota Zaremba (55)
1992 skončil ustavující sjezd ODS (20)
23. 4. Světový den knihy
997 + sv. Vojtěch (1015)
1902 * islandský spisovatel Halldór Kiljan Laxness, nositel Nobelovy ceny (110)
1922 * režisér Jiří Sequens (90)
24. 4. Mezinárodní den skautů a skautek
1822 * slovenský básník Janko Král´ (190)
1887 * herec Jiří Steimar (125)
1907 * hud. sklad. Václav Trojan (105)
1942 * americká herečka a zpěvačka Barbara
Streisandová (70)
1957 + spisovatel Jaromír John (vl. jm. Bohumil
Markalous) (55)
25. 4. 1932 * Josef Venclovský, první český pokořitel kanálu
La Manche (80)
1942 * herec Jiří Dvořák (70)
26. 4. 1812 * německý průmyslník Alfréd Krupp (200)
27. 4. 1762 + skladatel Jan Josef Brixi (250)
29. 4. 1857 * houslový virtuos František Ondříček (155)
30. 4. 1912 + hudební skladatel František Kmoch (100)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
12. 4. 1982 vypukl požár drůbežárny Velkovýkrmen Zákupy. (30 let)
18. 4. 2002 se v kulturním domě konalo mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva města k problematice skládky ARDEO.(10)
6

Zákupský zpravodaj

březen 2012

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

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

31. 3. – 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

EHM
OV Kamenice
KŽ, LKŽ
Město Zákupy, MV Nové Zákupy
DSHZ
město Zákupy a další organizace
OV Kamenice
město Zákupy, KŽ, LKŽ
město Zákupy, KŽ, LKŽ
MV Nové Zákupy
KZ, EHM

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

Divadelní spolek Havlíček Zákupy
DSHZ se v letošním roce poprvé představí zákupským divákům v úterý 1. května v 17 hod. v místním kulturním domě, kde provede
„korupční skoroabsurdní komedii“ J. M. Šimka „Kontrola v městě Kocourově aneb Jeden za všechny, všichni za jednoho“.
Členové Havlíčka k tomuto představení předem prohlašují, že ačkoliv o nich hrají, v žádném případě nemají nic ani proti starostům
a ostatním členům městských rad, ať jsou odkudkoliv, tím méně proti ředitelům škol či domovů důchodců a už vůbec nic proti poštmistrům. Nejsou předpojati ani proti manželkám shora uvedených, jejich případným dcerám a jejich eventuálním nápadníkům a také
naprosto nepředpokládají nedostatek kompetencí a zkorumpovanost jakýchkoliv kontrolních orgánů. Doufají, že mezi námi nežijí
lidé, jdoucí po zisku za jakoukoliv cenu a bez jakýchkoliv ohledů. Pokud by se snad někdo takový našel, pak rozhodně neházejí
všechny do jednoho pytle podle hesla „Jeden za všechny, všichni za jednoho“.
P. S. Neodepřou si však poznámku, kterou vyslovil už Nikolaj Vasiljevič Gogol: Ať se nezlobí na zrcadlo, kdo má křivou hubu.
DS Havlíček Zákupy

Osoby a obsazení:

uvádí v úterý 1. května 2012 od 17 hod.
v Kulturním domě Zákupy
komedii Jiřího M. Šimka

Josef Novák – mladý muž bez skrupulí na dovolené
.... Karel Minařík
Josef Vlk – starosta města Kocourova .... Bob Bartoš
Tylda Vlková – jeho žena .... Eva Mocková
Lída Vlková – jejich dcera .... Bára Rotišová
Marie Rychlá – jejich posluhovačka .... Jana Benešová
Josef Liška – hoteliér, místostarosta Kocourova
.... Miloš Pacholík
Renata Lišková – jeho žena .... Jiřina Fridrichová
Josef Sůva – ředitel školy, člen městské rady
.... Jiří M. Šimek
Růžena Sůvová – jeho žena …. Dáša Beránková
Josef Sup – ředitel DD, člen městské rady …. Pavel Řezník
Božena Supová – jeho žena …. Marta Řezníková
Josef Holub – poštmistr, člen městské rady …. Petr Suchý
Emilie Holubová – jeho žena …. Iva Kreisingerová
JUDr. Kovařík – očekávaný kontrolor …. Josef Váňa
Recepční …. Petr Neumann/Ivana Urbanová

