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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských občanů

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
s nástupem jarních měsíců jsme znovu obnovili jednání ohledně
možností bagrování Svitávky v úseku od mostu u koupaliště až do
Božíkova. 17. dubna se konala protipovodňová prohlídka za účasti
zástupců Povodí Ohře a vodoprávního úřadu Městského úřadu
v České Lípě. Účastni byli pochopitelně i členové povodňové komise města. Prohlídka začala na Kamenickém potoku v Kamenici. Na
této vodoteči je největším problémem přehrazování koryta potoka
plotem. V případě zvýšené hladiny se koryto plotem, na který se
zachytí nečistoty, ucpe, vytvoří se hráz a potok následně může zaplavit okolní pozemky a nemovitosti. Dalším problémem jsou propadající se mostky a propustky. V těchto případech je zapotřebí
dořešit majetkové vztahy, a určit kdo za mostek odpovídá. Na Svitávce byly největším problémem nánosy vytvořené v korytě řeky.
Místo, které je nejvíce rizikové, je most ve směru na Mimoň. Pokud
zde došlo k povodni a most by fungoval jako překážka, kudy by
voda neprotekla došlo by k vážnému ohrožení města. Na mostě byly
také objeveny značné trhliny, které mohou narušovat stabilitu mostu. O všech problémech, které komise objevila, budou konkrétní
odpovědné osoby (vlastníci nemovitostí, Povodí Ohře, Silnice LK
apod.) informováni a vyzváni k nápravě či odstranění.

Závěrem bychom vás občany města Zákupy rádi upozornili, že
součástí tohoto zpravodaje je opět registrační formulář pro zasílání
bezplatných informačních SMSek. Zájemci o tuto službu, formulář
vyplňte a odevzdejte na podatelnu MěÚ, ať může být projekt spuštěn. Zájem zatím není tak dostatečný, jak bychom rádi viděli.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování tohoto vydaní Zákupského zpravodaje si zaslouží děti ze základní školy,
které ve spolupráci se svými třídními učitelkami a učiteli, připravily Velikonoční
jarmark na kterém bylo k vidění a zakoupení spousty nádherných výrobku s velikonoční tematikou.
Ing. Radek Lípa, starosta města

Informace z jednání Zastupitelstva města Zákupy a ze schůzí Rady města Zákupy
(Za rubriku odpovídá ing. Z. Šostková, tajemnice MÚ)
Rada města Zákupy dne 26. 3. 2012
Pozemky, věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr
města pronajmout část pozemku p. č. 548/1
trvalý travní porost a část pozemku p. č. 547
vodní plocha o výměře 500 m2 dle zákresu v
k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou, za účelem
zahrady; záměr města pronajmout část pozemku p. č. 2421 ostatní plocha a část pozemku p. č. 2423 trvalý travní porost o výměře 4 330 m2 dle zákresu v k. ú. Zákupy,
na dobu neurčitou, za účelem zahrady; záměr města prodat část pozemku p. č. 336
ostatní plocha, část pozemku p. č. 337 ovocný sad a pozemek p. č. 335 ostatní plocha o
výměře 3 600 m2 v k. ú. Zákupy a dále prodat pozemek p. č. 534 zahrada o výměře 524
m2, pozemek p. č. 530 zahrada o výměře
187 m2 a pozemek p. č. 528 zastavěná plocha o výměře 329 m2 v k. ú. Zákupy; záměr

města prodat pozemek p. č. 1082 ostatní
plocha o výměře 39 m2 v k. ú. Zákupy. Rada
města Zákupy schválila pronájem pozemku
p. č. 52/1 trvalý travní porost o výměře 2552
m2 dle zákresu v k. ú. Brenná p. Miroslavu
Šmejkalovi, Brenná 13, Zákupy, na dobu
neurčitou od 1. 4. 2012, za účelem chovu
bažantů, nájemné 0,75 Kč/m2/rok. Rada
města Zákupy schválila uzavřít smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno
k umístění vodovodní šachty a přípojky na
pozemku p. č. 840/1 v k. ú. Zákupy.

Nebytové prostory
Rada města Zákupy schválila záměr
města pronajmout nebytové prostory – restaurace na p. p. č. 1289 v areálu koupaliště,
Zákupy o celkové výměře 400 m2 a stánku
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s občerstvením na koupališti v Zákupech
stojící na pozemku p. č. 1288 o výměře 105
m2, na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 9.
2012.

Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření
nájemních smluv na byty v majetku města,
a to na byt č. 1 o velikosti 1+2 na adrese
Gagarinova 329 a na byt č. 16 o velikosti
1+2 na adrese Školní 342, Zákupy. Rada
města Zákupy vzala na vědomí přechod
nájmu bytu č. 25 v ul. Nové Zákupy 512,
Zákupy dle Občanského zákoníku.

Veřejné zakázky malého rozsahu
Rada města Zákupy odsouhlasila zahájení zadávacího řízení veřejných zakázek
(Pokračování na stránce 2)
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(Pokračování ze stránky 1)

malého rozsahu a stanovila hodnotící komise včetně náhradníků, a to:
- „Rekonstrukce chodníku před Základní
školou a Mateřskou školou v Zákupech“
- složení komise: Mgr. Čestmír Kopřiva,
člen zastupitelstva města, Iva Kreisingerová, místostarostka města, Ing. Zdeněk
Rydygr, člen rady města, Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ,
Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ
- "Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky – ul. Školní, Zákupy“ -složení komise: Iva Kreisingerová, místostostarostka města,
Mgr. Jaroslav Hajdů, člen RM, Ing.
Pavel Řezník, člen ZM, Boris Ornst,
člen ZM, Pavel Kouba, správce bytového fondu, Marta Dostálová, vedoucí OV
MěÚ, Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí
HSO MěÚ
- "Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky, výměna
MIV – ul. Nové Zákupy, Zákupy“ -

složení komise: Iva Kreisingerová, místostostarostka města, Mgr. Jaroslav
Hajdů, člen RM, Ing. Pavel Řezník, člen
ZM, Boris Ornst, člen ZM, Pavel Kouba, SBF, Marta Dostálová, vedoucí OV
MěÚ, Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí
HSO MěÚ.
Rada města Zákupy souhlasila s doporučením komise pro hodnocení nabídek na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Pořízení žacího zahradního traktoru, křovinořezu a motorové pily" a přidělením této
zakázky firmě Josef Lukavec, prodej a opravy motorových pil, Velký Valtinov. Celková cena činí 168.840,- Kč s DPH.

Finanční příspěvky
Rada města Zákupy neschválila příspěvek na interaktivní výstavu „Slovo má Hurvínek“ v roce 2012 v našem městě pro
„Junior aréna“ o. s., Ústí nad Labem, ve
výši 10.000,- Kč a neschválila poskytnout
finanční příspěvek na realizaci akce Českého červeného kříže, vydání příručky „První

pomoc není věda“ pro IV-Nakladatelství
s. r. o., Praha 3.

Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí
zápisy ze schůzí komisí, a to komise pro
kulturu a cestovní ruch ze dne 5. 3. 2012,
komise sociální a zdravotní ze dne 14. 3.
2012 a bytové komise ze dne 19. 3. 2012.

Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila dodatek č. 2
ke Smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny pro město Zákupy, o poskytování
produktů v roce 2012, s firmou Centropol
Energy, a. s., Ústí nad Labem. Rada města
Zákupy schválila použití znaku města Zákupy na hrací kin-ballový míč, oddíl kin-ballu,
TJ Zákupy, odbor ASPV Zákupy. Rada
města Zákupy vzala na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o vyřazování majetku města
Zákupy k 31. 1. 2012. Rada města Zákupy
schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 5 v Domě s pečovatelskou službou, Nové
Zákupy 504, Zákupy, od 1. 4. 2012.

Zastupitelstvo města Zákupy dne 28. 3. a 16. 4. 2012
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo výsledek hospodaření
Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy za rok
2011 a pokrytí záporného hospodářského výsledku, ztráty hospodaření DD a DPS ve výši 27.423,37 Kč za rok 2011 ze zaúčtovaných
účetních odpisů z Fondu reprodukce majetku.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Dohodu o poskytnutí
dotace z programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským
intervenčním fondem, Praha 1 na projekt “Pořízení žacího zahradního traktoru, motorové pily a křovinořezu na údržbu veřejné zeleně“
a pověřilo starostu města podpisem této dohody.

Prodej pozemků
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej pozemku p. č.
853/46 ostatní plocha o výměře 176 m2 v k. ú. Brenná za cenu 120,Kč/m2, tj. 21.120,- Kč; prodej pozemku p. č. 1344/1 ostatní plocha o
výměře 1086 m2 v k. ú. Zákupy za cenu 400,- Kč/m2, tj. 434.400,Kč; prodej pozemku p. č. 1082 ostatní plocha o výměře 39 m2 v k. ú.
Zákupy, za cenu 120 Kč/m2, tj. 4.680,- Kč a nově schválilo prodej
pozemku p. č. 1344/7 ostatní plocha o výměře 951 m2 v k. ú. Zákupy za cenu 400,- Kč/m2, tj. 380.400,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p. č.
1969/2 orná půda v k. ú. Zákupy pro firmu ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín a neschválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
týkající se prodeje části pozemku p. č. 336 ostatní plocha, části pozemku p. č. 337 ovocný sad a pozemku p. č. 335 ostatní plocha o
výměře 3 600 m2 v k. ú. Zákupy dle zákresu za cenu 300,- Kč/m2, a
dále prodeje pozemku p. č. 534 zahrada o výměře 524 m2, pozemku
p. č. 530 zahrada o výměře 187 m2 a pozemku p. č. 528 zastavěná
plocha o výměře 329 m2 v k. ú. Zákupy dle zákresu za cenu 400,Kč/m2, pro Liberecký kraj, v upraveném znění.
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo prodej pozemku p. č.
150/1 trvalý travní porost o výměře 3087 m2 v k. ú. Starý Šidlov za
cenu 100.000,- Kč.

Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy se seznámilo se zápisy ze schůzí
Místního výboru v Nových Zákupech konané dne 29. 1. a 26. 2.
2012, odvolalo pí Marii Javorovou a p. Jaroslava Pilnaje z funkce
členů Místního výboru Nové Zákupy a určilo počet členů Místního
výboru Nové Zákupy na pět s účinností od 1. 4. 2012.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis ze schůze
Osadního výboru Božíkov konané dne 11. 3. 2012.

Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo dodatek Partnerské
smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu
Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko a pověřilo starostu města podpisem dodatku.
Zastupitelstvo města Zákupy odsouhlasilo uzavření Partnerské
smlouvy o zajištění realizačních náležitostí projektu „Živý venkov –
tradice a současnost“ včetně předfinancování projektu a pověřilo
starostu města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo vstup města Zákupy do
Svazku obcí Máchův kraj, se sídlem v Doksech.
Zastupitelstvo města Zákupy delegovalo zástupce města Zákupy
starostu města Ing. Radka Lípu na valnou hromadu akcionářů obchodní společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice,
která se koná dne 7. června 2012 v Ústí nad Labem.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo vztyčení „Kříže smíření“
na mostě u kapličky sv. Anny na památku soužití Čechů a Němců
v Zákupech.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtové změny č.
2/2012 v předloženém znění. Zastupitelstvo města Zákupy schválilo
dle zásad pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu
pro rok 2012 - částku 260.000,- Kč rozdělit mezi žadatele o finanční
příspěvek na sport pro rok 2012 takto: FC Kamenice 33.700,- Kč a
TJ Zákupy 226.300,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo odpis nedobytné pohledávky ve výši 63.298,- Kč – Správa bytového fondu města – byt č.
18 v čp. 511, Nové Zákupy, Zákupy.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo finanční vypořádání roku
2011 a návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do
fondů Základní školy a Mateřské školy Zákupy.
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INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
KVĚTEN 2012
Úterý
Sobota
Neděle
Úterý
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

1. 5. – MUDr. Naděžda Motlíková, Eliášova 1545/9, Česká Lípa, tel. 487 853 014
5. 5. – MUDr. Martin Bartoň, Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
6. 5. – MUDr. Jiří Voříšek, Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
8. 5. – MUDr. Eva Pušková, Nový Svět 915, Kamenický Šenov, tel. 487 713 206
12. 5. – MUDr. Přemysl Prstek, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 851 705
13. 5. – MUDr. Marcela Klementová, Nové Město 277, Dubá, tel. 487 870 388
19. 5. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
20. 5. – MUDr. Pavel Hříbal, Revoluční 164, Stráž pod Dalekem, tel. 487 843 622
26. 5. – MUDr. Jarmila Vyčichlová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
27. 5. – MUDr. Hana Jandlová, 28. října 3004, Česká Lípa, tel. 487 520 704

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Linky tísňového volání, kdy je použít
150 hasičský záchranný sbor - Volejte
v případě požáru, úniku nebezpečných
látek, dopravní nehody aj.
155 zdravotnická záchranná služba Volejte pokud jste zraněn, máte Vy
nebo někdo jiný zdravotní obtíže.
158 policie - Volejte v případě trestného
činu, přepadení, krádeže, dopravní nehody aj.
156 městská policie - Volejte v případě
dopravních přestupků, rušení veřejného
pořádku aj.
112 jednotné evropské číslo tísňového
volání Volejte když:
 událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např. při dopravních nehodách se zraněním, kdy je potřeba
přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.
 si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo ho např. ze zdravotních důvodů nemůžete operátorce popsat, může posloužit linka 112
ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci, volajícího.
 si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpomenout na jiné číslo
tísňové linky.
 neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na lince 112 ve většině
světových jazyků.
 je rovnocenná národní linka tísňového volání obsazena.

Systém telefonického centra tísňového volání 112 umožňuje
překonat problém přetížení linek tísňového volání. V případě vysokého počtu volajících v daném kraji jsou hovory automaticky přesměrovány do dostupných telefonních center v ostatních krajích.
V Libereckém kraji jsou všechna volání na linku 112, 150 volanou z mobilního telefonu a volání na linku 150 z pevné telefonní sítě
na území okresu Liberec, svedena na telefonní centrum tísňového
volání 112, které má sídlo v prostorách Krajského operačního a
informačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje. Volání na tísňovou linku 150 z pevné telefonní sítě na území
okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily přijímají příslušná
operační střediska hasičů.
Zneužití linek tísňového volání je trestné. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) fyzická
osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany
nebo zneužít linku tísňového volání. Pokud fyzická osoba vědomě
bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku
tísňového volání, dopustí se přestupku, za který jí může příslušný
orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární
dozor, uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.
Další informace naleznete také na webových stránkách
www.hzslk.cz
por. Mgr. Iva Michalíčková,
krizové a havarijní plánování HZS Libereckého kraje

Při volání na jakoukoli tísňovou linku sdělte operátorovi tyto
údaje:
Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd.
Kde a kdy se to stalo – místo (město, ulice, číslo popisné, vhodný
orientační bod v blízkosti), včetně počtu zraněných a dalších upřesňujících informací.
Kdo volá – jméno a číslo, ze kterého voláte.
Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním několika hlubokými nádechy a výdechy. V klidu odpovídejte na doplňující dotazy
operátora. Po oznámení události zavěste telefon, nevypínejte ho a
čekejte na zpětný dotaz operátora!
Může se stát, že národní linka tísňového volání bude obsazená.
Pro možnost komunikace občanů se záchrannými složkami je také
zavedeno mezinárodní číslo tísňového volání 112.
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Komise pro obnovu památek informuje
Na pondělním jednání (16. 4.) zastupitelstva bylo jednomyslně schváleno bez
rozdílu stranických příslušností usnesení
vztyčit na mostě u kapličky sv. Anny „Kříž
smíření“. Jedná se o propletené dva kříže s
jednoduchým dvojjazyčným nápisem GOTT
VERBINDET UNS – BŮH NÁS SPOJUJE.
Německá strana již vybrala 1000,- eur, což
je více než polovina nákladů na jeho zhotovení a instalování. Chtěl bych zde všem
zákupským zastupitelům velice poděkovat

za toto gesto, kterým se Zákupy zařadily na
přední místo v naší republice, co se týče
tolerance dnešního a původního obyvatelstva. Schválení „Kříže smíření“ ocenila i
náměstkyně libereckého hejtmana pro kulturu Ing. Lidie Vajnerová na setkání muzejníků 19. dubna s tím, že pokud bude pozvána,
ráda na odhalení kříže s p. hejtmanem
Eichlerem přijede.
Navázal jsem také kontakt s litoměřickým biskupstvím. P. Šudovi byl bohužel

Na březnovém jednání zastupitelstva města byl schválen vstup
města Zákupy do Svazku obcí Máchův kraj.
Svazek obcí Máchův kraj dlouhodobě podporuje rozvoj kulturního dědictví a tradic, rozvíjí oblast cestovního ruchu, sportovní
a kulturní aktivity v daném území. Zajišťuje publikační, propagační
činnost a informační servis pro členská města a obce. Máme tedy
jedinečnou možnost propagovat naše město ve všech turistických
materiálech, které Svazek obcí Máchův kraj vydává, prezentovat
turistické cíle Zákup a tím samozřejmě posílit cestovní ruch v našem

Nová činnost městské policie
Možná jste zaregistrovali, že v březnu
proběhlo měření rychlosti projíždějících aut
v Zákupech, Božíkově a Kamenici. Strážníci městské policie zapůjčeným radarem
měřili a následně pokutovali řidiče, kteří
nejvyšší povolenou rychlost překračovali.
Během týdenního měření udělili strážníci
několik desítek pokut za rychlou jízdu.
V těchto dopravně bezpečnostních akcích
budeme nárazově pokračovat. Věříme, že
dojde ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích ve městě.

Opravy mostů
Liberecký kraj opravuje v současnosti
mosty v blízkosti města Zákupy. Jedná se
o opravu mostu přes Svitávku na konci Kamenické ulice a mostu pod Brennou.
V plánu oprav jsou ještě mosty přes Kamenický potok a Svitávku pod Novými Zákupy
směrem na Velenice. Mosty budou po nezbytně potřebnou dobu uzavřeny. Objízdné
trasy jsou značeny.

Nová služba pro stavebníky
Odbor výstavby MěÚ Zákupy připravil
pro nové potencionální stavebníky službu,

Ing. Zdeněk Rydygr,
předseda komise

městě. Další velké plus je jednoznačně v možnosti žádat o dotace
společně s dalšími členskými městy za Svazek obcí Máchův kraj,
kdy máme samozřejmě větší šanci uspět a úspěšně čerpat finanční
prostředky právě na kulturní aktivity a posílení cestovního ruchu,
např. vybudování památkového okruhu, umístění orientačních tabulí
(ukazatele, rozcestníky…… atd.). Je mnoho, co je potřeba provést
pro zkvalitnění a zlepšení cestovního ruchu na území našeho města
a právě vstup do Svazku obcí Máchův kraj je to správné vykročení
ke splnění cílů, které se nám aktivním přístupem města jistě podaří
naplnit.
Iva Kreisingerová, místostarostka města

Svazek obcí Máchův kraj

Stručně z města…

ukončen pracovní poměr, ale jednal jsem již
s jeho nástupcem, stavebním technikem
majícím na starost Zákupy p. Součkem.
Budeme koordinovat společnou činnost
ohledně opravy kostela sv. Fabiána a Šebestiána tak, abychom tuto zákupskou
památku zachránili. Další osobní jednání
jsme měli již poslední dubnový týden.

která jim usnadní papírování při komunikaci
s úřady. Ve službě e-UtilityReport je žadatel
systematicky veden k vyplnění formuláře
pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel na základě vyplněného
formuláře rozešle elektronickou žádost
všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou
pro dané území aktivně zapojeni do služby.
Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří
prozatím neumožňují příjem žádostí touto
formou, jsou vygenerovány PDF soubory
pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou
legislativou. Služba e-UtilityReport je pro
žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům
inženýrských sítí tak, aby žádný nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům
nebyly odesílány nadbytečně. Žadatelem
může být kdokoliv (občan, stavebník, projektant a investor). Více informací na odboru výstavby pí Dostálová (tel: 487 857 203).

Restaurování soch u kapličky
sv. Anny
V únorovém čísle ZZ jsme vás informovali o projektu, jehož výstupem by mělo být
restaurování soch na kamenném mostě
a u kaple sv. Anny. Obě naše žádosti o dotaci na tento projekt byly úspěšné
a z ministerstva kultury a Libereckého kraje

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

získáme příspěvek na celkem 170 tis. Kč,
což představuje zhruba polovinu odhadovaných nákladů. Na svém místě je pouze
socha sv. Apoleny, která je na kamenném
mostě přes Svitávku spojující ulici Mosteckou a ulici Nábřežní. Sochy sv. Fabiána,
sv. Šebestiána a sv. Barbory, resp. torza a
zbytky z těchto soch jsou umístěny na Státním zámku v Zákupech. O prázdninách
začnou restaurátorské práce tak, aby mohlo
dojít ke slavnostnímu odhalení na letošních
Zákupských slavnostech společně s Křížem
smíření. Tento projekt zachrání architektonickou a historicky velice cennou památku.
Navazujeme tedy na postupné obnovování
památek ve městě Zákupy. V příštím roce
bychom rádi připravili projekt na záchranu
soch a mostu vedoucího ke kapucínskému
klášteru. Pokud se to podaří, bude město
Zákupy moci nabídnout svým návštěvníkům
něco málo ze své bohaté minulosti. Rádi
bychom také vytvořili památkový okruh
městem. Začínal by na Státním zámku
(ročně ho navštíví cca 20 tis. návštěvníků) a
pokračovat by mohl zámeckým parkem,
kolem sochy sv. Jana Evangelisty přes náměstí kolem sloupu Nejsvětější trojice
k soše sv. Jana Křtitele. Odtud by návštěvník pokračoval ke kapli sv. Anny, dále by
Nábřežní ulicí přešel až k mostu u kapucínského kláštera.

