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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských občan ů

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
v těchto měsících probíhají v Libereckém kraji opravy mostů,
vesměs poškozených povodněmi v roce 2010. S těmito opravami
nastávají komplikace s dopravou. Celý kraj je doslova prošpikovaný
různými objížďkami. Vzhledem ke své poloze a řece Svitávce je
také ovlivněno město Zákupy a jeho bezprostřední okolí. V současnosti by měly být dokončeny opravy mostů pod Brennou směrem na
Srní a v zatáčce u Chudobů směrem na Kamenici. Další mosty na
území Zákup, které doznají větších či menších oprav, budou dva
mosty Novými Zákupy směrem na Velenice. Tyto opravy stíží dopravu do průmyslové zóny v Nových Zákupech. Objízdná trasa by
měla být vedena přes Brniště a Velenice. Dalším výrazným omezením bude oprava mostu před vjezdem do Mimoně. Mimoň bude tedy
ze směru od Zákup uzavřená. Objízdná trasa Mimoň - Česká Lípa
bude vedena přes Kamenici a Zákupy. Toto omezení by mělo trvat i
několik měsíců. Žádáme proto naše spoluobčany, aby dbali na svoje
bezpečí. Je také zapotřebí s těmito překážkami v trase počítat a na
cesty vyrazit s dostatečnou časovou rezervou.

Po opravách mostů je příslib Krajské správy silnic na opravu poničených komunikací např. Zákupy – Kamenice.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

Poděkování v tomto vydání Zákupského zpravodaje bude více:
Poděkování tedy zaslouží:
1) Pánové Skočík, Kučera, Rydygr za opravu kapličky sv. Jiří v Mimoňské ulici.
Tato drobná památka zdobí vjezd do města Zákupy od Mimoně.
2) Kultura Zákupy o. s. za uspořádání Císařských slavností.
3) Zákupští hasiči za včasný zásah při požáru v průmyslové zóně v Nových Zákupech.
4) Pan Ota Hruban za včasnou pomoc při opravě střechy na poště, kterou poškodil vítr a hrozilo nebezpečí pádu plechových šablon
a další poničení střechy.
Ing. Radek Lípa, starosta města

PODĚKOVÁNÍ

Informace z jednání schůzí Rady města Zákupy
(Za rubriku odpovídá ing. Z. Šostková, tajemnice MěÚ)

Rada města Zákupy dne 26. 4. a 21. 5. 2012
ta prodat pozemky dle platného územního plánu města Zákupy jako
plochy určené k rekreaci – zahrádkové osady v k. ú. Zákupy majitelům staveb na uvedených pozemcích. Rada města Zákupy schválila
zařazení žádosti dalšího zájemce do seznamu žadatelů o prodej pozemku v k. ú. Zákupy na výstavbu rodinného domu.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení přívodního vodovodu obce
Bohatice na pozemcích p. č. 1162, 1178/2, 1240, 1241, 1242, 1243,
1244, 1261, 1266, 1268 a 2460 v k. ú. Zákupy dle snímku KN pro
obec Bohatice a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, kterým
se zřizuje věcné břemeno přípojky NN na pozemku p. č. 84 v k. ú.
Kamenice u Zákup.
Nebytové prostory
Rada města Zákupy schválila nájem nebytových prostor – restaurace v areálu koupaliště, Zákupy a stánek s občerstvením na koupališti v Zákupech společnosti NETTO s r. o., Praha 5, za účelem podnikání v hostinské činnosti na dobu určitou od 15. 5. 2012 do 30. 9.
2012 za nájemné ve výši 6.000,- Kč/měs. + záloha 4.000,- Kč/měs.
za vodu a elektřinu. Přílohou smlouvy o nájmu bude movitý majetek

Pozemky, věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout část pozemku p. č. 548/1 a část pozemku p. č. 497/1 o výměře 300 m2 v k. ú.
Zákupy, na dobu neurčitou, za účelem zahrady; záměr města pronajmout p. č. 1803 o výměře 250 m2 a o výměře 400 m2 dle zákresu v k.
ú. Zákupy, na dobu neurčitou, za účelem zahrady. Rada města Zákupy schválila pronájem části pozemku p. č. 2421 a části pozemku p. č.
2423 o výměře 4 330 m2 dle zákresu v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou, za účelem zahrady, s účinností od 1. 5. 2012, nájemné 1,50 Kč/
m2/rok. Rada města Zákupy schválila pronajmout část pozemku p. č.
548/1 a část pozemku p. č. 497/1 o výměře 500 m2 dle zákresu v k. ú.
Zákupy, pozemku p. č. 548/1 o výměře 150 m2 dle zákresu v k. ú.
Zákupy, pozemku p. č. 548/1 a část pozemku p. č. 547 o výměře
200 m2 dle zákresu v k. ú. Zákupy; všechny pozemky na dobu neurčitou, za účelem zahrady, s účinností od 1. 6. 2012, za nájemné
1,50 Kč/m2/rok. Rada města Zákupy schválila ukončení Smlouvy o
nájmu části pozemku p. č. 1803 v k. ú. Zákupy dohodou ke dni 31. 5.
2012.
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat část pozemku
p. č. 1134 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú Zákupy a záměr měs-
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- Českému svazu zahrádkářů, ZO Zákupy příspěvek ve výši 2.500,Kč na činnost v roce 2012
- TJ Zákupy, oddílu stolního tenisu příspěvek ve výši 2.000 Kč na
tradiční turnaj ve stolním tenisu pod názvem „O pohár osvobození“
- občanskému sdružení KULTURA ZÁKUPY příspěvek ve výši
10.000,- Kč na kulturní akci Císařské slavnosti
- TJ Zákupy, odboru ASPV příspěvek ve výši 7.000 Kč na finále
poháru ČR v kin-ballu smíšených družstev v Hradci Králové a
2.300,- Kč na 50. ročník Běhu zámeckým parkem
- žadatelce jednorázový peněžitý příspěvek ve výši 3.000,- Kč za
účelem nákupu automatické pračky.
Rada města Zákupy schválila pro r. 2012 poskytnout finanční
příspěvek formou grantu na činnost v sociální oblasti těmto organizacím:
- Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s., Liberec XI
ve výši 4.000,- Kč pro realizaci projektu „Komplexní sociální služby
pro seniory a občany s těžkým zdravotním postižením v Zákupech“
- Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s., Liberec XI
ve výši 3.000,- Kč pro realizaci regionálního projektu „Tvoříme duší...“
- organizaci Farní charita, Česká Lípa, finanční příspěvek ve výši
6.000,- Kč na realizaci projektu „Sociální automobil“
- občanskému sdružení Most k naději, Most, ve výši 4.000,- Kč na
realizaci projektu „K-centrum - centrum pro drogové závislosti“
- Středisku pro ranou péči Liberec, o. p. s. ve výši 3.000,- Kč na
realizaci projektu „Poskytování sociální služby raná péče v územním
obvodu města Zákupy a doplnění pomůcek pro podporu psychomotorického vývoje dětí s postižením“.
Naopak rada města Zákupy neschválila poskytnutí finančních
příspěvků Sportovní unii Českolipska na podporu sportovců
v regionu a Občanskému sdružení Tour de Ralsko na tradiční jarní
cyklozávod Tour de Ralsko 8.
Základní škola a mateřská škola Zákupy
Rada města Zákupy souhlasila s přijetím finančního daru účelově
neurčeného ve výši 15.000,- Kč do vlastnictví ZŠ a MŠ od firmy ML
TUNING, s. r. o., Mimoň. Rada města Zákupy souhlasila
s přerušením provozu mateřské školy ZŠ a MŠ v termínu od 2. 7. do
10. 8. 2012. Rada města Zákupy vzala na vědomí informaci o vyhlášení volného dne ředitelem ZŠ a MŠ pro žáky základní školy v termínu 29. 6. 2012.
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Rada města Zákupy schválila Sazebník úhrad za ubytování a
stravu v domově důchodců a Sazebník úhrad za poskytování pečovatelské služby v DD a DPS s účinností od 1. 5. 2012.
Rada města Zákupy schválila přidělení bytu č. 1 v DPS, Nové
Zákupy 501 od 1. 6. 2012. Rada města Zákupy z důvodu odstoupení
žadatelů zrušila svoje usnesení, týkající se uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 5 v DPS, Nové Zákupy 504.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápisy ze schůzí komisí,
a to komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 2. 4. 2012 a 7. 5.
2012, komise sociální a zdravotní ze dne 11. 4. 2012, komise pro
mládež a tělovýchovu ze dne 16. 4. 2012 a 14. 5. 2012 a komise pro
obnovu památek a regeneraci městské památkové zóny ze dne 23. 4.
2012.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy doporučila zastupitelstvu města uzavřít
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní na stavbu
„Zákupy, 8 RD, plynofikace“ v k. ú. Zákupy pro RWE GasNet, s. r.
o., Ústí nad Labem.
Rada města Zákupy odsouhlasila zapojení města do projektu
Pozemkové spolky – efektivní forma přeshraniční spolupráce na
ochranu biodiverzity z programu Cíl 3 a schválila Smlouvu o následné péči se Společností přátel přírody Čmelák, o. s., Liberec a pověřila
starostu města podpisem této smlouvy.