Kontrola
v městě Kocourově
aneb

Jeden za všechny
a všichni za jednoho
Režie: Jiří M. Šimek
Hudba: Jan Suchý, Ruda Bitala,
využito také melodie Jaroslava Ježka
Světla: Pavel Kohout * Zvuk: Dan Kohout
Kontrola textu: Ivana Urbanová
Scéna: Josef Urban, Pavel Řezník
Inspice: Dana Truhlářová
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Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
Velikonoční svátky
Příroda se probudila ze svého zimního
spánku, sluníčko svými teplými paprsky
hřeje zemi a z ní vyrašila zelená tráva a
různé květiny, stromy se obalily rašícími
pupeny. Všude je slyšet radostný zpěv
ptáků a bzukot hmyzu. I člověk má hned
lepší náladu a usmívá se.
A právě v této době ke kontrastu radosti přírody si v prvním dubnovém týdnu
(Svatý týden) připomínáme utrpení Ježíše
Krista, našeho Spasitele. Pro spásu lidí
byl vysmíván, bičován, korunován ostrým
trním a přibit na kříž. Zemřel za nás. Jeho
duchovní utrpení však bylo mnohokrát
větší než to fyzické, neboť vzal na sebe
všechny hříchy světa. Tento Boží syn,
jehož narození všichni slavili, je najednou
opovrhován, lidi ho nechtějí znát. Pak se
však stane něco nevídaného a nepředstavitelného. Ježíš vstane z mrtvých. Smrt
byla poražena. Přestože jeho hrob hlídali
římští vojáci, je ráno prázdný. Ježíš se
ukáže živý mnoha lidem, kterým toto
setkání zcela změní život. Podobně jako
tomu nevěřícímu Tomášovi, který uvěřil,
že Ježíš je živý, teprve když sám vložil

prst do Ježíšových ran po hřebech, kterými ho křižovali. A tato mimořádná událost měla a stále má pro svět a lidi rozhodující dějinný význam. Můžeme se radovat, neboť to, co bylo předpovězeno a
slíbeno Bohem ústy proroků i samotným
Ježíšem, se splní. Proto můžeme radostně
slavit Velikonoce, svátky Zmrtvýchvstalého Ježíše.
Přejeme všem požehnané Velikonoce.

Informace z farnosti
V nedávné době jsme informovali
o neutěšeném stavu děkanského kostela
svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech.
Upozorňovali jsme na skutečnost, že
je prioritní oprava střechy, neboť při velkých deštích do budovy zatéká. O následcích tohoto stavu není třeba dále psát.
Zatím se ještě nepropadají krovy, ale každým rokem se situace horší. Otec Grzegorz Wolański, zdejší pan farář, proto
podnikl patřičné kroky. V těchto dnech
dostal bohužel z Národního památkového
ústavu územního odborného pracoviště v
Liberci zamítavé stanovisko s tím, že
nejsou finanční prostředky. Rovněž Měs-

to Zákupy snahy o záchranu této církevní,
ale i kulturní památky nepodpořilo, jak
lze pochopit z ignorování jakéhokoli snažení farního úřadu o navázání spolupráce.
Zákupská farnost nemá k dispozici takové
prostředky, aby mohla tak velké opravy
provádět. Nyní se hodně hovoří o navrácení majetku církvím (nikoliv jedné, ale
mnoha), ale jestli budou v budoucnu nějaké prostředky od státu k dispozici, budou
stěží stačit udržet v provozu to, co zbylo z
doby budování ráje na zemi za posledních
několik desetiletí. Nelze z nich hradit
staré resty a současné problémy budou i
nadále problémem budoucnosti. Navíc,
jak z historických pramenů vyplývá, zákupská farnost byla vždy závislá na vyšší
moci, byla dokonce osvobozena od tehdejších církevních poplatků. Opravy a
vylepšení interiéru kostela byly hrazeny z
darů zámeckého pána, města a movitých
občanů.
Prosím o zamyšlení. Děkanský kostel
byl součástí Zákup prokazatelně od pol.
16. století. Když budeme lhostejní a nepostaráme se, co necháme příštím generacím?
Za farníky M. Haslová

Městský karneval
s rodinkou trpaslíků a popřáli krásný
večer všem přítomným a zahájili bujaré
veselí masek i všech hostů. Hudební produkci v hlavním sále kulturního domu
zajistila skupina City Music a v malém
salónku zazněly DISCO hity v podání DJ
Dártyho.