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

li, vyzkoušeli různé masky, na historickém razicím stroji se pokusili
vyrazit hvězdičku ze zlatého papíru. Jako dárek každý dostal papírovou korunku nebo klauna. Ve středu si muzeum také prohlédla

Masopust v mateřské škole
V týdnu od 20. 2. do 24. 2. jsme děti seznamovali s tradicí Masopustu. V pondělí Motýlkové a Broučkové navštívili Muzeum masek,
kde si každý namaloval svou masku. Také jsme si muzeum prohléd-

(Pokračování na stránce 5)
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Kuřátka a namalovala jednu masku společně.
Celý týden jsme se učili písničky, básničky, četli pranostiky, příběhy a
naše velké přípravy vyvrcholili v pátek masopustní veselicí. Každý mohl přijít
v masopustní masce - byla tu čarodějnice, čaroděj, víla, tanečnice, pirát, indián, vodník, kovboj, hasič a další.
Kuřátka si vyrobila krásnou šaškovskou čepičku. Paní kuchařce děti zazpívaly písničku nebo řekly básničku, za odměnu dostaly koblihy. Po dobré svačince jsme si trochu zasoutěžili. Házeli jsme míčky do klauna, „bába s nůší“
překonávala překážky, a „na koních“ jsme odběhli dostihy. Tancovali, zpívali
a veselili jsme se. S masopustem jsme se rozloučili „pohřbením basy“.
Eva Šefčíková

počasí.
Ale zimě se nějak odejít nechce, a proto
jsme si alespoň školku jarně vyzdobili.
A vyhlásili osvědčenou „Velikonoční výstavku – tvoříme s mámou a tátou“. Děti a
rodiče měli možnost doma společně něco
vyrobit. Shromáždilo se hodně krásných
výrobků a nových nápadů. Chválíme rodiče,
kteří si udělali čas a se svými dětmi něco
vyrobili.
Všem přejeme krásné jaro a hodně sluníčka.

„Zimo, zimo, táhni pryč …“
23. 3. jsme se ve školce rozhodli, že od
nás zimu opravdu už vyženeme. Jako každý
rok i letos jsme si vyrobili morenu. Na připravený dřevěný kříž jsme s dětmi navlékli
šaty, ty jsme vycpali slámou, uvázali šátek,
nakreslili obličej a na krk dostala morena
barevnou kraslici. Všichni jsme ji vyprovodili k řece, cestou ji zpívali písničky a recitovali básničky o jaru. Na mostě jsme moreně řekli naposledy báseň „Zimo, zimo, táhni
pryč“, hodili ji do řeky a na cestu jí zamávali. Děti měly radost, že se nám zimu podaři-

Velikonoční jarmark
Dne 31. března se měl v Zákupech uskutečnit Velikonoční jarmark. Všichni jsme se
na jaro tak strašně těšili! A touto akcí jsme
jaru MY, žáci a učitelé, chtěli vzdát hold.
Rozhodli jsme se, že si znovu vyzkoušíme
tvořivé dílny. Každý třídní učitel společně se
svou třídou rozhodl, co by v daný den mohli
na jarmarku prodávat. Když měla každá třída
rozmyšleno, nezbývalo nic jiného, než se
pustit do práce. V rámci hodin výtvarné výchovy, pracovních činností nebo třídnických
hodin všichni začali horlivě pracovat na výrobcích, z nichž by třídy utržily nějaké penízky. Městský úřad Zákupy nám znovu (stejně

Eva Šefčíková
lo vyhnat, protože ten den bylo krásné jarní
jako v zimním období) vyšel vstříc – jarmark
se mohl uskutečnit v jeho prostorách. Každá
třída tak měla svůj stolek a na něm spoustu
rozličných výrobků – kraslice, papírové kvítky, pomlázky, rámečky na fotografie, záložky, perníčky a spoustu a spoustu dalších věcí.
Rozhodně si myslíme, že se jarmark velice
povedl! O tom svědčí i napěchované třídní
fondy! Rádi bychom touto formou poděkovali
zejména zaměstnancům Městského úřadu
Zákupy, kteří nám s organizací akce pomohli
a bez jejichž pomoci by prodej výrobků neproběhl tak hladce. Dále děkujeme všem,
kteří neváhali přijít a utratit své úspory za
výrobky žáků (ačkoli počasí nám příliš nepřálo). Škoda jen, že jsme se v tento den cítili

Den bezpečnosti
Na obávaný pátek třináctého připadl letos
na naší škole projektový Den bezpečnosti.
Ten se týkal všech žáků, tedy jak 1. stupně,
tak i žáků 2. stupně. Náplň dne byla rozmanitá. Na prvním stupni se žáčci například vydali
na procházku po okolí, a tím si osvojovali
pravidla bezpečnosti, rozpoznávali dopravní
značky, mluvili o tom, jak se zachovat, když
dojde k nějaké mimořádné situaci. Po tomto
dni tak i mladší žáci vědí co dělat, když vypukne požár, když nastanou povodně, nebo
budou svědky autonehody. Žáci 2. stupně se
vydali do prostor SDH Zákupy, kde nás
p. Homza (a další členové jeho rodiny, dokonce i ta nejmenší!) seznámil s prací hasičů.
Za necelou hodinku jsme si směli prohlédnout

výstroj hasiče, prohlédnout si hasičský vůz,
nebo navštívit klubovnu, která se honosí několika trofejemi. Ani se nám odtud nechtělo!
Dále žáky čekala jednotlivá stanoviště:
probírala se dopravní výchova a bezpečnost
na silnicích (nejen z hlediska automobilů a
5

sami. Jistě by všem bylo veseleji, kdyby náměstí tak trochu ožilo.
Mgr. Petra Slámová

chodců, ale především z hlediska cyklistů,
kterých je na naší škole požehnaně), žáci si
zopakovali základy zdravovědy (tedy poskytování první pomoci v různých situacích),
navštívil nás i místní policista p. Dvořák,
který pověděl těm nejstarším něco o své
„bezpečné" práci. Neopomněli jsme ani téma
ochrany obyvatel za mimořádných situací
(a to nejen při povodních, ale i při požáru,
chemickém úniku apod.), nebo jsme se zabývali i problematikou bezpečnosti při práci na
internetu a bezpečností rizikového chování,
které s tímto souvisí (stalking, kybergrooming, kyberšikana atd.). Doufejme, že si žáci
mnohé připomněli, snad se dozvěděli i něco
nového, co budou třeba někdy v praxi nuceni
využít.
Mgr. Petra Slámová

Zákupský zpravodaj

Naši žáci úspěšně reprezentují
zákupskou školu
V letošním roce se naše škola zúčastnila
sedmi okresních kol olympiád – ekologické,
matematické, dějepisné, z českého, německého a anglického jazyka a Pythagoriády.
Velkého úspěchu dosáhli žáci naší páté třídy
S. Engel, Š. Kohout a M. Pelčák v okresním
kole matematické olympiády. K naší velké
radosti se Samuel Engel umístil na 1. místě!
Zastoupení jsme měli i v další matematické
soutěži – Pythagoriádě, kde nás v okresním
kole reprezentovalo 8 žáků. Skvělým počtářem byl opět Samuel Engel z 5. A, který
získal bezvadné 3. místo. Za účast a úspěchy v matematických soutěžích získala naše
škola v celkovém hodnocení 5. místo v kon-
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kurenci všech škol na okrese.
Dalšího pěkného úspěchu jsme dosáhli
v rámci dějepisné olympiády. Za naši školu
jsme zde měli dva zástupce. Kryštof Dufek
ze 7. A zde výborně obstál v konkurenci
žáků 8. - 9. tříd a obsadil 11. - 14. místo
z celkového počtu 31 žáků.
Svými
schopnostmi
dorozumívání
v cizím jazyce se pochlubili žáci v olympiádách z německého jazyka a z anglického
jazyka. V okresním kole v anglickém jazyce nás reprezentovali tři zástupci – L. Kunešová ze 7. A, K. Hájková z 9. A a A. Novotný taktéž z 9. A. Naši angličtináři to měli
náročné, protože museli obstát v konkurenci
žáků z gymnázií a taktéž žáků z jazykových
škol. Naše Kačka nádherně zabodovala,
když obsadila 6. místo z 16 účastníků.
O dva dny později nás reprezentovali

„němčináři“ – v zastoupení dvou žáků –
Š. Makarova ze 7. B a P. Dufka ze 7. B.
A jejich úspěchy? Po vyhodnocení
všech dvanácti soutěžících se Patrik Dufek
umístil na velmi pěkném 5. místě a Štěpán
Makarov na 8. místě.
V březnu se uskutečnila pro žáky z 8. 9. tříd olympiáda z českého jazyka, kde se
na pěkném 7. - 8. místě umístila Jana Stará
z 9. A.
Při získávání všech poznatků a vědomostí byli žákům nápomocni vyučující:
K. Kňobortová, V. Vaňková, L. Klimentová, H. Lochmanová, R. Lípová, M. Kopřivová a P. Slámová.
Všem – žákům i pedagogům patří poděkování za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaroslava Neumannová

Následovala hra na dračí doupě, ve které děti putovaly po pohádkovém lese v podobě jakékoli pohádkové postavy, kterou si
představily. Poté se četlo z Trnkovy Zahrady a koukali jsme na dva
díly stejnojmenného seriálu.
Pak už se děti konečně dočkaly tolik očekávané stezky odvahy,
která vedla po škole a na některých stanovištích byli k dispozici
starší pomocníci, aby svým mladším spolužákům pomohli.
Večer se chýlil ke konci… děti se převlékly do pyžamek, zavrtaly se do spacáků a při čtení dalších kapitol z Trnkovy knihy usnuly.
Ráno si po snídani pro děti přišli rodiče a všechno skončilo. Všichni
měli v paměti nové vzpomínky na Noc s Andersenem a doufali, že
se příští rok sejdou znovu.
Petra Kamenská

Noc s Andersenem
Dne 30. března se uskutečnila na naší škole pohádková noc
s Andersenem.
Nejprve se sešli zájemci o pomoc na této akci. Bylo to pět dobrovolníků z druhého stupně, kteří si pro děti připravili křížovky
a osmisměrky. Také pomohli paní učitelce Pazourkové připravit
program, rozmístit úkoly a šipky pro stezku odvahy.
Jen co to dokončili, přišly první děti se spacáky, karimatkami
a ve velkém očekávání do družiny. Prvním bodem naší „noci“ bylo
seznámení s programem a připomenutí dětem, kdo to vlastně byl
pohádkář H. CH. Andersen, jehož podobu děti složily jako puzzle.
Další na řadě bylo seznámení se s letošním výročím českého pohádkáře. Letos totiž oslavil své výročí Josef Trnka.