(Pokračování ze stránky 1)

předaný nájemci do pronájmu.
Rada města Zákupy schválila pronájem nebytových prostor č. 1
na adrese Školní 343, Zákupy o celkové výměře 67,62 m2, pí Miloslavě Čepelové, Zákupy, IČ 88094332 za účelem zřízení kadeřnictví
na dobu neurčitou od 1. 5. 2012 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok
+ záloha 1.700,- Kč/měs. za vodu a teplo.
Rada města Zákupy schválila pronájem nebytových prostor č. 4
na adrese Mimoňská 243, Zákupy o celkové výměře 21,5 m2, p.
JUDr. Jiřímu Zelenkovi, Česká Lípa, IČ 66226384, za účelem provozování advokátní kanceláře, na dobu neurčitou od 1. 6. 2012, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok + záloha 200,- Kč/měs. za vodu.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv na byty
v majetku města, a to na byt č. 3 o velikosti 1+2 na adrese Mimoňská
241, na byt č. 10 o velikosti 1+2 na adrese Gagarinova 331, na byt č.
13 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 508, na byt č. 20 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 509, na byt č. 1 o velikosti 1+4 na
adrese Nové Zákupy 519, na byt č. 2 na adrese Nové Zákupy 520, na
byt č. 10 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 534, na byty č. 6 a 7
o velikosti 1+2 na adrese Školní 343, Zákupy, a to u všech nájemních
smluv na dobu 3 měsíců. Dále Rada města Zákupy schválila uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 1+2 na adrese Gagarinova
331na dobu 6 měsíců a na byt č. 1 o velikosti 1+2 na adrese Nové
Zákupy 514, Zákupy. Naopak rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na adrese Nové Zákupy 535, Zákupy.
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení, týkající se uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy
534, schválila zrušit výpověď z nájmu bytu č. 9 na adrese Školní 345
a naopak neschválila zrušit výpověď z nájmu bytu č. 9 na adrese
Nové Zákupy 519, Zákupy. Rada města Zákupy schválila uzavření
nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města dle přílohy.
Rada města Zákupy schválila pod podmínkou splnění vyplývajícího z nařízení vlády výměnu bytu č. 9, Školní 334 a bytu č. 15, Nové Zákupy 511 a výměnu bytu č. 9, Nové Zákupy 508 a bytu č. 6,
Nové Zákupy 519, Zákupy. Rada města Zákupy schválila podnájem
bytu č. 3 Gagarinova 329, Zákupy na dobu určitou do 30. 6. 2014.
Rada města Zákupy doporučila zastupitelstvu města odpis nedobytné
pohledávky ve výši 106.934,- Kč za byt č. 4, Nádražní 261, Zákupy.
Veřejné zakázky malého rozsahu
Rada města Zákupy odsouhlasila zahájení zadávacího řízení
veřejných zakázek malého rozsahu a stanovila hodnotící komise
včetně náhradníků, a to:
- „Restaurování souboru barokních soch na kamenném mostě a u
kaple sv. Anny“ - složení komise: Iva Kreisingerová, místostarostka města, Ing. Zdeněk Rydygr, člen rady města, Jan Dvořák,
člen zastupitelstva města, Mgr. Jiří Šimek, předseda komise pro
kulturu a cestovní ruch a kronikář města, Bc. Zdeňka Kadlecová,
vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ
- „Nákup vozu Ford Transit Kombi BASE“ – složení komise: Iva
Kreisingerová, místostarostka města, Bc. Michal Vinš, člen ZM,
Mgr. Čestmír Kopřiva, člen ZM, Zdeněk Homza, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, Bc. Zdeňka Kadlecová,
vedoucí HSO MěÚ.
Rada města Zákupy souhlasila s doporučením komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejných zakázek malého rozsahu, a to:
- „Dodavatel služby v rámci projektu ETAPA č. 1 REKONSTRUKCE ARBORETA BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY – OŠETŘENÍ
DŘEVIN" a přidělením této zakázky p. Ing. Petru Komínkovi,
Roztoky, IČ 70079901. Celková cena činí 379.800,- Kč vč. DPH
- „Dodání hardwaru, softwaru a dalšího vybavení pro ZŠ a MŠ Zákupy" a přidělením této zakázky firmě AV MEDIA, a. s., Praha 10.
Celková cena činí 255.420,- Kč vč. DPH
- „Rekonstrukce chodníku před Základní a Mateřskou školou v Zákupech“ a přidělením této zakázky firmě STRABAG, a. s., Liberec.
Celková cena za dílo činí 289.534,67 Kč vč. DPH.
Rada města Zákupy schválila Směrnici MěÚ č. 4/2012 Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 5. 2012.
Finanční příspěvky
Rada města Zákupy schválila:

Rada města Zákupy vzala na vědomí zprávu o hospodaření
v městských lesích za rok 2011 a kronikářský zápis za rok 2011.
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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.
ČERVEN 2012
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

2. 6. – MUDr. Marina Taranová, Tovární vrch 780, Doksy, tel. 487 883 935
3. 6. – MUDr. Miloš Pánek, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 804 963
9. 6. – MUDr. Přemysl Prstek, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 851 705
10. 6. – MUDr. Pavla Vránová, Čs. Armády 1566, Česká Lípa, tel. 487 853 515
16. 6. – MUDr. Marie Murswieková, Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 853 067
17. 6. – MUDr. Pavla Antošová, Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 832 131
23. 6. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
24. 6. – MUDr. Přemysl Černý, Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel. 487 767 614
30. 6. – MUDr. Zdeňka Lysická, Ústecká 2855, Česká Lípa, tel. 487 521 663

Komise pro obnovu památek informuje
V sobotu 19. 5. byla slavnostně odhalena při příležitosti
Císařských slavností opravená výklenková kaplička sv. Jiří v
Mimoňské ulici. Kaplička je součástí městské památkové
zóny, prohlášené vyhláškou MK ČR č.108/2003 Sb. a zapsané
v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 2434. Financování opravy
omítek a nátěru kapličky se ujala Zákupská iniciativa (p. Pavel
Kučera a Dušan Skočík), potřebná povolení zajistilo občanské
sdružení KULTURA ZÁKUPY a kopie Tintorettových obrazů
zaplatilo EDUARD HELD MUZEUM při PVO s. r. o. Chtěl
bych poděkovat p. Josefu Stahlovi za pomoc při rámování
obrazů a jejich instalaci do výklenků kapličky a městskému
kronikáři Mgr. Jiřímu Šimkovi za průvodní slova při odhalování této drobné sakrální památky.
Ve středu 23. 5. v 10 hodin proběhlo na Městském úřadu
Zákupy jednání hodnotící komise, která vybrala restaurátorskou dílnu pro obnovu soch sv. Apollonie, Barbory, Fabiána a
Šebestiána na mostě u kapličky sv. Anny. V době psaní tohoto
článku jméno účastníka nebylo známo.
Ing. Zdeněk Rydygr, předseda komise

Vzácný dar a nové okno do historie Zákup
Poměrně daleko od Zákup,
v Bořislavi na půdě domu čp. 109,
byla objevena objemná stará ručně
psaná kniha, která se ukázala být
nejstarší známou kronikou Zákup,
sepsanou ve 30. létech 19. století
Lorenzem Schorsem. Paní Jindřiška Jarkovská tuto kroniku prostřednictvím zákupského starosty
Ing. Radka Lípy darovala Zákupům. Kniha má téměř 350 stránek
a zachycuje události z historie
Zákup a okolí, místní pověsti a
legendy, soupis jmen starostů
Zákup a celou řadu dalších pro
Zákupy významných historických informací. Je psána německy, kurentem,
a tak bude nutné najít osobu znalou nejen starého německého písma, ale
také staré němčiny, která má v tomto případě navíc znaky místního nářečí a
nestačí tedy jen znalost soudobého spisovného jazyka. Přes tyto problémy
je vedení města rozhodnuto dát tuto vzácnou knihu přeložit do češtiny, což
bude představovat nemalou finanční částku.
Mgr. Jiří M. Šimek, kronikář města
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INFORMACE Z BYTOVÉHO FONDU
3. V Gagagarinově ulici jsou neustálé problémy s vracejícím se
odpadem, máte k tomuto nějaké bližší podrobnosti (stav, řešení)?
RK: Kanalizační stoka v Gagarinově ulici začíná u č. p. Školní 334,
pokračuje Školní 333, dále Gagarinova 332, 331, 330, 329, 328, 327
a pak napříč pozemkem, který má dnes ve vlastnictví paní XY
(jméno skryto - pozn. JH), do ulice V Lukách a Nábřežní. V poslední době mi hlásil pan Stehno tento problém. Poprvé někdy před měsícem. Vyčištění tlakovým vozem nám provedl SČVK - vedoucí pan
Kropáček. Ale asi se to nepovedlo zcela, protože 13. nebo 14. května se situace opět opakovala. Naši chlapi tam vlezli a vytahovali
velké kusy ztvrdlého tuku a kameny. Domluvili jsme se s našimi
hasiči, že by to chtělo pořádně propláchnout. To se stalo ve čtvrtek
17. 5. odpoledne. Vyplavalo tam z toho ještě pár věcí, z čehož nejzajímavější byl kus hadru na podlahu nebo starý ručník. I toto mohlo
být příčinou - překážkou, která způsobovala hromadění splaškové
vody v kanalizaci. Uvidíme nyní, zda to už dá pokoj.