V pátek 23. března se v kulturním
domě v Zákupech konal šťastný 13. ročník Městského karnevalu. Před 20. hodinou přicházeli první hosté a sál, malý
salónek a také předsálí kulturního domu
se začaly postupně naplňovat. Přítomné
hosty a sponzory přivítala Sněhurka

a Šebestová s kouzelným sluchátkem a
v kategorii skupin to byli trpaslíci se Sněhurkou. Všichni s napětím očekávali za-

O kulturní zpestření se postarali tanečníci z Domu dětí a mládeže Libertin
z České Lípy. Mezi hosty se objevily
desítky neobyčejných masek a krásných
kostýmů, letos jich byl rekordní počet 86,
které během celého večera bavily přítomné hosty, a samozřejmě všichni netrpělivě
očekávali vyhlášení a předání cen
v soutěži o nejhezčí masku. A kdo vyhrál? V kategorii jednotlivců zvítězil
usměvavý mim, v kategorie dvojic Mach
8
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(Pokračování na stránce 9)
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(Pokračování ze stránky 8)

poděkování všem sponzorům, kteří
přispěli peněžitými i věcnými dary.
Samozřejmě bych ráda touto cestou
také poděkovala všem organizátorům za
jejich úsilí při přípravě a organizaci tohoto krásného večera, který se nesl v
tak pohodové, uvolněné a veselé náladě
(viz foto na webových stránkách města).
Teď už si jen můžeme přát, aby se nám
další ročník této tradiční akce vydařil a
byl úspěšný jako ten letošní a těšit se na
rok 2013, kdy proběhne 14. ročník tradičního Městského karnevalu.
Iva Kreisingerová, místostarostka
města Zákupy

MĚSTO Zákupy zve na akci

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2012 od 18:00 hod. u kulturního domu.
Přijďte, zařádíme si s klaunem Ferdou.
Soutěž o nejhezčí čarodějnici.
Buřty s sebou !!!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

Dne 4. března 2012 oslavila paní Antonie Bečková z Nových Zákup krásné
99. narozeniny.
Vedení města oslavenkyni popřálo mnoho zdraví, předalo kytičku a poté
se paní Bečková podepsala do kroniky města.

ZÁKUPSKÁ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
kládou pro muže, pro ženy a děti byl připraven hod polenem ve
tvaru válečku na nudle. Soutěž se uskutečnila na přilehlém pozemku vedle Heldovky, kde byl vyznačen soutěžní prostor startovací čarou a soutěž začala v 10:00 a skončila ve 12:00,

Chovatelé a 4. zákupský masopust
V sobotu 10. března pořádalo na náměstí občanské sdružení Kultura Zákupy ve spolupráci s městem Zákupy, Obcí baráčníků a
Českým svazem chovatelů Zákupy 4. zákupský masopust.
Chovatelé byli pověřeni zorganizováním soutěže v hodu

(Pokračování na stránce 10)
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bylo patrné, že soutěž berou vážně a nechtějí se před svými známými zahanbit.
Někteří návštěvníci masopustu byli touto soutěží zaskočeni, jelikož v Zákupech se v posledních letech nic podobného nekonalo.
A nyní k výsledkům:

(Pokračování ze stránky 9)

další soutěž poté proběhla i odpoledne od 14:00 do 15:30. Od
soutěžících bylo vybíráno symbolické startovné a nejlepší tři
účastníci byli odměněni věcnými cenami a diplomy. Byli jsme
svědky různých technik hodů a z výrazů některých soutěžících
dopolední soutěž
hod kládou
1. p. Štědra
2. p. Zvánovec
3. p. Gabriel