KRONIKA MĚSÍCE DUBEN

KALENDÁŘ MĚSÍCE KVĚTEN
1. května sehraje DS Havlíček v Kulturním domě v Zákupech komedii
„Kontrola v městě Kocourově aneb Jeden za všechny, všichni za jednoho“.
5. května hraje DS Havlíček „Kontrolu v městě Kocourově“
na oblastní přehlídce v Josefově Dole.
8. května se bude konat již 50. ročník Běhu zámeckým parkem.
8. května budou položeny květy k hrobům obětí druhé světové války
na zákupském i kamenickém hřbitově.
19. května se budou konat I. císařské slavnosti v Zákupech.
29. května se uskuteční vítání občánků.

1. – 6. 4. pořádalo Eduard Held muzeum pro děti akci
Namaluj si svou kraslici a velikonočního zajíčka.
4. 4. pořádaly KŽ a LKŽ jarní posezení s pí Renatou Kopalovou.
6. 4. ozdobili v Kamenici velikonoční strom.
16. 4. se sešlo zastupitelstvo města.
24. 4. vypukl rozsáhlý požár ve firmě LADEO v Nových Zákupech.
25. 4. reprezentovaly zákupské sportovkyně naše město
na republikovém finále v kin-ballu.
30. 4. se za veliké slávy pálily čarodějnice v Zákupech u kulturního
domu i v Kamenici.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE KVĚTEN
1992 + herečka a šansoniérka Marlen Dietrichová (20)
7. 5. 1812 * anglický básník Robert Browning (200)
1857 * novinář a spisovatel Jan Herben (155)
1877 * Vincenc Kramář, historik výtvarného umění (135)
1922 * herec a režisér Miroslav Macháček (90)
1957 * herec Otakar Brousek ml. (55)
1992 + herec Otto Šimánek (20)
8. 5. Mezinárodní den Červeného kříže
10. 5. 722 byl podle pověsti prohlášen knížetem Přemysl Oráč
(Kosmas) (1290)
1627 vyhlášeno tzv. Obnovené zřízení zemské, které zcela
podřídilo české království Habsburkům (385)
1892 * spisovatel Jan Weiss (120)
1902 * básník, kritik, novinář Antonín Matěj Píša (110)
12. 5. 1967 + hud. sklad. Julius Kalaš (45)

1. 5. Svátek práce
2. 5. 1857 + francouzský básník Louis Charles Alfred de Musset
(155 let)
1942 * zakladatel Olympiku, zpěvák a skladatel Petr Janda
(70)
3. 5. 1942 * mnohonásobná olympijská vítězka, gymnastka Věra
Čáslavská (70)
5. 5. Den československé magie
1777 * Friedrich Egermann, významný sklářský výtvarník a
technolog (rubín) (235)
1987 + fotograf, etnograf a muzikolog Karel Plicka (25)
6. 5. Světový den přírodního prostředí
1952 * herečka Andrea Čunderlíková (60)
1962 + Jiří Červený, organizátor a hlavní autor kabaretu
Červená sedma (50)
1967 + Vincenc Kramář, historik výtvarného umění (45)

(Pokračování na stránce 7)
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21. 5. 1927 ukončil Charles Augustus Lindbergh první let přes
Atlantik bez mezipřistání na trase New York - Paříž (85)
1942 * Ivo Viktor, fotbalový brankář, mistr Evropy 1976
(70)
1992 byl do nemocnice na Homolce přivezen Leksellův
gama nůž (20)
22. 5. 1907 * anglický herec Laurence Olivier (105)
23. 5. 1707 * švédský přírodovědec Carl Linné (105)
1922 * herec Karel Effa (vl. jm. Effenberger) (90)
24. 5. 1932 * hudební skladatel Vadim Petrov (80)
1967 * zpěvačka Leona Machálková (55)
25. 5. 1862 + rakouský dramatik Johann Nepomuk Nestroy (150)
26. 5. 1872 se vydal dr. Emil Holub na svou první africkou cestu
(140)
1907 * americký herec John Wayne (105)
1937 + první předseda československé vlády dr. Karel
Kramář (75)
27. 5. 1927 T. G. Masaryk potřetí zvolen prezidentem ČSR (85)
1942 atentát na zastupujícího říšského protektora a šéfa
RSHA Reinharda Heydricha (70)
28. 5. 1762 * loutkář a národní buditel Matěj Kopecký (250)
1942 * slovenská herečka Božidara Turzonová (70)
29. 5. 1917 * americký prezident John Fitzgerald Kennedy (95)
30. 5. 1912 + americký průkopník letectví Wilbur Wright (100)
31. 5. 1892 * český básník a malíř Bohuslav Reynek (120)
Téhož dne při požáru na dole Marie na Březových
Horách v Příbrami zahynulo 319 horníků (nejhorší
důlní katastrofa na území dnešní ČR)

(Pokračování ze stránky 6)

13. 5. 1717 * Marie Terezie (295)
1982 + Věra Suková - Pužejová, tenistka, finalistka
Wimbledonu 1962 (30)
14. 5. 1912 + Johan August Strindberg, švédský spisovatel,
dramatik a básník (100)
1987 + americká herečka Rita Hayworthová
(vl. jm. Margarita Carmen Cansinová) (25)
15. 5. 1902 * slavná česká filmová herečka Anny Ondráková (110)
1937 * Madeleine Allbrightová, americká politička českého
původu (75)
16. 5. 1962 * herec Ondřej Vetchý (50)
17. 5. 1917 byl vydán manifest českých spisovatelů a vědců
sepsaný Jaroslavem Kvapilem (95)
1932 * kardinál, emeritní primas český a pražský arcibiskup
Miroslav Vlk (80)
1942 * Pavel Kantorek, kreslíř a jaderný fyzik žijící
v Kanadě (70)
1987 + MUDr. Ota Dub, lékař a spisovatel (25)
19. 5. 1907 * herec Jan Pivec (105)
20. 5. 1882 vznikl Trojspolek (Německo, Rakousko-Uhersko,
Itálie) (130)
1897 * významný český lékař - pediatr a profesor UK Josef
Švejcar (115)
1907 * německá spisovatelka Heda Zinnerová (105)
1927 zahájil americký pilot Charles Augustus Lindbergh
první let přes Atlantik bez mezipřistání na trase New York Paříž (85)

Přes veškerou snahu nacistických lékařů Heydrich atentát nepřežil.
Zemřel 4. června 1942. Jeho prozatímním zástupcem byl jmenován
K. H. Frank. Vyhlásil na území druhé stanné právo. Teror, který okupanti v čele s Frankem rozpoutali, neměl do té doby u nás podoby. Nejhrůznějším činem bylo vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Tato akce vyvolala téměř po celém světě vlnu odporu proti německému fašismu.
Pachatelé atentátu a další českoslovenští parašutisté se zatím ukrývali v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. 16. června se
na četnické okresní stanici v Benešově objevil rotmistr Karel Čurda.
Ačkoliv byl jedním z československých výsadkářů, oznámil, že může
poskytnout informace k vypátrání pachatelů atentátu na Heydricha. 18.
června byli parašutisté obklíčeni čtyřmi sty příslušníky SS. Esesáci zahájili kulometnou palbu z podkroví blízkého gymnázia a z oken obchodní akademie. Hasiči na pokyn nacistů začali kryptu kostela, kde našli
parašutisté poslední úkryt, zatápět vodou. Obránci však hájili své pozice
do posledních sil. Po hrdinném odporu, chvíli před vniknutím gestapa do
katakomb, se zastřelili.
Historici i politici vedli a ještě vedou debaty o tom, zda byl či nebyl
atentát na Heydricha účelným a správným činem. Odpůrci (především
ze strany levice) dokazují, že akce způsobila obrovské oběti na životech,
obránci poukazují na to, jak veliký význam především mezinárodní měl
tento čin jako doklad toho, že se náš národ nacistické okupaci nepodvolil. Ať už zaujmeme jakýkoliv postoj, skutečností zůstává, že ti, kteří
atentát provedli, i jejich pomocníci a spolupracovníci projevili nezměrné
hrdinství, a stali se příkladem našemu národu v ochotě zaplatit pro svobodu vlasti cenu nejvyšší.
J. Šimek

O jednom výročí
27. května 1942 byl v Praze-Libni dvojicí československých výsadkářů Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří byli pro tento úkol
speciálně vycvičeni ve Velké Británii, proveden atentát na zastupujícího
říšského protektora R. Hendricha.
Reinhard Heydrich byl 27. září 1941 jmenován zastupujícím říšským protektorem Čech a Moravy s úkolem zlikvidovat národně osvobozenecké hnutí. S jeho příchodem začíná doba nejkrutějšího nacistického teroru, vystupňovaná pak ještě po jeho smrti. Heydrich vyhlásil v
zemi stanné právo, které vešlo v platnost hned 28. září 1941. Padly mu
za oběť stovky vlastenců.
Po vlně Heydrichova teroru se československá exilová vláda pokusila
vzkřísit domácí vojenské organizace. V noci z 28. na 29. prosince 1941
přistály tři paraskupiny vyslané z Anglie na území protektorátu. Z nich
první dva - Silver A a Silver B - měly navázat přerušené spojení mezi
Londýnem a domovem a pracovat především zpravodajsky. Třetí - Anthropoid - dorazil s úkolem nejvážnějším - provést atentát na Heydricha.
Tímto úkolem byli pověřeni rotmistři Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Ve
středu 27. května 1942 se k zatáčce tehdejší Kirchmayerovy třídy přibližovali dva cyklisté. Podle plánu měl Heydricha a jeho řidiče zastřelit
Gabčík, Kubiš zůstal v záloze. Zatímco Heydrichovo auto sjíždělo
Kirchmayerovou třídou, Gabčík nacvičenými pohyby připravil k palbě
samopal, který měl ukrytý v aktovce. Odkrytý mercedes v zatáčce zpomalil. Gabčík vkročil do jízdní dráhy a stiskl spoušť. Avšak zbraň mlčela. Než se Heydrich stačil vzpřímit a vytáhnout pistoli, zasáhl Kubiš,
který k autu hodil bombu. Poté se oběma podařilo uprchnout.