Výměna oken
V květnu proběhlo zasedání hodnotící komise, na kterém bylo určeno pořadí zájemců o realizaci zakázky na výměnu oken a balkónových dveří v Zákupech. Pokud zastupitelstvo města schválí vítěze
zakázky (ZM proběhne po uzávěrce Zpravodaje), koncem měsíce
června dojde k zahájení prací. Nájemníci budou pozváni ke společné
schůzce, kde bude upřesněn harmonogram prací, tech. postup a další
potřebné detaily. Datum schůzky bude upřesněno vyvěšením písemného oznámení v jednotlivých vchodech.
Otázky pro: RK Kouba, správce BF
1. Po skončení zúčtovacího období obdrželi nájemníci vyúčtování
služeb za rok 2011. Můžete blíže specifikovat význam uváděných
koeficientů u jednotlivých bytů (místností)?
RK: Používané koeficienty u jednotlivých poměrových měřidel jsou
dva. Kq - koeficient výkonu topného tělesa. Kp - koeficient polohy
místnosti v domě. Na jednostránkovém tiskopise, který jsme použili
poprvé letos, je uveden již součin obou koeficientů. Tento tiskopis
nám byl tvůrcem programu (softwaru) doporučován - nabídnut s
tím, že se vše podstatné vejde na jednu stránku formátu A4.
2. Ve vyúčtování chybí některé (vyhláškou stanovené) údaje. Dojde k doplnění těchto parametrů (v jakém termínu)?
RK: Máte pravdu, že třístránkový tiskopis vyúčtování používaný
pro vyúčtování 2009 a 2010 obsahuje vše a ten jednostránkový ne.
My jsme však naopak zaznamenali hodně pozitivních reakcí, že už
jim (nájemníkům) neposíláme spoustu papírů a že se jim toto líbí
více. Takže nemáme problém s tím, že kdo bude chtít i ten původní
třístránkový tiskopis, tak mu ho rovněž vytiskneme a doručíme.
Tisknout to však plošně všem se mi jeví jako zbytečné.

Uvolnění neoprávněně užívaných sklepů a společných prostor
V některých bytových domech se obyvatelé setkávají s oznámením,
ve kterém jsou upozorněni na nutnost označení užívaných sklepů a
příp. vyklizení neoprávněně obsazených společných prostor
(zamčené sušárny, prádelny, atd.). Důvodem jsou opakující se situace, kdy některý z nájemníků obývá 3 - 4 sklepy, zatímco ostatní
(zejména po přidělení bytu) nemají k dispozici žádné sklepní prostory. Pokud nedojde k označení sklepů a uvolnění spol. prostor, bude
nutné přistoupit k jejich otevření a vyklizení. Žádáme proto nájemníky, aby tuto výzvu respektovali a umožnili využívání přidělených
prostor všem obyvatelům domu.

Zákupy
objekt
stav 1. 1.
327-328
1232
329-330
994
331-332
1201
333-334
1124
339-340
1904
341-342
2161
343-344
2823
345-346
3115
366-367
3343
385-386
1502
387-388
1938
389-390
1397
395-396
1812

Spotřeba TE v r. 2011
Spotřeba TE je indikována patním měřidlem dodávaného tepla.
Pro zájemce uvádíme hodnoty (GJ) odečtené v roce 2011.
(K 1. 1. 2012 došlo ke změně DPH a navýšení ceny za GJ)
Nové Zákupy
objekt
stav 1. 1. stav 31. 12.
součet
501-506
8071
9393
1322
507-509
4297
4759
462
510
141
432
291
511
120
327
207
512
638
889
251
513-515
1790
2387
597
517-519
5280
5943
663
532-533
2984
3360
376
534-535
2971
3350
379

stav 31. 12.
1162
5733
1481
908
2356
2709
3270
3564
4624
1892
2355
1766
2195

součet
280
237
280
290
452
548
447
449
506
390
417
369
383
zaznamenal Jaroslav Hajdů

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jak zabezpečit domácnost
proti vzniku požáru
Statistické údaje jednoznačně dokládají,
že požáry v domácnostech mají nejtragičtější
následky. Každý rok při nich zemřou desítky
lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamiliónů korun.
Na požárech v domácnosti má velký podíl
lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny
těchto požárů patří nedbalost při kouření,
neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo zacházení s otevřeným ohněm v

domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté
jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané
bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo
užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno
vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k úniku
velkého množství vysoce toxického kouře
(např. čalouněný nábytek, matrace, bytové
textilie). Právě toxický kouř je nejčastější
příčinou úmrtí osob při požárech.
Vysoký počet požárů v objektech pro
bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí
doma v bezpečí a podceňují drobné nehody,
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byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných činností v
domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství
apod.
Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, držte se následujících rad:
• Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke
vznícení připravovaných potravin.
• Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky
nebo teplomety nenechte hořet bez dozoru,
umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiá(Pokračování na stránce 5)

Zákupský zpravodaj
(Pokračování ze stránky 4)

ly v okolí.
• Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků, pozor na pokládání
cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť
pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných
drog.
• Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat
komíny. Kouřovody a topidla udržujte v
řádném technickém stavu.
• Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo
do nehořlavých nádob.
• Užívejte výhradně topiva určená pro

dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce
hořlavých látek (např. benzínu) a netopte
odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí
vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech na použití.
• Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý
materiál a látky mající sklon k samovznícení
(např. seno, bavlna, uhlí) v dobře větraných
prostorách.

Proč sirény houkají:
Každou první středu v měsíci ve 12:00
hod. probíhá rádiově řízené zkoušení funkčnosti akustických sirén v celé České republice.
Tuto zkoušku vykonává Hasičský Záchranný
Sbor Libereckého kraje v zájmu varování a
vyrozumívání obyvatelstva.
Signály prvků varování v ČR - popis signálů, jejich grafické znázornění a zvukové ukázky u všeobecné výstrahy, zkoušky sirén a
požárního poplachu.
Všeobecná výstraha
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény
po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován
třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat
tísňová informace z hromadných informačních
prostředků (republikové, regionální a místní
působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.
Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.
V okamžiku, kdy zaslechneme kolísavý signál
sirény, tedy signál "Všeobecná výstraha", je
nutno vždy počítat s tím, že nastala mimořádná událost a nepodceňovat situaci.
Následující zásady neplatí, pokud je jisté, že
siréna varuje před povodní!
1. Předně bychom měli zachovat klid, nepro-
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• Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že
oheň je „dobrý sluha, ale zlý pán“. Poučte
své děti o nebezpečí vzniku požáru.
• Nedávejte svým dětem negativní příklad
při porušování zákazů a příkazů např. kouřením, rozděláváním ohňů v přírodě, vypalováním trávy a pálením klestí.
• Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
• Udržujte dobrý technický stav zařízení,
včetně rozvodů el. energie, plynu a topidel.
• Udržujte v řádném stavu elektroinstalace,
elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích
tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
• Udržujte pořádek a čistotu na půdách a
ve sklepích.
• Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.
• Skladujte hořlavé, výbušné a toxické
látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, ředidla apod.).
• Když opouštíte domov, nezapomeňte
zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák,
uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu.
Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře.
• Vybavte si svou domácnost autonomními
„hlásiči požáru,“ které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní.
• Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí
přístroj, hasicí sprej).

uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné.
V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního
zásahu. V těchto objektech musí být umístěny např. funkční a snadno přístupné hasicí
přístroje, zařízení pro zásobování požární
vodou (např. nástěnné hydranty) apod.
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své
domácnosti z hlediska požární ochrany se
zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj
život a zdraví, ale i majetek. Případný požár
totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší
škody než jsou stokorunové investice do
hasicího přístroje nebo „hlásiče požáru.“
por. Mgr. Iva Michalíčková,
koordinátor preventivně výchovné činnosti
krizové a havarijní plánování
HZS Libereckého kraje

padat panice a uvědomit si, o který signál se
skutečně jedná.
2. Siréna může s velkou pravděpodobností
signalizovat únik nebezpečné látky, proto je
řešením ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně
do vyššího patra. Většina nebezpečných látek
se šíří při zemi, proto nikdy nevyhledávejme
úkryt v podzemních prostorách.
3. Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžeme ještě snížit tím, že utěsníme nebo přelepíme otvory kolem dveří a oken a přesuneme
se do místnosti na opačné straně, než je zdroj
nebezpečí (pokud dokážeme určit místo úniku
nebezpečné látky). Nezapomeneme vypnout
klimatizaci.
4. Zapneme rozhlasový a televizní přijímač a
řídíme se dalšími pokyny, které obdržíme
prostřednictvím rozhlasového a televizního
vysílání nebo prostřednictvím megafonů na
vozech hasičů a policie.
5. Důležitou zásadou je nikam netelefonovat.
V kritické situaci je celá infrastruktura přetížena a je důležitější umožnit spojení pro záchranné organizace. Velmi nezodpovědné je
volat dětem do školy a chtít, aby se rychle
přišly schovat domů. Zaměstnanci škol mají
své postupy a vědí, jak se zachovat. Svým
jednáním bychom děti vystavovali zbytečnému riziku.
6. Neměli bychom zapomínat ani na starší
nebo zdravotně postižené sousedy. Především

neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc,
protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.
7. Připravíme se na možnost vyhlášení evakuace.
Zkouška sirén
Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající
140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu
nebo místní rozhlas zapojený do systému
varování bude vysílána verbální informace:
„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.
Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".
Požární poplach
Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Tento signál slyšíte nejčastěji. Je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény během
jedné minuty, a nebo, jde-li o elektronickou
sirénu, napodobením hlasu trubky troubící
tón ,,HÓ-ŘÍ", ,,HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné
minuty. http://varujemevas.cz/index.php
stránky o houkání sirén
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města
Zákupy informuje občany města Zákupy a
okolních obcí o možnosti poskytnutí pomoci
při mimořádných událostech jako jsou roje
včel ,vos,nebo sršňů a dále odchyt hadů,koček, psů které ohrožují bezpečí našich
dětí nebo osob.Telefonní kontakt na velitele
JSDHO Zákupy
728 563 806 nebo
775 275 498.
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• Udržujte dobrý technický stav zdrojů
vody, hasicích přístrojů, případně jiných
zařízení určených pro hašení požárů.
• Znejte umístění a použití přenosných
hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
• Hlavní vypínače elektrického proudu,
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Stručně z města…
Výsadba aleje v Nových Zákupech
Společný projekt několika měst a obcí společně se sdružením Čmelák z Liberce se
zdařil. V Nových Zákupech byla vysázena
alej stromů a keřů, která oddělí sídliště od
sousedního pole. Bylo vysázeno 40 stromů
– hrušní, javorů klenů a mléčů a skoro stovka keřů – svíd a hlohů. Výsadbu, kůly, plastové chrániče atd. dodalo občanské sdružení
Čmelák a zasázení provedli pracovníci Služeb místního hospodářství a žáci deváté
třídy základní školy. Celá alej by měla plnit
několik funkcí. Kromě estetické funkce by
měla tvořit protihlukovou a protiprašnou
funkci a její význam bude také při zadržování půdních erozí, kdy splavená zemina a
bahno teklo do sídliště.

Dotace na rekonstrukci objektu
v Nových Zákupech
Naše žádost o dotaci na rekonstrukci bývalé
vojenské nemocnice v Nových Zákupech na
multifunkční centrum, sloužící obyvatelům
Nových Zákup, byla úspěšná. Od Minister-

červen 2012
stva pro místní rozvoj jsme obdrželi registrační list o přidělení dotace. Její skutečná
výše bude známa až po veřejné soutěži na
dodavatele stavby. Po soutěži bude jasná i
finanční spoluúčast města. Maximální výše
dotace je 9,3 milionu korun a celkové náklady byly odhadnuty na 12,5 mil. Kč. Město
musí uhradit 30% z celkové ceny jako spoluúčast. O všem se bude rozhodovat v následujících měsících.

Úspěšné projekty
Město Zákupy uspělo se svými žádostmi o
dotaci z rozpočtu Libereckého kraje a z
Fondu požární ochrany dostane 470 tis. Kč
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
města Zákupy. 300 tis. Kč obdržíme na
nákup nového transportního vozidla pro
mužstvo hasičů, 150 tis. Kč na opravu
hasičské cisterny a 20 tis. Kč na záchranné
zdravotnické pomůcky. Uspěla i žádost na
příspěvek na akci Den zákupského koupaliště, na které nám Liberecký kraj přispěje
částkou 5 tis. Kč.

Školní autobus
Děti z Brenné a Božíkova začaly v minulém

ZŠ a MŠ Zákupy informuje
Jaro v mateřské škole
Příchod jara jsme ve školce již netrpělivě
očekávali. I když se počasí neustále měnilo,
děti si ve svých třídách zasely do kelímků
semínka fazolí, hrášků, slunečnic a čočky
a každý den vyhlížely, kdy jim to jejich

semínko vyroste. Pozorovaly, jak rostlinky
rostou, zalévaly a jednoho krásného dne si
mohly své sazeničky vysadit na malou zahrádku na zahradě MŠ.
17. 4. třída Kuřátek navštívila stáje koní

měsíci jezdit autobusem do školy a poté
zpět domů. Dopravu zajišťovala soukromá
osoba. Bohužel z pracovně-organizačních
důvodů musí tento dopravce ukončit svoz
žáků k 8. červnu. Urychleně jsme hledali
náhradní řešení, tak aby byl zajištěn bezpečný přesun dětí do školy. Celá záležitost
vypadá nadějně, začátkem června proběhnou jednání s jiným dopravcem o možnostech pokračování dopravy z Brenné a Božíkova.

Příprava koupaliště
V těchto dnech vrcholí příprava města Zákupy na letní sezónu na koupališti. Drobné
opravy v chatkách, příprava sociálních zařízení, úpravy vrátnice, komplexní úklid,
prořezy stromů a sekání travnatých ploch to
jsou vše přípravné fáze, které zajistili pracovníci místního hospodářství. Nový nájemce upravuje stánek s občerstvením na pláži a
připravuje se na provoz restaurace. V jednání je i možnost provozování vleku na vodní
lyže. Věříme, že se podaří společnými silami připravit koupaliště tak, aby byl zajištěn
bezpečný a hlavně pro návštěvníka lákavý
provoz přes letní sezónu.

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

v Zákupech a donesla
jim jablka, mrkev
a suché pečivo.
18. 4. přijel kouzelník
Čáryfuk, který s pomocí dětí kouzlil
a čaroval.
Na konci dubna byla
vyhlášena čarodějnická výstavka, kdy děti
společně s rodiči
vyráběly doma malou
či velkou čarodějnici.
30. dubna přišla většina dětí i se svými
učitelkami v čarodějnickém
převleku
a celé dopoledne na
zahradě plnily čarodějné úkoly: překážková dráha s koštětem, vaření lektvaru, hod
míčkem na netopýra, motání myší na provázek.
V květnu začaly děti pro své maminky
ke Dni matek připravovat vystoupení. 15. 5.
v každé třídě maminkám zazpívaly, zareci-

tovaly a zatancovaly. Maminky odcházely
rozesmáté s hezkým dárkem, který pro ně
děti vyrobily. 18. 5. nejstarší děti potěšily
i babičky v DD a DPS.
Dana Jersonová, učitelka MŠ

nout toho, aby si žáci uvědomili nutnost ochrany přírody a životního
prostředí, aby rozlišovali a třídili odpad a pochopili důležitost čistoty prostředí, ve kterém žijí.
A jak takový projektový den na naší škole v letošním roce probíhal? Mladší žáci z I. stupně pracovali dopoledne ve třídách pod vedením svých paních učitelek, učili se, jak roztřídit odpad, jak se

Den Země v zákupské škole
22. duben jako Den Země si v letošním roce lidé na celém světě
připomínají již po jedenačtyřicáté.
Základní škola v Zákupech v souvislosti s dnem svátku Země
přináší naší planetě každoročně dáreček v podobě projektového dne
s názvem „Země pro nás a my pro ni – Den Země“. Projektovým
dnem, který se letos uskutečnil v pátek 20. dubna, chceme dosáh-