odpolední soutěž
1. p. Kuchař
6,22 m
2. p. Bronec
5,64 m
3. p. Mihalík
5,55 m

6,20 m
5,65 m
5,60 m

hod polenem 1. pí Halušková
2. pí Zvánovcová
3. pí Miláková

16,38 m
14,92 m
14,60 m

1. pí Pánková
2. pí Mihalíková
3. pí Dušičková

13,92 m
13,73 m
11,03 m

děti

1. Jirásek
14,02 m
1. Klíma
14,18 m
2. Mihalík T.
13,65 m
2. Mihalík T.
13,20 m
3. Klíma
13,23 m
3. Koudela
12,80 m
Závěrem bych ještě uvedl, že celou soutěž uspořádali 4 zákupští chovatelé a je velká škoda, že další zákupské spolky a sdružení
se aktivně nezapojily do pořádání této akce, protože tímto mohly návštěvníkům masopustu připomenout svou existenci v Zákupech.
Za ZO ČSCH Zákupy ing. Stanislav Kňobort

Klub žen Zákupy a LKŽ zvou na jarní posezení s paní Renatou Kopalovou na téma:
„Pohybový aparát – klouby, šlachy, atd. a sluneční produkty“,
které se koná 4. dubna 2012 od 17:00 hod. ve školní jídelně.
Malé občerstvení zajištěno.

Klub žen Zákupy
společně s LKŽ
vyhlašují soutěž o nejhezčí rozkvetlé
okno, balkon, zahrádku atd. Nejlepší
pěstitelé obdrží malou pozornost.
Zapojte se do soutěže, aby naše město
rozkvetlo do krásy.
KŽ Zákupy a LKŽ

Vážení spoluobčané!
8. březen je celosvětově znám jako Mezinárodní den žen. Proto nás členky Levicového klubu žen v Zákupech potěšilo pozvání
německých kolegyň z Bautzenu (Budišína),
které jsou členkami strany Die Linke, abychom společně oslavily Mezinárodní den
žen. Toto setkání bylo pojato opravdu mezinárodně. Kromě dvou Levicových klubů žen
ze Zákup a Malé Veleně z Děčínska se toho-

Srdečně zvou pořadatelky

to setkání zúčastnily i ruské ženy, které mají
německé předky a během minulých let se
vrátily do své vlasti. Ve městě Bautzen je
také azylové středisko, které soustřeďuje
žadatele o azyl z různých států. Na toto
setkání byla pozvána velká skupina žen
s dětmi z tohoto azylového střediska. Byly
to ženy z Afganistánu, Iráku a z některých
dalších zemí. V kulturním programu vystoupily i děti těchto utečenců. Pro nás české
ženy toto setkání bylo velmi poučné. A pro
mě osobně i k zamyšlení. Víte proč? Přemýšlela jsem o tom, jak bychom se zachovaly k těmto občanům v našem městě.
Když jsem se vracela večer okolo 19.
hodiny domů, u mého domu mě oslovily
dvě žačky z místní ZŠ a MŠ, zda jsem
ochotná podepsat petici proti integraci tělesně a zdravotně postižených občanů do našeho města. Že jsem tímto oslovením byla
šokována, to vám ani nemusím psát. V jaké

rodině tyto dívenky vyrůstají, k čemu je
vedou jejich rodiče a co na to vedení ZŠ a
MŠ v Zákupech? Přece tyto mladé školačky
by měly mít úplně jiné zájmy, než chodit po
večerech s peticí, od toho je tady vedení
města společně se zastupiteli. Tyto problémy
musí
řešit
město
společně
s kompetentními orgány. Dokázala bych
tuto petici pochopit, kdyby se jednalo o
ohrožení našich občanů.
Nevím, jak dalece budete se mnou souhlasit, ale nedáváme svým jednáním mladé
generaci návod, jak s námi mají zacházet ve
stáří či nemoci? Přece my zdraví nebudeme
vylučovat ze společnosti nemocné a nemohoucí. To snad by nikdo z nás nechtěl. Závěrem jediné. Nikdo z nás neví, co ho během života potká. Často stačí jen zlomek
vteřiny a může se stát, že toto zařízení budeme moc potřebovat.
Za LKŽ Zákupy Miloslava Hudaková

INFORMACE Z KAMENICE
Během třeskutých mrazů chodilo několik lidí a dětí na požární
nádrž bruslit. Žádný velký hokejový mač jako v předešlých letech se
však neodehrál. Nádrž už také ani není moc požární, spíš by se dala
využít jako chovná nádrž pro plovatky bahenní.
V sobotu 25. února se konalo na sále U Šerifa maškarní odpoledne pro děti. Pořadateli byl Areál U Šerifa a Plast servis Kamenice
s. r. o.