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
1. 5. 1977 se v sokolovně (dnešním kulturním domě) konala přehlídka
zákupských hudeb: Paragraf, Šumařinka, Venkovani, Batyskaf. (35 let)
3. 5. 1937 zemřel čestný starosta Zákup E. Held (v zastupitelstvu 1898
- 1901, starosta 1901 – 1906, zastupitel 1906-12, starosta 191228, 1928-9 zástupce obce v okr. zastupitelstvu, 8. 8. 1928
jmenován čestným starostou). (75)
4. 5. 1977 účinkoval v zákupské sokolovně strýček Jedlička. (35)
5. 5. 1977 hráli a zpívali v zámeckém hudebním salónku Pražští
madrigalisté. (35)

9. 5. 1707 Jiří Bayer, občan a kovář ze Zákup zřídil kamennou sochu
sv. Tadeáše, v r. 1843 byla obnovena a v r. 1898 od
dobrodinců opravena. Dnes je umístěna ve francouzské
zahradě zámeckého parku. (305)
20. 5. 1977 padla za značného větru na Zákupy hustá žlutá mlha. V této
mlze se na Zákupy a okolí snesl žlutý saharský prach,
vzniklý ze saharského písku zvířeného vichřicí. Večerní
liják prach smyl. (35)
23. 5. 1967 projížděl Zákupy Závod míru. (55)
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Připomínka J. J. Leitenbergera u příležitosti 110. výročí jeho úmrtí
V 18. století se stala největší evropskou
velmocí Velká Británie. Příčinou jejího
vzestupu byl především rozvoj průmyslu,
který mohl své výrobky vyvážet do britských kolonií. Celá Evropa závistivě sledovala bohatství této velmoci, mohly ji však
napodobit ještě tak nejspíše státy západní
Evropy, které měly přístup k moři, a tudíž
mohly také získávat kolonie a obchodovat s
nimi. Avšak i další evropské země začaly
poznenáhlu hledat možnosti, jak rozvinout
svůj průmysl a obchod. V našich zemích
vládla tehdy císařovna Marie Terezie a její
syn Josef II. a také oni se snažili všemi
možnými způsoby hospodářství pozvednout. V průmyslu ostatně úspěšně podnikal
i manžel Marie Terezie František I. Lotrinský. A právě náš kraj se tehdy začal stávat
jednou z nejprůmyslovějších oblastí všech
habsburských zemí. Vzorem tu šel císařovnin významný politik a hospodářský odborník hrabě Josef Maxmilián Kinský, majitel
panství sloupského, které sousedilo se zákupským. Na zákupském panství se tehdy
objevil další z významných podnikatelů
monarchie Johann Josef Leitenberger.
Johann Josef Leitenberger se narodil
27. března 1730 v Levíně (u Úštěka)
v rodině barvířů látek. Vyučil se tedy u otce
barvířem, a když se v roce 1750 vykoupil
z poddanství, vydal se na vandr. Prošel

nejen zeměmi Habsburků, ale dostal se až
do německého Augsburgu, který byl tehdy
významným střediskem manufaktur na
potiskování látek vzory. Po návratu však
dostal od otce nikoliv barvírnu, nýbrž
mydlárnu v nedalekých Verneřicích. Oženil
se tam ale s Marií Annou Reitländerovou
(1759) a po smrti tchána převzal jeho barvířství. Vrátil se tak ke své původní profesi.
Byl velmi schopným podnikatelem, a tak
brzy svůj podnik rozšířil a začal zakládat
další. Věnoval se nejen barvení látek, ale
aby si zajistil jejich přísun, založil také
přádelny a tkalcovny, začal také s potiskováním látek. Jako první u nás zavedl vícebarevný tisk.
J. J. Leitenberger zakoupil v roce 1786
od majitele zákupského panství hospodářský dvůr Prorubí, tj. dvůr v Nových Zákupech, jak se tomuto místu od té doby říká, a
zřídil zde manufakturu na potisk látek, tzv.
kartounku. Zaměstnáno v ní v roce 1791
bylo 400 tiskařů. Kromě toho zaměstnával
5 000 dělníků předením a tkaním, avšak
formou tzv. rozptýlené manufaktury, tj.
zadával jim práci domů. S manželkou měl
13 dětí a po její smrti se oženil podruhé,
s Annou Marií Mattauschovou, která mu
dala stejný počet dětí jako její předchůdkyně.
I když se ne všechny děti dožily dospě-

K U LTU RA

losti, přece jen jich bylo hodně, a tak J. J.
Leitenberger rozdělil mezi ně své podniky,
kterých měl opravdu mnoho. Vedením
manufaktury v Nových Zákupech pověřil
syny Franze a Ignáce. První z nich po několika letech převzal vedení leitenbergerovských podniků v Kosmonosech a Josefově
Dole a Ignác pak 25. června 1797 převzal
oficiálně manufakturu v Nových Zákupech
do svého vlastnictví. V prvních letech neměl snadné podmínky, neboť probíhaly
války s napoleonskou Francií. V roce 1801
tedy s velikou slávou, ohňostrojem, hudbou
a tancem přivítal uzavření míru v Lunéville
a zaměstnance navracející se z války. Netušil ještě, že války budou pokračovat. V létě
toho roku však dokončil již několik let
plánovanou nástavbu patra na hospodářský
dvůr, nyní budovu manufaktury, v Nových
Zákupech. Do makovice na věžičce dal
uložit pamětní zápis, v němž mj. konstatuje, že jeho otec je ještě naživu a „požívá
přijatelného zdraví“.
Zakladatel mnoha textilních podniků a
největší podnikatel v monarchii Johann
Josef Leitenberger zemřel ve Verneřicích
30. května 1802, připomínáme si tedy 110.
výročí jeho úmrtí.
Martin Aschenbrenner

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

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

Červen

Květen

1. 6. – 30. 9. výstava k 65. výročí vzniku paradesantních
jednotek v Zákupech – EHM
1. 6. Noc kostelů – farnost Zákupy
2. 6. dětský den – Zákupy, Kamenice (+kácení máje) město Zákupy ve spol. s KŽ, LKŽ, DSHZ, OV Kamenice
9. 6. Den koupaliště - město Zákupy
22. 6. Svatojánská noc - ZŠ a MŠ
30. 6. (7. 7.) Prokopská pouť - OV Kamenice

1. 5. divadelní představení: Kontrola v městě Kocourově DSHZ
5. (12.) 5. Kamenický výlet s hledáním pokladu OV Kamenice
12. 5. výlet: Peklo u České Lípy
19. 5. I. císařské slavnosti v Zákupech - KZ, EHM
29. 5. vítání občánků
26. 5. Tvoříme duší
30. 5. Pěvecká soutěž Zákupský vrabčáček - ZŠ a MŠ

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

Dětský maškarní ples
V sobotu 31. března se naplnil Kulturní dům v Zákupech dětmi
v maskách a kostýmech a hravé odpoledne připravené jen pro děti
mohlo začít. Všechny děti a dospělé přivítali šášové Jája a Íja a také
nemohl chybět DJ Péťa, který zajistil hudební doprovod. Děti po
zaznění prvních tónů ihned zaplnily taneční parket a zábava začala.

Během celého odpoledne mohly děti změřit síly v mnoha soutěžích,
předvést svůj talent a naučit Šášu Íju tančit. Děti si navzájem ukázaly mnoho tanečních prvků a učily se navzájem od druhých. Přichystána byla také tombola, sladkosti a dobroty pro děti a samozřejmě
(Pokračování na stránce 9)
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může si s námi užít další a to již každoroční „Putování pohádkou“,
které pro děti připravujeme na sobotu 2. června. Informace získáte
v tomto zpravodaji, na webu města a také na plakátech ve vývěsních
skříňkách v Zákupech a dalších částech obce. Všichni jste srdečně
zváni, budeme se na vás těšit.
Iva Kreisingerová, místostarostka města Zákupy

(Pokračování ze stránky 8)

nemohly chybět dorty pro tři nejkrásnější masky. Bylo to nádherné
odpoledne, děti byly naprosto bezprostřední a pohled na jejich rozzářené oči byl pro nás pořadatele tou největší odměnou. Fotografie
z této akce můžete zhlédnout na webových stránkách města v sekci
aktuality. Kdo nestihl tuto akci ani dubnové „Pálení čarodejnic“,

Českolipského regionu a to ve dnech 26. a 27. května 2012.
Slavnostní zahájení bude v sobotu 26. 5. ve 13 hodin na nádvoří
zámku. Kulturní program a výstava probíhají po oba celé dny od
10:00 do 17:00 hodin.
Záštitu nad prezentačním setkáním převzali poslanec Parlamentu
ČR Petr Skokan, senátor ČR Karel Kapoun, starostka města Česká
Lípa Hana Moudrá a starosta města Zákupy Ing. Radek Lípa.

„TVOŘÍME DUŠÍ…“
Již posedmé se stane Státní zámek v Zákupech místem dvoudenního setkání zdravotně postižených spoluobčanů. Sdružení ARTEFAKTUM-CZ ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené
Libereckého kraje a městem Zákupy si vás dovolují pozvat na PREZENTAČNÍ SETKÁNÍ umělců se zdravotním postižením, kteří
svoji tvorbu představí široké veřejnosti. Bude to především setkání

EDUARD HELD MUZEUM INFORMUJE
V našem muzeu můžete od 16. dubna do
25. května mimořádně zhlédnout výstavku
o původních odrůdách starých vysokokmenných ovocných stromů pod názvem KRÁSA
– TRADICE - UŽITEK. Tato výstavka byla
zapůjčena z Brniště od p. Miroslava Těšiny
z PNF Brniště. Ve čtvrtek 19. dubna jsem se

zúčastnil prvního setkání muzejníků Libereckého kraje, které bylo uspořádáno v zasedací síni krajského úřadu pod záštitou zástupkyně hejtmana pro kulturu Ing. Lidie
Vajnerové. Liberecký kraj má v současnosti
4 velká muzea a více než 300 drobných
expozic. Presentoval jsem tam propagační

materiály našeho muzea a města Zákupy a
navázal přímou spolupráci například s muzeem ve Frýdlantu, jehož akcích se příští
rok zúčastníme. V diskusi jsem kritizoval
také miliony vydané do libereckých institucí
a uvedl k tomu, že pouhých 100 tisíc korun
by umožnilo dvaceti malým expozicím vytisknout své propagační materiály.
Ing. Zdeněk Rydygr

MĚSTO Zákupy zve na akci

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2012 od 18:00 hod. u kulturního domu.
17:30 lampionový průvod z náměstí
(lampión lze zakoupit na MěÚ, v PVO s.r.o.
nebo na místě v den průvodu)
Přijďte, zařádíme si s klaunem Ferdou.
21:00 pořádá Music club Zákupy taneční zábavu v KD
Soutěž o nejhezčí čarodějnici.
Buřty s sebou !!!
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Město Zákupy srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN

neděle 2.