(Pokračování na stránce 7)
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(Pokračování ze stránky 6)

chovat v přírodě a poslední hodinu vyšli posbírat odpadky do nejbližšího
okolí školy. Starší žáci se shromáždili ráno před školou s hráběmi, igelitovými pytli, rukavicemi a dalšími úklidovými prostředky. O náplň dopoledne
měli postaráno. Odebrali se i se svými učiteli uklízet přidělená stanoviště,
aby zvelebili prostředí naučné stezky v okolí Svitávky, které opět po zimě
volalo po pořádku.
Dopoledne uteklo jako voda. Děti odcházely domů s mnoha zážitky,
prožitky a dobrým pocitem u srdíčka, že každý sám mohl naší krásné planetě
Zemi dát malý dárek.
Mgr. Jaroslava Neumannová

Okresní a krajské finále základních škol v basketbalu
Krásného úspěchu dosáhlo družstvo starších chlapců ZŠ Zákupy,
když dokázalo zvítězit v okresním turnaji základních škol v kategorii
8. - 9. tříd, který se uskutečnil 19. 4. 2012 v zákupské sportovní hale.
Utkání se hrála na 2 x 8 minut. Naše družstvo nejprve zdolalo po
rozpačitém rozjezdu ZŠ Jablonné v Podještědí 21 : 4. Poté chlapci
celkem hladce přehráli ZŠ Jižní a ZŠ Slovanka s výsledky 33 : 6 a
26 : 2. Závěrečné utkání bylo opravdové finále. Čekal nás nejtěžší
soupeř – ZŠ Lada. Zápas se pro nás nevyvíjel příznivě, většinu prvního poločasu jsme prohrávali. Po zlepšeném výkonu ve druhém poločase, kdy kluci zlepšili obranu a v útoku zbytečně nechybovali, jsme
dokázali ZŠ Lada porazit poměrně těsným výsledkem 16 : 13. Odměnou nám byl postup do krajského finále, které proběhlo 9. 5. 2012 ve
sportovní hale v Jilemnici.

2012. Tým odehrál turnaj ve složení: Karolína Miklovičová, Tereza
Kohoutová, Kristýna Mikšovská, Tereza Reschová, Petra Schelzigová, Marie Chuchutová, Kateřina Kodytková, Aneta Klímková a Ivana
Koblasová.
Chlapeckého finále se zúčastnila 4 družstva. Zápasy byly velmi
dramatické a o vítězi se většinou rozhodovalo až v závěru zápasů. My
jsme si jediné a velmi důležité vítězství vybojovali až v posledním
utkání. Při rovnosti bodů tří týmů na druhém až čtvrtém místě, rozhodovalo o konečném pořadí skóre. To jsme měli nejlepší a tak druhé
místo patří našim klukům. Výsledky: ZŠ Zákupy - ZŠ Jilemnice 6 :
12, ZŠ Zákupy - ZŠ Smržovka 12 : 20, ZŠ Zákupy - ZŠ Lesní Liberec
27 : 14 ( 1. ZŠ Smržovka, 2. ZŠ Zákupy, 3. ZŠ Jilemnice, 4. ZŠ Lesní
Liberec). Chlapecké družstvo hrálo ve složení: Patrik Miškech, Denis
Kadlec, Filip Dvořák, Jiří Cibulka, Ondřej Antoš, Jiří Vlček, Jan Vojáček, Josef Štummer, Adam Novotný, Martin Řezníček a Petr Šrajer.
Za předvedený výkon a za vzornou reprezentaci naší školy dívkám i chlapcům velmi děkuji a gratuluji. Nutno připomenout, že lví
podíl na úspěchu obou našich družstev mají trenéři basketbalu - pan
Robert Habáň (dívky) a pan Petr Lukavec (chlapci).
Mgr. Čestmír Kopřiva

Do Jilemnice se společně s chlapci vypravila i naše děvčata, která
postoupila z českolipského okresu bez boje, jelikož jsme byli jedinou
školou, která přihlásila družstvo v dívčí kategorii. Děvčata si vedla
bravurně a s přehledem zvítězila po výsledcích ZŠ Zákupy - ZŠ Jenišovice 32 : 2 a ZŠ Zákupy - ZŠ Jilemnice 27 : 2 (1. ZŠ Zákupy, 2. ZŠ
Jenišovice, 3. ZŠ Jilemnice). Projevila se zkušenost a herní vyzrálost.
Děvčata hrála velmi zodpovědně a takticky a zaslouženě ovládla KF

DD a DPS Zákupy informují
Pracovníci DD neustále vymýšlejí, jak doplnit a zpestřit našim
klientům pobyt v DD. V minulosti byly celkem velmi oblíbené společné večeře klientů s rodinnými příslušníky v některé okolní pěkné
restauraci. Vzhledem k tomu, že naši klienti stárnou a většině zdravotní stav neumožňuje opustit DD a strávit byť jen dvě hodiny na
večeři mimo DD, usoudili jsme, že není nutné klienty obtížně někam
dopravovat, když podobné setkání můžeme udělat přímo v areálu
DD.
První společné setkání klientů s rodinnými příslušníky jsme
spojili i s oslavou Dne matek a proběhlo v pátek 18. května. Mile

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

nás překvapil značný zájem příbuzných. Ne všichni jsou z okolí a
mohou navštěvovat svoje seniory pravidelně a často. Využili proto
tohoto setkání a přijeli i poměrně zdaleka. V pátečním docela teplém
odpoledni společně strávili na zahradě DD více jak dvě hodiny přátelského posezení u kávy a sladkého občerstvení. Část občerstvení
napekli naši klienti, část připravila naše kuchyně a s prázdnou nepřijeli ani naši hosté. Odpoledne přišli zpestřit našim klientům a hostům písničkami a vystoupením děti z mateřské školky i jejich starší
kamarádi se svými učitelkami ze Základní školy v Zákupech.
(Pokračování na stránce 8)
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dia potraviny. Radost z otevřené kantýny však netrvala ani jeden
rok. V březnu mi nájemce pan F. Bařina oznámil, že prodávat budou
pouze do Velikonoc a poté do konce dubna kantýnu vyklidí. Byl to
trochu šok, ale začali jsme intenzivně hledat nového nájemce. Zájemci nakonec byli tři a od 21. 5. kantýnu provozuje pí J. Holubová,
takže výpadek prodeje byl zhruba jeden a půl měsíce.
Dovolte mi, abych na závěr vyslovil poděkování.
První poděkování je určeno panu Františku Bařinovi, který provozoval kantýnu v DD v posledním roce, za celkem bezproblémový
provoz a snahu o pestrost nabídky.
Druhé poděkování patří hlavně paní Zdeňce Bařinové za to,
s jakým nadšením se ujala před rokem prodeje a jak si milým
a vstřícným přístupem získala přízeň klientů DD a DPS. Přeju jí, aby
jí milé jednání a optimismus provázel i v dalším působišti a nenechala se nikým a ničím otrávit.
Třetí poděkování směřuje k nové provozovatelce paní Janě Holubové, za ochotu a elán, s jakým se pustila do nového provozování
kantýny. Přeju jí, aby se jí vyhnuly veškeré problémy, aby kantýna
jen vzkvétala a sloužila pro potřeby a ke spokojenosti klientů DD
a DPS co možná nejdéle.
Ing. Jaromír Misík, ředitel DD a DPS Zákupy

(Pokračování ze stránky 7)

Celé odpoledne udržoval dobrou náladu i harmonikář, syn jedné
naší klientky, a společně s ním si klienti i zazpívali. Vydařené odpoledne s našimi klienty, jejich hosty a samozřejmě se svojí babičkou
strávil i starosta města pan Radek Lípa.
Bezprostřední ohlasy na setkání byly velmi kladné, a tak snad
mohu konstatovat, že se setkání vydařilo, že většina byla s průběhem spokojena a doufám, že jsme položili základní kámen k hezké
tradici.
Na závěr chci poděkovat všem zúčastněným, klientům, jejich
rodinným příslušníkům, vystupujícím dětem, žákům a učitelkám,
panu starostovi a také našim pracovníkům, za přípravu, pomoc
a přívětivou atmosféru celého setkání a těším se za rok na pokračování.