V průběhu zimy také proběhly dvě schůzky OV Kamenice. Především jsme připravili plán akcí na rok 2012. Nejbližší akce nás
čeká na Velký pátek 6. dubna, kdy proběhne Zdobení velikonočního
stromu před obchodem. Plán akcí na rok 2012, články a fotky z akcí
z roku 2011 najdete na www.kamenice.euweb.cz.
Radek Hlavnička
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Zpravodajství z Nových Zákup
Klub Nové Zákupy
Je tu konečně jaro, a tak nejsme
s dětmi odkázáni jen na pivnici, kde bylo
přes zimu tepleji, než v promrzlé klubovně Klubu Pohoda s popraskaným, nefungujícím topením. Opravdový dík za azyl
patří hostinským. V dubnu se dle pana
starosty rozhodne, zda se celý objekt přestaví. Máme už v rejstříku 140 hraných
her. Postupně jsem vyřadil 10 členů, kteří
se buď odstěhovali, nebo o pravidelné
schůzky neměli zájem. Přicházejí další,
takže je nás pořád ke třiceti. Fluktuace
lidí je v Nových Zákupech značná. Platí
v klubu, co zvládnutá hra, to bod
v soutěži. Kdo jich zvládl sto, získává
řadu výhod. Třeba výuku práce
s počítačem
či
cílovou
odměnu.

S odměnami za jednotlivé turnaje je
problém, sponzora pro jarní soutěže nemáme. Problém mám i se sháněním nějakého pomocníka, sejdou-li se na schůzce
děti šestileté s patnáctiletými, je problém
řešitelný jen rozdělením her i dětí. Jinak
někteří odchází roztrpčeni.
S dítky jsme v březnu, potřetí tuto
divnou zimu, zašli k nejbližšímu krmelci
doplnit zásobu tvrdého chleba. Proč podivnou? Sníh nikdy nevydržel stálý přes
týden, a tak plánovaná sáňkovaná, společná akce s Místním výborem Nové Zákupy, nakonec nebyla vůbec uspořádána.
Zmiňoval jsem již v minulém Zpravodaji připravovaný dvoudenní výlet
v květnu do rezervace Peklo a k Holanským rybníkům. Navíc je ve vývěsce
pozvánka na polodenní výlet 1. dubna na
hrad Děvín a okruh přes poustevnu Stohá-

DOPISY, OHLASY, NÁZORY

nek.
Mimo to jsem zkusil zahájit pořad
Křeslo pro hosta. Napoprvé 8. března
v pivnici s přizváním paní Sedláčkové.
Jenže dorazili jen čtyři posluchači, lidi
z bytů dostat není jednoduché. Zkusíme
to příště v jídelně Domu s pečovatelskou
službou, kde hostem bude napoprvé ředitel a šéf tohoto zařízení Ing. Jaromír
Misík.
Ještě nutno připomenout, že byla na
malé hřiště vedle pivnice instalována
v březnu opravená branka, takže kluci
konečně mohli nastoupit s míčem. Od té
doby jsou tam denně, a protože platí, kdo
si hraje – nezlobí, je to dobré. Na to hřiště
se bohužel nepodařilo předloni získat
potřebnou dotaci, a tak není dodělané.
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.)
doucnosti. Přes víc než šest set let město mělo dvě jména vedle sebe:
„Zákupy“ a „Reichstadt“, což znamená „bohaté město“. Mladší,
zeptejte se vašich rodičů a učitelů po souvislostech! Milí Zákupští,
zachraňte, prosím vás, ještě existující památky na bohatou minulost
města, a restaurováním poškozených monumentů rozmnožte kulturní bohatství vašeho města! Nedávejte šance vandalismu!
Dovolte mi, prosím, ještě pár slov ke článku pana ing. Zdeňka
Rydygra v březnovém Zákupském zpravodaji na str. 5.
Po politickém obratu roku 1990 Zákupy byly jedním z prvních měst,
možná docela první, které se otevřelo svým bývalým německým
občanům, a to nejenom jejich nové vedení, ale i jejich obyvatelstvo.
Vedení města dovolilo setkání rodáků v jejich rodném městě a vím,
že to byla i zásluha pana MVDr. Oty Daníčka, který se zaručil za
své německé přátele, kteří museli nedobrovolně opustit svůj domov
po druhé světové válce, že nejsou revanšisty. Doufám, že jsme během minulých let nikoho z občanů Zákup nezklamali.
Jak pan Rydygr napsal, naše každoroční setkání v Zákupech
vyvrcholila slavnostním vysvěcením sloupu Nejsvětější Trojice
v roce 2007. Získání dostatečného množství peněz na restaurování
toho kulturního monumentu evropského významu není pouze moje
zásluha, ale byl to výsledek velmi intensivní a příjemné spolupráce
řady českých a německých ústavů a osob. Já jsem šťastný, že se
podařilo toto dílo, které by mělo být i znakem česko-německého
porozumění a smíření.
Samozřejmě jsem se velice potěšil ze skvělého nápadu pana
Rydygra, že město Zákupy by mělo vztyčit na mostě u kaple Sv.
Anny „Kříž smíření“. Z přiložených návrhů se mně i mým německým přátelům nejlépe líbil ten, který je vyobrazen v březnovém
Zákupském zpravodaji, protože má nejsilnější symbolický výrok.
Byli bychom velmi rádi, kdyby se tento projekt podařilo s velkým
souhlasem zákupských obyvatelů uskutečnit.
Jedná se o akt smíření dvou kdysi společně žijících a jednou
znepřátelených partnerů. Proto německá strana bude shánět jako
symbolické gesto finanční příspěvek ve výši poloviny nákladů výroby a postavení Kříže smíření.
Srdečně vás zdraví Bernhard Kirschner