6. 2012

9:00 hod. - PUTOVÁNÍ POHÁDKOU
START: hlavní brána zámeckého parku
u kulturního domu
12
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MĚSTO ZÁKUPY

12:30prezentace soutěžících ve víceboji
(3-členná družstva)
• děti (10-15 let), dospělí (od 15 let), rodiny

pořádá

13:00zahájení soutěží

DEN ZÁKUPSKÉHO
KOUPALIŠTĚ

•
•
•
•
•

běh s kufrem po pláži
přetahování lanem
trakařový běh
kohoutí zápasy
běh po plovoucí lávce

15:30soutěž originálních plavidel

sobota 9. 6. 2012

16:00

Přijďte si zasoutěžit s námi
o atraktivní ceny !!!

zábava a soutěže pro děti
revival Michala Davida
hudba k tanci i poslechu

Vstupné zdarma celý den

sezónní vstupné na koupaliště

Změna programu vyhrazena

soudek piva

zdála být až neskutečná. Člověk jen s úžasem naslouchal a téměř
nedýchal. Přestože skladby svým obsahem pojednávaly o vážné
smutné události, hudba zněla slavnostně, žádná beznaděj, ale jen
láska.
Děkujeme všem, kteří přišli, a vytvořili tak krásné společenství,
a doufáme, že odcházeli obohacení o silný duchovní zážitek.
Občanské sdružení Společné dědictví Zákupy a Obec Baráčníků
- za členy: společný výbor

Koncert
V sobotu podvečer posledního března t. r. se v děkanském kostele v Zákupech sešla navzdory špatnému počasí velká skupina citlivých a vnímavých lidí, aby naslouchali neobyčejné hudbě. V provedení vokálního souboru Hvězda z České Lípy vyslechli díla starobylých autorů, která dokreslovala předvelikonoční čas. Na návštěvníky
koncertu se snášela shůry z kůru kostela zvláštní hudba, která se

Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy

Noc kostelů
Co je to Noc kostelů? Je to akce pro
širokou veřejnost, při které mají návštěvníci
možnost setkat se s prostředím, které formovalo po tisíc let naše předky. Všichni zájemci mohou navštívit kostel svatých Fabiána a
Šebestiána dne 1. 6. 2012 v době od 18:00
hod. do 22:00 hod., v případě zájmu do
půlnoci. Bude jim umožněno prohlídnout si
tuto církevní a zároveň také kulturní památku s výkladem nejen historickým, budou
zpřístupněna různá místa a bude probíhat
kulturní program. Cílem Noci kostelů je
vytvořit prostor pro setkání, pro rozhovory,
hudbu, umění a duchovní zážitek. Objekt
bude otevřený, zájemci mohou vstupovat a
odcházet podle svého výběru a uvážení,
vybírat si svůj program.

Mohou požádat o vysvětlení a rozhovor. Pro
děti bude vyhrazena první hodina programu,
aby se i ony mohly seznámit s kostelem,
který stojí v jejich obci, a ony ho neznají.
Bude pro ně připravena soutěž s odměnou
ve formě sladkostí. Také na dospělé bude
pamatováno drobným dárkem a malým
občerstvením v podobě dobrého domácího
13

koláčku nebo zákusku. Zájemci mohou
obdržet razítko do poutnického pasu.
Program bude uveden na plakátech,
bude vyhlášen místním rozhlasem a lze ho
najít i na vznikající webové stránce
www.farnostzakupy.cz.
Pro úplnost uvádíme, že Noc kostelů
není výlučná záležitost zákupského kostela.
Pouze se připojíme k akci, která probíhá již
od r. 2000. Uvedenou noc budou otevřeny
kostely v mnoha městech a obcích v České
republice, na Slovensku a Rakousku, kde
tato iniciativa vznikla. Noc kostelů je sledována i celostátními veřejnými sdělovacími
prostředky, které přinášejí reportáže, různé
informace a články z jejího průběhu.
Všechny vás srdečně zveme.
Organizátoři
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

29. 5. 2012 přivítáme nové občánky města Zákupy.

ZÁKUPSKÉ OBČANSKÉ ORGANIZACE
OV KSČM v České Lípě, ZO KSČM Zákupy a LKŽ Zákupy vás
zvou na Pietní shromáždění k 70. výročí Lidické tragedie, které se
koná v neděli 10. června 2012 od 10 hodin u společného hrobu
v Lidicích. OV KSČM v České Lípě vypraví na tuto akci autobus.
Zákupští zájemci se mohou hlásit u paní Laušmanové, nebo
i u ostatních členů výboru ZO KSČM v Zákupech.

ZO KSČM v Zákupech
vás zve na pietní akt na počest 67. výročí osvobození naší vlasti od
fašistické okupace.
Sraz účastníků pietního aktu je v úterý 8. května 2012 v 10 hodin u kostela v Zákupech. Od kostela půjdeme položit kytici společně s představiteli města k Památníku obětí války. Poté pojedeme
položit kytici na hrob rudoarmějce do Kamenice.

INFORMACE Z KAMENICE

Zdobení velikonočního stromu
Na Velký pátek 6. dubna tradičně ozdobili Velikonoční strom
u obchodu. Sešlo se nás asi 30. Děti si přinesly vyrobené velikonoční
ozdoby, za které dostaly sušenku.
Také si poté přípily rychlými špunty.
Radek Hlavnička

Zpravodajství z Nových Zákup
si tam roky v parném létě hrají děti. Předpokládám, že tu tyto nálezy
budou i v dalších letech.
S povděkem jsem kvitoval, že hřiště vedle pivnice získalo zpět svou
druhou branku. Na obě byly dány i sítě, a tak si mají kluci zas kde hrát.
Podél horní silnice byl vykopán příkop, který by měl zabránit splachu
ornice z polí, byly trochu srovnány i související parkovací plochy. Silnice je teď přetížená denně zde projíždějícími desítkami traktorů, autobusů, kamionů a osobních aut. To proto, že je opravován most přes Svitávku nedaleko rozcestí na Velenice a Kamenici, takže tu jezdit asi většina
musí. Určitě ne všichni a ne tak rychle, kvůli mnoha dětem by se občasný dozor policie hodil. Další novinkou je doufejme dočasné ukončení
provozu prodejničky potravin v Domově důchodců, předpokládám že
příčinou byl trvalý prodělek. Vylepšilo se několik cest ve zdejších rozsáhlých zahrádkářských koloniích a energetici nechali provést rozsáhlý
průklest zeleně pod vedením VVN. Asi aby si dřevorubci vydělali, káceli i dost mimo vedení, ale že to klestí po sobě uklízí, mně to nevadí.
Kdyby tu byli aktivní zelení, asi by připomínky měli. Poslední mou
dnešní informací z Nových Zákup je postesknutí, že dětský Klub Pohoda, postrádající jakoukoli podporu a zájem rodičů a veřejnosti vůbec,
skomírá. Teď připravuji dvoudenní výlet na 5. – 6. května do oblasti
Holanských rybníků a rezervace Peklo a pak se rozhodnu, zda má smysl
se snažit.
Petr Starý

Oslava MDŽ
Dne 9. března 2012 se konala v Nových Zákupech oslava mezinárodně uznávaného svátku – Mezinárodního dne žen – dne stanoveného
k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Od roku 1911, kdy
byl poprvé slaven v Německu, Rakousko - Uhersku, Švýcarsku, Dánsku
a USA, usiloval o volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán
jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír
a rozvoj. Je špatně spojován s minulým režimem, a proto i některými
přehlížen.
Oslava se konala v pivnici Mozkové lázně jako akce organizovaná
MV Nové Zákupy, nájemci pivnice a za sponzorského přispění místní
organizace ČSSD.
Oslava dne žen proběhla úspěšně za účasti nejen místních žen, kterým bylo poskytnuto malé občerstvení i díky sponzorskému daru. Děkujeme všem za účast a doufáme, že v příštím roce bude oslava stejně
podařená a bouřlivější.
Milan Prokop, předseda MV Nové Zákupy

Další zprávy z Nových Zákup
Asi z tisku víte, že se ve Svitávce pod naším sídlištěm našla další
hromada munice po sovětech, kteří tady měli svou posádku. Jen o 250
metrů dál tu byli pyrotechnici i loni. Obě místa spojuje zejména fakt, že

DOPISY, OHLASY, NÁZORY

rubriku vede Mgr. J. M. Šimek

(Názory obsažené v této rubrice jsou názory pisatele a nemusejí být nutně v souladu s názory redakce ZZ. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky jazykově upravit a v případě nutnosti zkrátit.)
bylo mimo jiné i prodej pozemků Libereckému kraji ve věci transformace
sociálních služeb Domova Sluneční dvůr do obce Zákupy. Výstavbu těchto
objektů by financoval Liberecký kraj. Nová výstavba by výrazně zlepšila
(Pokračování na stránce 15)

Jak to dopadlo v Zákupech s prodejem
pozemků pro transformaci sociálních služeb?
Jednání zastupitelů proběhlo za účasti cca čtyřiceti občanů. Na programu
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Při usnesení pro prodej pozemků ve variantě č. 1 hlasovali čtyři zastupitelé pro, osm zastupitelů proti a jeden se zdržel hlasování. Pro ty, kteří
znají jednací řád zastupitelstva města Zákupy a metodický pokyn MVČR
je jasné, že v tomto případě nebylo přijato žádné usnesení, a tak starosta
ing. Lípa navrhl hlasování o usnesení o neuskutečnění prodeje pozemků.
Hlasování pak proběhlo tak, že osm zastupitelů bylo pro, čtyři proti a jeden
se zdržel hlasování. A tak byla tato varianta zastupiteli definitivně odmítnuta.
Následovalo hlasování o variantě č. 2 a při návrhu usnesení (tedy prodat pozemky pro denní centrum a ubytování pro 12 klientek) hlasovali čtyři
zastupitelé pro a jaké bylo mé překvapení, když se při hlasování proti nezvedl příslušný počet rukou. Ti se totiž raději zdrželi hlasování o tomto
návrhu! Tím tito zastupitelé, z očí do očí těm, kteří po dobu jednoho a půl
měsíce sháněli ve svém volném čase podpisy na petiční archy na zamítnutí
prodeje pozemků pro transformaci sociálních služeb Slunečního dvora
Jestřebí do města Zákupy, pohrdli jejich názorem. Nenašli ani dostatek
osobní statečnosti a tím úcty k názoru těchto 441 lidí, kteří si transformaci
sociálních služeb nepřáli, nebo jim stačilo několik minut na to, aby si už
nepamatovali, jaký názor měli na transformaci sociálních služeb a na prodej předmětných pozemků?
Nedá se nic dělat, minulost je prostě v nás ještě velice živá. Až snad
příští generace naleznou ony správné a chci věřit že demokratičtější metody řešení. To však je pro naši generaci šedesátníků již v nedohlednu.
Prodejem pozemků by město získalo cca 1,5 mil. Kč a tyto prostředky
mohly posloužit např. na nutnou opravu komunikace do Brenné nebo na
opravu komunikace v Nádražní ulici.
Začíná turistická sezona a jízda po této komunikaci jistě nepřispívá k
atraktivitě vstupu do města.