PODĚKOVÁNÍ
Když se nám loni v červnu podařilo sehnat nového nájemce pro
kantýnu v DD, myslel jsem, že budeme mít na delší dobu vystaráno.
Kantýna je pro většinu uživatelů z DD, ale i pro obyvatele DPS
prakticky jediným dostupným obchůdkem, kde si mohou ve všední
dny nakoupit pečivo, uzeniny, zákusky, chlebíčky, nápoje a řadu
dalších výrobků, jako je drogerie nebo ovoce a zelenina, či oblíbené

KRONIKA MĚSÍCE KVĚTEN

KALENDÁŘ MĚSÍCE ČERVEN

1. května sehrál DS Havlíček v Kulturním domě v Zákupech
komedii „Kontrola v městě Kocourově aneb Jeden za všechny,
všichni za jednoho“.
5. května hrál DS Havlíček „Kontrolu v městě Kocourově“
na oblastní přehlídce v Josefově Dole.
8. května byly položeny květy k hrobům obětí druhé světové
války na zákupském i kamenickém hřbitově.
15. května hrál DS Havlíček „Kontrolu v městě Kocourově“
v Hradčanech.
19. května se konaly I. císařské slavnosti v Zákupech.
28. května se konalo veřejné zasedání zastupitelstva města.

1. 6. – 30. 9. pořádá EHM výstavu k 65. výročí vzniku paradesantních jednotek v Zákupech.
2. 6. se koná dětský den v Zákupech i v Kamenici, který bude
spojen s kácením máje.
8. 6. hraje DS Havlíček v Třebívlicích „Kontrolu v městě Kocourově“.
9. 6. se uskuteční již 2. ročník akce Den koupaliště.
Téhož dne večer uvidí „Kontrolu v městě Kocourově“
v podání DS Havlíček Zákupy diváci v Brništi.
22. 6. proběhne v režii ZŠ a MŠ Svatojánská noc.
30. 6. nebo 7. 7. uspořádá OV Kamenice Prokopskou pouť.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE ČERVEN
1. 6. 1817 předvedl Josef Božek parní loď (195 let)
1862 se konalo první veřejné sokolské cvičení (150)
1907 * filozof Jan Patočka (105)
1942 + spisovatel Vladislav Vančura (popraven nacisty) (70)
2. 6. 1882 + italský revolucionář Giuseppe Garibaldi (130)
1922 + sochař Václav Myslbek (jezdecká socha sv. Václava
na Václavském nám. v Praze) (90)
1982 + režisér a scénárista Jiří Brdečka (30)
3. 6. 1942 začala bitva o ostrovy Midway (70)
4. 6. 1922 * spisovatelka Valja Stýblová (90)
5. 6. Světový den životního prostředí
6. 6. 1947 * herečka Táňa Fischerová (65)
7. 6. 967 + kníže Boleslav I. (1045)
1852 + František Josef Gerstner (160)
1882 * spisovatel Rudolf Těsnohlídek (130)
1917 * hud. sklad. Leopold Korbař (95)
8. 6. 632 + Mohamed, zakladatel islámu (1380)
1872 + Cyril Kampelík, propagátor zakládání kampeliček lidových peněžních ústavů (140)
9. 6. 1672 * ruský car Petr I. Veliký (340)
1987 + Eduard Hofman - scénárista a režisér (25)
10. 6. 1942 byly vypáleny a vyvražděny nacisty Lidice (70)
1967 + americký herec Spencer Tracy (45)
11. 6. 1867 vstoupilo v platnost rakousko-uherské vyrovnání (145)
1882 * malíř Jaromír Sttretti – Zamponi (130)
1912 + spisovatel Zikmund Winter (100)
13. 6. 1917 * režisér a scénárista Zdeněk Brynych (95)

1957 + spisovatel a cestovatel Joe Hloucha (55)
14. 6. Mezinárodní den lékáren
1927 + anglický spisovatel Jerome Klapka Jerome (85)
15. 6. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
1932 * herec Miroslav Zounar (80)
16. 6. 1887 * archeolog Karel Absolon (125)
1912 odhalen na Petříně pomník K. H. Máchy od J. V.
Myslbeka (100)
1942 + Jan Zelenka - Hajský, český učitel a sokolský
činovník, člen odbojové organizace Jindra, pomocník
parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha (70)
17. 6. 1882 * ruský skladatel a dirigent Igor Fjodorovič Stravinskij
(130)
1897 + německý léčitel Sebastian Kneipp (115)
1972 + herečka Leopolda Dostalová (40)
18. 6. 1037 + perský filozof, básník, politik a lékař Avicenna (Abú
Alí ibn Siná) (975)
1757 bitva u Kolína (255)
1882 se konal I. všesokolský slet (130)
1942 se zastřelili v obklíčení a po marném boji parašutisté,
kteří spáchali atentát na Heydricha (70)
19. 6. 1717 * hudební skladatel Jan Václav Stamic (295)
1942 + generál Alois Eliáš (popraven nacisty) (70)
1947 + herec Ferenc Futurista (65)
20. 6. 1772 + architekt Kryštof Dienzenhofer (240)
1922 * herec Josef Kemr (90)
(Pokračování na stránce 9)
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popravena komunisty)
Světový den rybářství
1912 * sochař Karel Hladík (100)
28. 6. 1577 * vlámský barokní malíř Peter Paul Rubens (435)
1712 * francouzský filozof a spisovatel Jean Jacques
Rousseau (300)
1867 * italský spisovatel a režisér Luigi Pirandello
(Nobelova cena 1934) (145)
1912 + básník Josef Václav Sládek (100)
1947 + básník S. K. Neumann (65)
29. 6. 1862 * Josef Rössler - Ořovský- propagátor sportu a první
předseda českého olympijského výboru (150)
1912 * herečka Vlasta Fabiánová (100)
1917 * básník Josef Kainar (95)
30. 6. 1722 * hudební skladatel Jiří Benda (290)
1872 * generál Josef Bílý, popraven nacisty (140)
1942 + představitel důstojnického odboje Josef Mašín (70)

(Pokračování ze stránky 8)

21. 6. 1957 + malíř František Kupka (55)
1527 + italský politik a spisovatel Niccolo Machiavelli (485)
1767 * německý filolog, filozof a státník Wilhelm von
Humboldt (245)
1912 * hudební skladatel Vít Nejedlý (100)
1942 napadení SSSR Německem (70)
1987 + americký tanečník Fred Astaire (25)
23. 6. 1652 * český řezbář a sochař německého původu Jan Brokof
(360)
24. 6. 1942 vypáleny Ležáky nacisty (70)
1947 * zpěvačka Helena Vondráčková (65)
25. 6. 1942 + novinář a sportovec Evžen Rošický - popraven
nacisty (70)
1992 + malířka Alena Ladová (20)
26. 6. 1747 * skladatel Leopold Koželuh (jeho dcera Kateřina,
známá klavíristka Cibbini, zemřela v Zákupech 1858) (265)
27. 6. Den památky obětí komunismu (1950 dr. Milada Horáková

18. června 1942 pak byli v pravoslavném kostele v Praze
v Resslově ulici obklíčeni a po statečném boji se zastřelili parašutisté, kteří spáchali atentát na Heydricha.
Nikdy nesmíme zapomenout na hrdiny, kteří položili život za
svobodu našeho národa.
Všechny tyto události jsou dostatečně známé, a tak jen poznámku k novým zjištěním o atentátu. Všeobecně se uvádělo, že nejprve
se na Heydrichovo auto pokusil vystřelit ze samopalu Gabčík. Když
zbraň selhala, vrhl pod auto granát Kubiš. Současný stav výzkumu
ukazuje, že tomu bylo naopak a výbuch granátu byl tím prvním
útokem na nacistu.
Připomeňme si ještě 130. výročí konání I. všesokolského sletu
18. června 1882. O obrovském významu Sokola pro náš národ jsme
rovněž psali již dříve.
J. Šimek

O (ne)jednom výročí
Čtyř výročí vzpomínáme v souvislosti se mstou nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha (viz minulé
číslo ZZ).
Před 70 léty - 10. června 1942 byly vypáleny a vyvražděny nacisty Lidice. Měla to být odveta za atentát a zároveň akce, jež měla
zastrašit český národ a přinutit ho k poslušnosti. Hrůzný čin vzbudil
v celém světě vlnu solidarity, jméno Lidice, které mělo být vyhlazeno z povrchu země, přijala řada zahraničních obcí i daleko za oceánem.
Za stejných souvislostí byly o dva týdny později 24. června 1942
vypáleny nacisty Ležáky.
O osm dní dříve - 16. června1942 zahynul Jan Zelenka - Hajský,
český učitel a sokolský činovník, člen odbojové organizace Jindra,
pomocník parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha.