Velikonoční pozdrav z Düsseldorfu
Kříž a vzkříšení, smrt a nový život náleží k sobě
- to je křesťanská radostná velikonoční zpráva!
Všem členům redakce i čtenářům Zákupského zpravodaje a jejich příbuzným přejeme
příjemný průběh velikonočních svátků, alespoň dvou dnů pokoje, rozmýšlení i velikonočních radostí. S vámi i my v Düsseldorfu
doufáme v jarní počasí. Jsme také rádi, že
povodeň letos Zákupy zatím šetřila.
Všem srdečné pozdravy!
Bernhard a Elisabeth Kirschnerovi

Milí občané Zákup, mladí, školačky a školáci, když budete mít
příležitost a počasí vám dovolí velikonoční procházky vaším městem, navštivte historické a kulturní památky vašeho města, které
jsou vedle zámku, například v zámeckém parku bývalý hospodářský
dvůr, který byl a pořád je významné umělecké dílo, barokní budova
s erbem sasko-lauenburkského rodu nad portálem, potom francouzská zahrada s barokním reliéfem figur z řecké mytologie, některé
z nich v erotické póze. Ale nezapomeňte strávit chvilku ani u sakrálních monumentů, kterými jsou vedle kostela sv. Fabiana a Šebestiána a historických hrobů na hřbitově i např. řada soch světců na ještě
existujících mostech, jak před alejí do bývalého kapucínského kláštera, na něž je ovšem bohužel smutný pohled, ale i na kamenném
mostě u kaple sv. Anny. Zde na historickém morovém hřbitově jsou
pohřbeny oběti středověkých morových epidemií, Němci a Češi,
jedenkrát to bylo téměř všechno obyvatelstvo. A samozřejmě nevynechejte na náměstí Svobody nádherný morový sloup se sousoším
12 světců z celé Evropy a Nejsvětější Trojice na vrcholu. A co řeknete k nedávno restaurovaným a na původních místech na hlavních
ulicích postaveným, ale už opět svévolně poškozeným sochám sv.
Jana Evangelisty a sv. Jana Křtitele?
Historie vašeho města Zákupy je základem přítomnosti a bu11
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Katastrofy, hospodářské krize – minulé i dnes
Od dob dávných ohňů (asi před 30 000 léty se člověk naučil
užívat ohně) se lidé ještě nepoučili, ač dnes užívají daleko vyšších
energií. Důkazem jsou jaderné elektrárny – Černobyl, Fukušima
s úhrnnou škodou 1,5 biliónu korun. O účinnosti energie i o její
regulaci hmotou je nutno vědět. Vždyť i náraz kamiónu (40 tun) do
boku vlaku jej převrací, 100x větší silou – 4 000 tun při 50 km rychlosti za hodinu ohrožuje cestující.
Za 1. republiky, v době krize r. 1933 cestoval zdejším krajem
(tehdy Sudety) švédský diplomat Karlsgröm a popisoval situaci:
mrtvo, stojí továrny, auta nejezdí, nikde ani živáčka, 1 milión nezaměstnaných. Dnes se mají lidé 2x až 3,5x lépe, ať práci mají či nemají. Od roku 1933 se život lidí zlepšoval o 1,8 % za rok. Dnes