(Pokračování ze stránky 14)
životní podmínky zdravotně postiženým obyvatel ze Sociálního zařízení
Sluneční dvůr v obci Jestřebí.
Atmosféra pro prodej pozemků Libereckému kraji nebyla od počátku v
Zákupech nikterak příznivá. Na podporu této atmosféry vznikla nejprve
petice, kterou petiční výbor vydal dne 2. 3. 2012 spolu s podpisovými
petičními archy a až poté sepsal dne 13. 4. 2012 otevřený dopis zastupitelům města Zákupy.
Petice má nadpis: My níže podepsaní, nesouhlasíme s prodejem pozemků Libereckému kraji na výstavbu objektů sloužících k transformaci
Domova Sluneční dvůr Jestřebí.
V otevřeného dopisu zastupitelům píší v jeho úvodu: ano, proces transformace a deinstitucionalizace, kdy hlavní myšlenkou tohoto procesu je
začlenění klientů velkokapacitních zařízení do přirozeného prostředí s max.
počtem 4-6 osob v domácnosti rodinného typu, je skutečně potřebný.
Ty, co podepsali petici, omlouvá to, že neměli možnost číst otevřený
dopis zastupitelům města Zákupy a vyslovuji pochybnost, že ho četli i
všichni zastupitelé. Autor po zmíněném úvodu nenechá niť suchou na
Libereckém kraji. Předkladatelé dopisu zdůvodňují, že je třeba nesouhlasit
s procesem transformace. Tady tomu rozumím tak, že otevřený dopis zastupitelům nebyl z taktických důvodů v předstihu poskytnut občanům k
přečtení. Jinak by ti, co jsou normální, těžko mohli tento zjevný protimluv
podepsat.
Petici podepsalo 441 občanů. To je cca 15 % všech obyvatel města
Zákupy.
Zastupitelstvo projednalo několik variant. Ve variantě č. 1 bylo vybudování denního centra a ubytování pro 24 klientek, další varianta předpokládala vybudování denního centra a ubytování pro 12 klientek. Ani jedna
varianta nebyla schválena.
Jak zastupitelé hlasovali?

A ještě jednou k transformaci
sociálních služeb
Dne 20. 4. 2012 odvysílala celostátní televize na
ČT1 a ČT24 příspěvek o výsledku a přístupu
Města Zákupy k prodeji pozemků Libereckému
kraji. V následujících minutách se mi několikrát
rozezněl telefon a volající mi pokládal vesměs
stejnou otázku: „To myslíte v Zákupech vážně?
Tak to máte ostudu po celém kraji.“ A tak si
dovolím projevit svůj a potažmo i názor volajících. Pan starosta i paní místostarostka (členka
poradního orgánu - sociální komise při krajském
zastupitelstvu) předvedli ve věci transformace
sociálních služeb do města Zákupy svým přístupem k celé tak citlivé záležitosti vysokou neprofesionálnost a podlost. Za odpovědný přístup k
Libereckému kraji považuji přístup ke stejné
nabídce např. od starostky města Stráž pod Ralskem a dalších starostů na Českolipsku, kdy s
plnou odpovědností za případnou nelibost některých občanů řekli své ne.
Tomuto celému šlo předejít tím, že bude vedení
města komunikovat s ostatními zastupiteli, to
však nepatří k jejich stylu práce. Na závěr mi
dovolte, vážení spoluobčané, použít slova našeho prvního polistopadového presidenta „Pravda
a láska zvítězí“ snad i v Zákupech.
RSDr. Sylva Moravcová

Reakce: Jak to dopadlo v Zákupech
s prodejem pozemků pro transformaci
sociálních služeb? A ještě jednou
k transformaci sociálních služeb
V těchto článcích zaznívá mnoho negativních slov směřovaných k členům zastupitelstva
města v případě projednávání a také hlasování
na jednání zastupitelstva. Každý, kdo se o sociální oblast a transformaci sociálních služeb
zajímá, tedy i každý zastupitel, si jistě zjišťuje
informace, podle kterých si utváří svůj postoj a
názor na věc a následně podle toho také hlasuje.
Velmi významnou roli při rozhodování zastupitele, dle mého názoru tu nejdůležitější, hraje

RSDr. Sylva Moravcová – zastupitelka

bezesporu vyjádření názoru a postoje občanů
města. Rozhodnutí jednotlivých zastupitelů mi
nepřísluší soudit, každý se jistě rozhoduje podle
svého nejlepšího svědomí a je určitě ochotný
sdělit občanům důvod svého postoje. Já osobně
jsem otevřena jakékoliv konstruktivní diskuzi na
toto téma, ale nepřijde mi příliš vhodné řešit tak
závažné otázky bez širšího kontextu mnohdy
s cílem poškodit druhého či se zviditelnit, jak je
to často záměrem některých autorů článků. Navíc, v případě paní doktorky, odvolávat se na
slova pana prezidenta Václava Havla mi přijde
velmi nešťastné. Věřím, že rozumný a soudný
člověk si utvořil názor sám.
Iva Kreisingerová, místostarostka města

Transformace v Zákupech
V úvodu bych se chtěl vyjádřit k reportáži
České televize, kde se krajský radní Pavel Petráček vyjadřuje v tom smyslu, že obyvatelé města
Zákupy přistupují k transformaci nelidsky a
postrádají jakoukoliv empatii k mentálně handicapovaným osobám. Petice proti prodeji pozemků v Zákupech pro transformaci NEBYLA vytvořena z toho důvodu, že by občané města
Zákupy striktně odmítali obývat stejné město
s mentálně handicapovanými ženami, byla vytvořena z toho důvodu, že na celkový počet
obyvatel, necelé 3000, je 24 klientek jednoduše
přehnané. Město Zákupy, na rozdíl od Oken a
Stráže pod Ralskem, bylo ochotné jednat o počtu
umístěných klientek, bohužel však, jak již pan
starosta uvedl, pan radní k tomuto přistoupil
velice laxně, na jednání zastupitelstva 16. 4.
totiž osobně vůbec nedorazil, své vyjádření o
možném snížení počtu klientek sdělil pouze
telefonicky 2 hodiny před začátkem zastupitelstva. To, že pan radní v reportáži chování obyvatel v Zákupech nazval hyenismem, působí dojmem, že každý, kdo má na věc odlišný názor je
dle pana radního hyena???
Argumentem, který musím zdůraznit, je, že
Liberecký kraj chtěl pozemky pro transformaci
koupit pod jejich cenou a s cenou obvyklou
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přišel až na jednání zastupitelstva. Další ekonomická otázka spočívá i v dalším financování
tohoto projektu, jak již bylo uvedeno
v otevřeném dopise zastupitelům ze dne 13.
dubna 2012, odhadovaná udržitelnost tohoto
projektu je 25 let, nikdo však neřeší, co bude
s projektem, až tato doba uplyne a budou tato
zařízení dále využívána pro handicapované,
nebo se z nich stanou léčebny pro alkoholiky,
drogově závislé....? Město Zákupy ze svého
rozpočtu jen těžko může tento projekt financovat
a státní podpora na sociální služby neustále
klesá.
Přes všechna uvedená fakta, která jsme prezentovali již od začátku, mne velice zarazil článek
v Českolipském deníku, kde se pan radní pokouší veškerou vinu shodit na město Zákupy. Byl to
však on, který odmítal jednat a byl si jistý sám
sebou a svoji funkcí natolik, že v takto důležité
záležitosti odmítal připustit názory ostatních lidí.
Nařkl obyvatele města Zákupy z toho, že „ nemají pochopení “. Přijde mi urážející tvrdit, že
město zhatilo tento projekt na poslední chvíli a
záměrně (což z článku evidentně vyplývá). Od
začátku jednání o tomto projektu bylo město
Zákupy ujištěno, že v případě neodsouhlasení
projekt NEBUDE ohrožen, sám pan radní sdělil
na veřejné schůzi, že má v „záloze“ i jiná řešení,
a není proto důvod se obávat toho, že by město
Zákupy mohlo ohrozit realizaci celého projektu.
Na závěr bych chtěl opět zdůraznit, že město Zákupy, ani jeho obyvatelé NEJSOU proti
transformaci jako takové a NEJSOU ani asociálové, jak je některé zastupitelky nazývají, je zde
ale třeba uvažovat rozumně a do takto malého
města umístit pouze takový počet klientek, jaký
je samo schopno udržet i po uplynutí projektu, a
to maximálně 6. Proto jsme jako iniciátoři petice
rádi, že zastupitelé města rozhodli, tak jak rozhodli a zachovali odpovědnost vůči městu Zákupy. Jako přílohu k tomuto článku připojujeme
otevřený dopis petičního výboru adresovaný
zastupitelům města Zákupy.
Jaromír Lochman, člen petičního výboru
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potoka, nicméně stále je to hezká a pro turisty přitažlivá část města. Měli
bychom si jí hledět. Českolipští si výlet zpestřili i prohlídkou kostela
s ochotným farářem, expozicí v Eduard Held muzeu, ukázal a řekl jsem
oběma výpravám, co jsem věděl. Překvapilo mě, že použili zastávku
Božíkov, kde jakékoliv turistické ukazatele chybí. Prý o ní vědí kvůli
koupališti, kde někteří z nich kdysi byli.
Petr Starý

Turisté na návštěvě
Přes webové stránky jsem zjistil, že k nám namířily v březnu
a květnu výpravy turistických klubů z Nového Boru a České Lípy, a tak
jsem oběma velkým výpravám dělal na naučné stezce doprovod. Mimoňský klub tu byl taky, ale ten jsem nezachytil, tak si u Svitávky museli bloudit podle svého. Stále totiž trvá problém s pobořeným můstkem
přes Svitávku a poničenými povalovými chodníčky u Kamenického

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

Připravenost
na turistickou sezónu
Byla jsem se podívat za zámek, na místa, kde
je burza. Už někdy dřív jsem si všimla, že tam
nějaký dobrodinec vyváží doslova po fůrách

vyřezané větve ze stromů, nejdřív to byly jehličnany, teď čerstvě i z ovocných stromů. A
úplně vlevo, nevím, jestli to náhodou není s
požehnáním MěÚ, se zase kupí jiný odpad,
vybourané dlaždičky, cihly, kámen, hlína atd.
je to úděsné.