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
1. 6. 1977 uhodil poslední mráz zimy 1976 - 7. (35 let)
20. 6. 2002 se ve večerních hodinách přihnala vichřice s bouřkou a kroupami. Naštěstí šlo pouze o krátký jev, který kromě množství ulámaných větví a výpadku elektřiny od 21:30 hod. do 03:15 hod. následujícího dne nezpůsobil výraznější škody.
22. 6. 1852 se narodil významný zákupský občan MUDr. Jindřich Mattauch – rytíř řádu Františka Josefa I. (160)
23. 6. 1867 byla otevřena nová radnice. (155)
27. 6. 1612 prodala komise zemského práva zadlužené zákupské panství synů Václava Berky (Zdislava, Zbyňka, Jiřího, Václava a Jana Jindřicha) za 131 tisíc míšeňských kop (za tuto cenu se tehdy dalo koupit 5 miliónů vajec) Janu Novohradskému z Kolovrat (manželu sestry
Václava Berky Alžběty). Ten však následujícího roku zemřel a dědičkou panství se stala jeho choť Eliška se synem Zbyňkem. (400)

Šedesát let od převzetí zámku v Zákupech orgány památkové péče
Jak známo, bylo zákupské panství i se
zámkem od počátku 19. století majetkem
panovnického rodu Habsburků. V první polovině tohoto století nebyl obýván, až v roce
1850 si jej zvolil za své letní sídlo císař Ferdinand V. a dal si jej také zcela nově upravit a
zařídit. Po jeho smrti v roce 1875 se pak zámek s příslušnými hospodářskými provozy
stal majetkem císaře Františka Josefa I. a po
jeho smrti v roce 1916 majetkem posledního
císaře Karla I. Habsburkové sem občas zajížděli, někteří zde občas pobyli i přes léto. Již
ve druhé polovině 19. století bylo výjimečně
možno zámecké interiéry prohlížet.
V roce 1918 byl veškerý habsburský
majetek zestátněn. Zákupský velkostatek
včetně zámku spadal stále pod pražské ředitelství bývalých císařských statků, které nyní

podléhalo ministerstvu zemědělství. Později
se ředitelství (již jako „ředitelství státních
lesů a statků“) přesunulo do Brandýsa nad
Labem a ještě později byl zákupský velkostatek převeden pod nově vytvořené ředitelství v
Liberci. Správa zákupského velkostatku změnila své jméno na správu státních lesů. Zámek
ovšem ztratil svou funkci, tedy být sídlem
majitele. V přízemí se nacházely kanceláře,
různá skladiště a výjimečně i byty. V prvním
patře, v bývalých pokojích dvořanů, byly
nejprve byty příslušníků vojenské posádky a
po jejím přesídlení do Jiřetína (1923) zde
vznikly soukromé byty zaměstnanců správy
státních lesů.
Hned po převratu v roce 1918 tehdejší
„hlídač pokojů“, nyní nazývaný „zámecký
klíčník“, Jan Seemann, z obav před rozchvá9

cením vystěhoval většinu zařízení císařských
pokojů ve druhém patře do chodeb a skladišť.
Jeho opatrnost nebyla bezdůvodná. V průběhu roku 1919 se vyskytly případy, kdy ze
zestátněných zámků bylo bez vědomí nadřízených orgánů chaoticky odváženo cenné
zařízení, a dokonce přitom došlo k poškození
křehkých předmětů. Ředitelství statků v Praze
zakázalo tehdy návštěvy zámků, pokud by
příslušné osoby neměly souhlas ředitelství
nebo přímo ministerstva zemědělství.
Téhož roku se začalo uvažovat o tom, že
se zákupský zámek stane letním sídlem
prezidenta republiky, aby měl jedno letní
sídlo v oblastech osídlených německy mluvícím obyvatelstvem. Zařízení proto zůstávalo
na zámku, pouze z pokojů určených kdysi pro
(Pokračování na stránce 10)
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služebnictvo byla část nábytku zapůjčena či
pronajata buď zde pracujícím osobám (např.
učiteli české školy) nebo ministrům pro zařízení jejich služebních bytů v Praze (Janu
Šrámkovi a Edvardu Benešovi). Naopak do
zákupského zámku byl přivezen přebytečný
inventář ze zámku ve Smiřicích a patrně také
z Ploskovic. Již v roce 1921 pominulo nebezpečí zavlečení zámeckého inventáře, a tak
povolilo ředitelství prohlídky zámku pro
důstojníky zdejší vojenské posádky a vyšší
státní úředníky, a to v přítomnosti průvodce a
za podmínky, že se zapíší do návštěvní knihy.
Koncem roku 1922 bylo však jasné, že se
zákupský zámek letním sídlem prezidenta
republiky nestane, a ještě téhož roku v prosinci došlo k odvozu nábytku k zařízení reprezentačních prostor tehdejšího úřadu vlády a
následujícího roku k zařízení tří ministerstev.
Patrně se jednalo o nábytek z bývalých císařských pokojů ve 2. patře. Zámek byl tak sice
výrazně ochuzen, avšak ušel první vlně odvozů, která postihla jiné zámky hned po roce
1918. Pokračovalo pak sice předávání zařízení z pokojů pro služebnictvo, případně pro
dvořany, k zařízení provozních prostor lesních správ, avšak jak ředitelství, tak vedení
zdejší správy státních lesů se snažily zabránit
odvozům dalšího zařízení z pokojů císařských. Byli si vědomi hodnoty věcí, které se v
zámku nacházely, dokonce si uvědomovali,
že i věci zcela obyčejné mohou mít význam
historický a že obecně není dobře, když se
odváží zařízení, které je k místu historicky
vázáno.
V roce 1923 byly také definitivně povoleny prohlídky zámku, a to pro jednotlivce za
vstupné 1 Kč a za výše stanovených podmínek. Zámkem prováděl klíčník Jan Seemann,
který ve své funkci působil od roku 1884,
pamatoval tedy ještě návštěvy některých
příslušníků císařského rodu. Po jeho odchodu
do důchodu na konci roku 1933 toto místo
zastával Antonín Zadníček, dosavadní kočí na
zákupském velkostatku. Návštěvníci si mohli
prohlédnout kapli a pokoje ve 2. patře, od
jídelny směrem, kterým postupuje prohlídka i
v současné době, a to o tři pokoje dále než
nyní. A. Zadníček rozestavěl opět nábytek
vyklizený v roce 1918 J. Seemannem do pokojů. Vzhled pokojů se tak zcela změnil,
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nábytek se často nevrátil na původní místo a
kvůli odvozům jej bylo méně. Návštěvnost
byla poměrně malá, počítala se ve stovkách
lidí za rok, a tak jeden zaměstnanec na provádění a zároveň na prodej vstupenek, brožurky
a pohlednic postačoval. Na zákrok finančního
úřadu byl v roce 1935 vypracován také návštěvní řád.
Po Mnichovské dohodě uprchl Antonín
Zadníček stejně jako ostatní zaměstnanci do
vnitrozemí. Patrně i v době po obsazení Sudet
byl zámek, alespoň zpočátku, přístupný veřejnosti. Když se však zaměstnanci správy státních lesů po válce vrátili, našli zařízení poničené a mnohé chybělo.
V roce 1945 bylo na základě dekretů
prezidenta republiky jako součást zemědělského majetku zabaveno také množství historicky cenných staveb, především hradů a
zámků. Proto Národní pozemkový fond, jemuž náležela správa konfiskátů, zřídil Národní kulturní komisi (1947), která měla tyto
objekty spravovat. Část jich vytipovala ke
zpřístupnění veřejnosti a do nich z ostatních
objektů navážela historicky cenné zařízení.
Národní kulturní komise usilovala o převzetí i
těch hradů a zámků, které byly státní již dříve, avšak v tom neuspěla. Také zákupský
zámek zůstal stále pod správou státních lesů,
která se v roce 1948 změnila na ředitelství
státních lesů, následujícího roku na ředitelství
lesního závodu a od roku 1952 na Jizerský
lesní průmysl – Těžební závod Zákupy, hospodářský dvůr a předzámčí se však dostaly do
správy státního statku. Stejně tak jako v období meziválečném i nyní stál zámek spíše na
okraji zájmů vedení lesního závodu. Proto
snahy Národní kulturní komise převzít i zdejší zámek nebyly neopodstatněné. Protože při
předávání části okolních lesů armádě při vzniku vojenského prostoru u Mimoně požadovala lesní správa, aby armáda hradila část nákladů na údržbu zámku, nakonec i ministerstvo
obrany projevilo názor, že zámek by měl být
spravován příslušnými orgány památkové
péče. Národní kulturní komise ukončila svou
činnost s koncem roku 1951 a většina jejích
pravomocí i zaměstnanců se stala součástí
oddělení pro ochranu památek ministerstva
školství, věd a umění. A v roce 1952 toto
oddělení konečně převzalo do své správy také
zákupský zámek.