úřady udávají v ČR 600 000 nezaměstnaných a každý desátý žije
pod hranicí chudoby. Přes lepší situaci lidé spokojeni nejsou, tím se
situace jen zhoršuje.
I dnes splatí, že s kloboukem v ruce projdeš celý svět, tedy jednat ohleduplně k lidem i k sobě. Platí zde, že chaotickou energii
regulujeme hmotou. Takovou regulující hmotou je i člověk. Např.
železniční policii vyslat na silnice (zabránit haváriím na železničních přejezdech) i k potlačení jiné kriminality. Chybí výuka dětí
o energii, ačkoliv žijeme v éře vysokých energií.
Dělejme vše pro to, aby se situace nezhoršovala ve světě,
i v Zákupech. Tím pomůžeme nejvíce sobě i světu, aby bylo lépe.
M. Horčička

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

Blíží se turistická sezóna

Rozkošné zříceniny:

Jak jsou na ni Zákupy připraveny, ukazují následující obrázky. Naštěstí je
ještě dost času vše uvést do pořádku.
Ne všechno ale může zařídit město. Je
to i na dalších subjektech – soukromnících, institucích i firmách. A na nás
občanech, abychom nepřipustily (nebo
dokonce sami nevytvářeli) černé skládky, upozorňovali na nešvary i na problémy, které zjistíme.
Turisty vítají malebná a tajemná zákoutí:

Za něco může asi i zima:

Odpočinout si mohou na pohodlných
lavičkách:
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a Bára Zachovalová za sedmé třídy, Tereza Kohoutová, Karolína
Miklovičová,Tereza Reschová a Petra Schelzigová za osmou třídu
a Aneta Klímková, Ivana Koblasová, Kateřina Kodytková a Šárka
Versbachová za třídu devátou.
Děvčata byla skvělá, jejich vůle po vítězství příkladná až obdivuhodná, a proto postupují do krajského kola, které se uskuteční
koncem dubna v Liberci. Spolu s našimi děvčaty se ještě kvalifikovala družstva ZŠ Česká Lípa Pátova a ZŠ Kamenický Šenov.
Za vzornou reprezentaci naší školy i města Zákupy děkujeme.
Mgr. Jiří Jech

Naše skvělé florbalistky
Dne 14. března 2012 se v nově vybudované sportovní hale
v České Lípě uskutečnilo okresní kolo soutěže škol českolipského
regionu ve florbale dívek smíšených družstev sedmých až devátých
tříd pod názvem „Pohár ministra školství“. Této významné sportovní
akce se zúčastnilo celkem osm základních škol, včetně naší Základní
školy a Mateřské školy Zákupy, kterou úspěšně reprezentovala tato
děvčata: Iva Kamenská, Týna Mikšovská, Maryna Popadynets

INFORMACE ODJINUD
AFS
Mezikulturní programy, o.s.
Jana Masaryka 44
120 00 Praha 2
adam.hanka@afs.cz
(+420) 222 317 138
www.afs.cz

AFS Mezikulturní
programy o.s. hostí ročně v celé České republice desítky zahraničních středoškoláků, kteří
bydlí v hostitelských rodinách a chodí na české
střední školy.
Jednou z mnoha hostitelských rodin, které
pravidelně otevírají svůj domov studentům z
celého světa, jsou Kousalovi z Jičína.
Přečtěte si bilanci Jany Kousalové, která uvažuje nad tím, co je na hoštění tak atraktivní, že
tuto zkušenost vyhledává každoročně vedle
desítek rodin v ČR několik tisíc rodin po celém
světě.
Hostitelský program AFS.
Co rodině dá a vezme?
Každým rokem hostí na 13 000 rodin po
celém světě zahraničního studenta – účastníka
některého z programů AFS. Výjimkou není ani
Česká republika, kde tráví školní rok či pololetí v hostitelských rodinách a na středních školách několik desítek studentů z celého světa.
Jejich počet neustále roste. Co vede rodinu k
rozhodnutí poskytnout domov studentovi AFS,
často dokonce opakovaně?
Naše rodina je jednou z nich, v letošním roce
poskytujeme domov už pátému studentovi a na
výše uvedenou otázku je pořád těžké odpovědět.
Nabízejících se odpovědí je hodně. Nejenže díky hoštění obohatíte svůj každodenní
život tím, že se o něj podělíte s mladým člově-