Ani zavřená restaurace pod zámkem není
znamením toho, že jsme v Zákupech na turistickou sezónu připraveni. Najde se odvážlivec,
který ji znovu otevře?

I. Hovorková

S PO RT
Kategorie 1. třída
1. Karolína Steklá a Drahuška Korýtková
(600 přeskoků)
2. Anička Sazamová a Mirečka Picková
(512)
3. Zuzanka Lehončáková a Eliška Bímová (490)
Kategorie 2. - 3. třída
1. David Szymeczek a Alenka Měchurová (762 přeskoků)
2. Sebastián Šalamoun a Kristýnka Važevová
(760)
3. Filip Havlík a Anička Středová
(613)
Kategorie 4. - 5. třída
1. Šimon Kohout a Anna Habáňová
(728 přeskoků)
2. Tobiáš Košťál a Kristýna Balvínová
(706)
3. Jiří Kohout a Slávka Smitková
(700)
Kategorie 6. - 7. třída
1. Dominik Koudela a Kristýna Mikšovská (1170 přeskoků)
2. Jan Štummer a Sára Kadlecová
(1009)
Kategorie 8. - 9. třída
1. Filip Dvořák a Patrik Miškech
(1056 přeskoků)
Pořadatelé Zákupských sportovních her

Šikula Cup 2012
Dalším závodem Zákupských sportovních her byl 21. března tradiční
Šikula cup, závod dvojic v přeskocích přes švihadlo. Opět se zúčastnil
velký počet závodníků od nováčků z prvních tříd, kteří se rozhodně
svými výkony neztratili, až po zkušené matadory z druhého stupně.
Nejlepší dvojicí se již potřetí stali Kristýna Mikšovská a Dominik Koudela s 1120 přeskoky. Nejlepší skokankou byla Kristýna Mikšovská s
608 přeskoky a nejlepším skokanem – Jan Štummer s 580 přeskoky.
Rekord z roku 1998, který drží Pavlína Hlobeňová (482 přeskoků) a
František Kalina (720), celkem 1202 přeskoků, nebyl opět překonán.
Tak snad příští rok. Všem závodníkům děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Naše poděkování patří také sponzorům
závodu manželům Václavíkovým a panu Šafránkovi.
A tady jsou všechny výsledky pohromadě:

Oddíl stolního tenisu informuje
Počátkem dubna byly ukončeny okresní a
krajské soutěže sezóny podzim 2011 - jaro
2012, ve kterých startovala i naše dvě družstva.
Družstvo „A“ hrálo krajskou soutěž
2. třídy a z 11 družstev této soutěže se umístilo
na 7. místě. Velmi dobrých výsledků dosáhl
Otta Hübsch, který pro družstvo vybojoval
nejvíce bodů a v celokrajském žebříčku této
soutěže obsadil velmi pěkné 5. místo. Dobrých, ale nevyrovnaných výsledků dosáhli i
hráči Brůžek a Česenek. Jiří Vakula startoval

jenom v podzimní části soutěže vzhledem k
tomu, že od prosince odešel za prací do Německa. Hráči Červenka a Častulík ml. většinou
na své soupeře nestačili. Ukazuje se, že hrát
tuto soutěž jenom s pěti hráči a pomýšlet na
lepší umístění není možné. Bylo by potřeba
doplnit toto mužstvo aspoň o jednoho kvalitního hráče. Všichni hráči, kteří hrají za „A“
družstvo, v současné době nežijí v Zákupech.
Do Zákup dojíždějí na tréninky a na soutěžní
utkání.
Družstvo „B“ hrálo okresní soutěž 2. třídy a ze
16

7 družstev této soutěže se umístilo na 2. místě.
Družstvo má na soupisce sice 12 hráčů, ale k
soutěžním utkáním bylo obtížné zajistit alespoň potřebné čtyři hráče. Z 12 hráčů tohoto
družstva je jenom polovina ze Zákup, ostatní
dojíždějí velice nepravidelně, převážně z Č.
Lípy. Na tréninky přicházejí většinou jenom
čtyři hráči, z nichž tři jsou důchodového věku.
Nedostatek stálých hráčů nás vedl k tomu, že
jsme ani neusilovali o postup do OP 1. Po
náboru, který jsme provedli prostřednictvím
(Pokračování na stránce 17)

Zákupský zpravodaj

květen 2012

(Pokračování ze stránky 16)

Zpravodaje a vývěsní skříňky, jsme získali dva
stálé hráče, se kterými počítáme do družstva
pro novou soutěž.
Konečné tabulky obou soutěží a umístění
jednotlivců najdete ve vývěsní skříňce oddílu,
která je umístěna naproti prodejně potravin u
základní školy.
Propagaci našeho oddílu jsme provedli i v
základní škole a o stolní tenis projevilo zájem

10 žáků. V průběhu zimních měsíců docházeli
pravidelně dvakrát týdně na tréninky, ale s
příchodem jara jejich zájem opadl a v současné
době již na stolní tenis nechodí.
Nedostatek zájemců o stolní tenis z řad
Zákupáků je až zarážející. Vždyť stolní tenis v
zájmové formě není sport náročný na vybavení
ani na fyzickou kondici, ale slouží k pobavení
a k vhodnému vyplnění volného času.

Janda v kategorii mužů, který se přehoupl přes laťku ve výšce 195
cm a pokoušel se dokonce o výšku 200 cm, ta mu ale odolala. Za
zmínku jistě stojí i výkon jediného zákupského zástupce v kategorii
mužů Miroslava Izery, který se přišel zúčastnit, a přestože byl podle
svých slov vybaven spíše teoreticky, zastavila ho až laťka ve výšce
150 cm, do té doby skákal všechny výšky na první pokus. Děkujeme
všem za skvělé výkony, které byly již tradičně odměněny jitrnicí.
Těšíme se na další ročník.

Jitrnicová laťka 2012
Dne 1. dubna se uskutečnil XXX. ročník závodu ve skoku vysokém
Jitrnicová laťka. Za účasti závodníků ze Zákup, ale také závodníků z
atletických oddílů z okolních měst (Cvikov, Česká Lípa, Liberec,
Mimoň), celkem jich bylo 66, mohli diváci vidět mnoho kvalitních
výkonů, při kterých se tajil dech, a které nadšeně oceňovali potleskem. Nejlepším výkonem se blýskl závodník z AC Cvikov Jakub
Kategorie 2005 a mladší
1. Sazamová Anička 80 cm ZŠ Zákupy
2. Šedina Honzík
80 cm ZŠ Zákupy
3. Pokrivčáková Nikolka 75 cm ZŠ Zákupy
Kategorie 2003 – 2004 chlapci
1. Šafránek Dan
90 cm ZŠ Zákupy
2. Kasinec Jiří
90 cm ZŠ Zákupy
3. Kubát Dominik
80 cm ZŠ Zákupy
Kategorie 2001 – 2002 chlapci
1. Lehončák Martin 100 cm ZŠ Zákupy
2. Košťál Tobiáš
95 cm ZŠ Zákupy
3. Kohout Šimon
90 cm ZŠ Zákupy
Kategorie 1999 – 2000 chlapci
1. Šefčík Radek
130 cm ZŠ Zákupy
2. Jirásek František 125 cm ZŠ Zákupy
3. Patka Michal
120 cm ZŠ Zákupy
Kategorie 1997 – 98 chlapci
1. Jeřábek Tomáš 150 cm ZŠ Zákupy
2. Onger Marek
150 cm ZŠ Pátova
3. Dostál Tomáš 145 cm Cvikov
Kategorie 1995 – 1996 chlapci
1. Stupka Patrik 155 cm AC Česká Lípa
2. Miškech Patrik 150 cm ZŠ Zákupy
3. Petr David
140 cm ZŠ Zákupy
Kategorie muži
1. Janda Jakub
195 cm Cvikov
2. Holoubek Jakub 180 cm Mimoň
3. Souček Petr
175 cm AC Česká Lípa

XXVIII. ročník
„Turnaje osvobození“
pořádá oddíl stolního tenisu v sobotu
12. května 2012 od 14 hodin v tělocvičně
základní školy. Pozváni jsou hráči krajského a
okresního přeboru, ale tímto zveme i další
zájemce především ze Zákup. Prezentace je ve
13:30 hod., startovné 50 Kč, ceny pro tři nejúspěšnější hráče.
M. Hovorka, oddíl ST

Kategorie 2003 – 2004 dívky
1. Neckařová Kateřina 100 cm Cvikov
2. Měchurová Alena
90 cm ZŠ Zákupy
3. Středová Anna
85 cm ZŠ Zákupy
Kategorie 2001 – 2002 dívky
1. Myslíková Lucka
105 cm ZŠ Pátova
2. Dufková Šárka
100 cm ZŠ Zákupy
3. Němečková Dominika 100 cm ZŠ Zákupy
Kategorie 1999 – 2000 dívky
1. Šťastná Simona
130 cm Cvikov
2. Pokorná Natálie
125 cm Cvikov
3. Hostinová Kristýna 120 cm ZŠ Zákupy
Kategorie 1997 – 1998 dívky
1. Berdarová Diana
125 cm Cvikov
2. Kohoutová Tereza
120 cm ZŠ Zákupy
3. Nevyhoštěná Nela
115 cm ZŠ Tyršova
Kategorie 1995 – 1996 dívky
1. Bišická Nikola
150 cm Cvikov

Kategorie ženy
1. Ajšmanová Kamila
2. Myslíková Jitka

160 cm AC Česká Lípa
115 cm Česká Lípa
Pořadatelé Zákupských sportovních her

INFORMACE ODJINUD
MĚSTO DOKSY, náměstí Republiky 193, 472 01

Doksy

VYHLAŠUJE KONKURZ NA OBSAZENÍ POZICE
ŘEDITEL/ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
„Základní umělecká škola Doksy“
Termín nástupu dohodou, nejpozději 1. 8. 2012 s předpokládanou dobou výkonu
činnosti ředitele/ředitelky na období 6 let. Vzdělání a pedagogická praxe pro výkon
funkce ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro podání
přihlášek končí 31. 5. 2012 ve 12:00 hod. Podrobnosti na webových stránkách
města www.mesto-doksy.cz
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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

placená inzerce
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