kem z jiné země a kultury, ale poznáte tak i
cizí zemi, aniž byste do ní museli cestovat.
Současně poznáte vy i vaše děti jiné zvyky a
cizí jazyk. Máte i možnost představit Českou
republiku a její kulturu mladému člověku,
který má zájem mnoho se dozvědět. Díky
hostitelskému programu pomůžete studentovi
dospět v samostatného a uvědomělého dospělého člověka. A snad to nejcennější - se svým
hoštěným studentem a často i jeho rodinou
můžete navázat dlouholeté přátelství a získat
tak i nového člena rodiny.
Volná postel „výměnou“ za výlety
a nové kulinářské objevy
Tohle všechno je opravdu možné, ale ten nejdůležitější důvod, proč se stát hostitelskou
rodinou, je asi ten, že jste lidé otevření a zvídaví, nespokojení se stereotypem, a tak pro větší
„vzrůšo“ si vezmete domů tu Brazilku, tu Španěla, pak Němce, Thajku nebo Chilana. Zbytek
rodiny se vám vždycky nějak podaří přesvědčit, když se zasněným pohledem vyprávíte o
karnevalu v Riu, který se s Brazilkou zdá být
na dosah. Nebo že už je na čase přestat vydávat peníze za drahé jazykové kurzy, všichni se
naučíme španělsky s Chilanem. Nenaučíte.
Chilan se naopak naučí za tři měsíce česky tak,
takže už nepotřebujete ani angličtinu, kterou
beztak jak vy, tak on moc nevládnete. Ale jsou
tu jiné nesporné výhody. Když se Španěla
(Němce,...) zeptáte, jestli chce v neděli po
obědě na výlet, radostně povyskočí a oproti
otráveným obličejům vašich vlastních dětí si
jde zabalit batůžek.
Občas se taky přihodí, že studenti rádi
vaří, a taková thajská polévka nebo omeleta á
la Chile jsou milým zpestřením jídelníčku,

nehledě na to, že v ušetřeném čase si můžete
třeba přečíst kus knihy.
Na druhé straně si musíte ujasnit, že studenta přijímáte se vším všudy, jako člena rodiny, avšak se zcela jiným kulturním zázemím nebude chovat jako vaše vlastní děti, budete se
muset obrnit trpělivostí pro vysvětlování, proč
tohle se u nás dělá jinak než u nich, pak taky
asertivitou, když studentovi odmítáte poskytnout víc jak dvě hodiny vlastního počítače
denně. Ale odměnou vám může být to, že
sedíte u jednoho stolu se „svým“ novým synem či dcerou, čtete každý jeden díl českých
novin a vzájemně se trumfujete v tom, co
všechno v tom plátku píšou.
A k tomu všemu nepotřebujete skoro nic.
Stačí volná postel, otevřené srdce, trocha tolerance a ochota pochopit, nebo alespoň vyslechnout odlišné zvyky a názory.
Jana Kousalová

Jana Kousalová se svým hostitelským synem
Diegem z Chile
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Nekola – antény
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM ČESKÝCH PROGRAMŮ
ZE SATELITU A POZEMNÍCH ANTÉN!
ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA, ČT4, SPORT, ČT24,… a stovky dalších programů a rádií.
UPC DIREKT, CS LINK, ruské a ukrajinské programy.
Prodej, montáže, servis, nízké ceny.

Kontakt: Satelitní technika
Jaroslav Nekola Tel.: 603 520 006
Prokopa Holého 1287, Česká Lípa
- přímo naproti restaurace NEBE
Otevírací doba:
PO – PÁ
13:00 -17:00
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