K U LTU RA

Dne 25. června 1952, tedy právě před
šedesáti lety, se na zámku sešla dosti početná
komise. Kromě zástupců Jizerského lesního
průmyslu a ministerstva školství, věd a umění
se zde objevili zástupci kraje, okresu, místního národního výboru, KSČ, státního statku a
Státního památkového ústavu. Za ministerstvo školství, věd a umění zde byli významní
zaměstnanci, kteří dříve působili v Národní
kulturní komisi Dr. Jiřina Nesvadbíková, Dr.
Ema Charvátová, Ing. arch. B. Štorm, Ing.
Bohuslav Holub či odborník na zahrady Josef
Rublič. Převzali tehdy do své správy zámeckou budovu, kde však v přízemí a 1. patře
nadále zůstal lesní závod. Ten ale musel vyklidit nádvoří a příkop, kde měl „zařízení pro
chov drůbeže“. Pan A. Zadníček zůstal prozatím zaměstnancem Jizerského lesního průmyslu a za jeho činnosti v zámku, tj. za úklid
a provádění návštěvníků byla mzda refundována z prostředků památkové péče. Komise
konstatovala špatný stav budovy způsobený
zanedbáváním údržby a požadovala od Jizerského lesního průmyslu převedení prostředků
na opravy zámku. Jako nejnutnější se jevila
oprava balustrád v zahradě, mostu do zámku
a zámecké střechy.
Přestože tedy byl zámek přístupný veřejnosti již dávno před rokem 1952, jeho převzetí oddělením pro ochranu památek ministerstvem školství, věd a umění, na jehož činnost
později navázaly nově vytvářené orgány památkové péče, mělo velký význam. Začali se
o něj starat odborníci, a ačkoliv na údržbu a
opravy památek nebyly (a dosud nejsou)
dostatečné finanční prostředky, zdařilo se
dávat zámek postupně do pořádku, brzy přibylo zaměstnanců, což bylo nutné přinejmenším vzhledem ke zvyšující se návštěvnosti,
zařízení bylo doplněno svozy z jiných zámků
a prohlídková trasa se nejen zaplnila, ale i
prodloužila.
Doba převzetí zámku orgány památkové
péče se obvykle uvádí chybně, obvykle se
klade do roku 1951 a přebírajícím je pak tedy
Národní kulturní komise (najdeme to tak
např. ve třech ze čtyř poválečných brožurek
o zámku; v jedné se pro změnu neuvádí převzetí zámku vůbec). Stejně tak se nesprávně
uvádí, že až tehdy byl zámek zpřístupněn
veřejnosti.
Martin Aschenbrenner

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na červen
1.6. – 30. 9. výstava k 65. VÝROČÍ VZNIKU
PARADESANTNÍCH JEDNOTEK V ZÁKUPECH
2. 6. dětský den – Zákupy, Kamenice (+kácení máje)
9. 6. Den koupaliště
22. 6. Svatojánská noc
Pěvecká soutěž Zákupský vrabčáček
30. 6. konec školního roku, dětský den (diskotéka, opékání)
30. 6. (7. 7.) Prokopská pouť

EHM
město Zákupy, OV Kamenice, ve spol. s KŽ, LKŽ, DSHZ
město Zákupy
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
MV Nové Zákupy
OV Kamenice

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
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Čarodějnice
30. 4. 2012 se konalo již tradiční pálení čarodějnic za kulturním domem. Děti i s některými rodiči si zařádily s klaunem
Ferdou, zasoutěžily si a dostaly malé odměny. Děkujeme pěknému počasí a všem, kteří se na vydařené akci podíleli.

Město Zákupy srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN

neděle 2. 6. 2012
9:00 hod. - PUTOVÁNÍ POHÁDKOU

START: hlavní brána zámeckého parku
u kulturního domu
11
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•

MĚSTO ZÁKUPY

•
•

pořádá

•
•

DEN ZÁKUPSKÉHO
KOUPALIŠTĚ
sobota 9. 6. 2012

15:30
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Přijďte si zasoutěžit s námi
o atraktivní ceny !!!
sezónní vstupné na koupaliště
soudek piva
12:30

prezentace soutěžících ve víceboji
(3-členná družstva)
• děti (10-15 let), dospělí (od 15 let), rodiny
13:00 zahájení soutěží

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

soutěž originálních plavidel
SORTIMENT - hudba k tanci i poslechu
HEIDI JANKŮ - zpěv a soutěže pro děti
revival MICHALA DAVIDA
SORTIMENT - hudba k tanci i poslechu
CHÁSKA – hudba k tanci, poslechu i po
skoku v hudebním stylu ska-reggae
z Nového Boru

Vstupné zdarma celý den
Změna programu vyhrazena

ZÁKUPSKÉ SLAVNOSTI 2012 – PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
17:30
19:00
20:30
21:30
22:00
23:30

Pátek 7.9.
19:00 koncert v kostele
Sobota 8.9.
10:00 Program výsadkářů
11:20 seskok parašutistů
12:00 dětský program (mušketýři z pohádek)
13:00 Švejk music
14:30 Marek Ztracený
15:45 Jan Budař
16:30 Děti ráje

Petr Novák revival
Semtex
Tvůj dědek
ohňostroj
Děda mládek ilegal band
Divokej Bill revival

Neděle 9.9.
10:00 vysvěcení Kříže smíření
17:00 pohádka DS Havlíček
dií Jiřího M. Šimka „KONTROLA V MĚSTĚ KOCOUROVĚ
aneb JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO“.
V následujících řádcích přinášíme hodnocení poroty, které vyznělo
pro zákupské divadelníky opravdu lichotivě.

Krajská divadelní přehlídka
Divadelní spolek Havlíček Zákupy se ve dnech 4. – 6. května zúčastnil Krajské přehlídky venkovských divadelních souborů
v Josefově Dole u Jablonce n. Nis. s divácky velmi úspěšnou kome-

Přetištěno ze 4. čísla
zpravodaje přehlídky
„KUKÁTKO“
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CÍSAŘSKÉ SLAVNOSTI
Instalace pouťových atrakcí v závěru
třetího květnového týdne a páteční přivezení
návěsu pro hudbu spolu s přípravou dalšího
pódia předznamenala sobotní dění, stejně jako
opakovaná hlášení městského rozhlasu. 19.
května dopoledne probudily zákupské občany
lehké tóny Straussových valčíků, následovaných dalšími dobovými skladbami. Nebylo
pochyb, že začíná událost spojená s historií.

Následovaly závody velocipedů, které přenesly všechny do časů minulých a rozproudily
atmosféru nefalšovaným fanděním. Cyklisté a
jedna cyklistka dali do výkonů vše a bohudík
nedošlo k žádné mimořádné události, takže
štábní lékař MUDr. Karel Janda z rumburské
nemocnice neměl žádnou práci. Při vyhodnocení jsme se dozvěděli, že cyklista Jaryn - 1.
místo - přijel s vysokým kolem a replikou
závodního automobilu až Telče, ostatní ze
Smržovky, Jičína, Tanvaldu a Prahy.

Dlouho před osmou se sešli ve své kostymérně v kulturním domě někteří členové DS
Havlíček, aby se převlékli do historických
kostýmů. Císařovna pí Jindra Bartošová sem
přijela přímo z noční směny, císař Mgr. Jiří
Šimek spal o trochu déle, stejně jako představitel F. Leitenbergera p. Miloš Pacholík.
Po úvodní řeči konferenciérů Elišky Kňobortové a Ondřeje Kučírka přijel po půl desáté
kočár s Jejich Výsostmi na náměstí Svobody a
započal historický program, kdy obě Výsosti
uvítal starosta města Ing. Radek Lípa a zástupci obce baráčnické manželé Vomáčkovi. V tu
dobu vyrostl u připravované trati cyklistických závodů improvizovaný polní lazaret
rakousko-uherské armády a několik vojínů a
důstojníků bylo vidět v davu návštěvníků. Po
vystoupení pěveckého sboru Cvrčci s kytarovým doprovodem pí učitelky Kláry Bartošové
a kytarové skladbě Honzy Vojáčka následovalo představení Leitenbergerových hasičů v
podání SDH Nový Oldřichov. V 10:45 jsme se

mohli vydat k obnovené kapličce sv. Jiří. Zde
pronesl sám císař několik slov o její historii a
poděkoval sponzorům opravy Pavlu Kučerovi
a Dušanu Skočíkovi st. V nastalé pauze na
oběd mohli návštěvníci shlédnout expozici
Mobilního muzea z Lokte, věnovanou cyklistice a dětem - jejich dopravním prostředkům.

Představení divadla Matýsek z Nového
Boru zaujalo malé děti, koncert Sklářské muziky byl úspěšný. Probíhající hokejové utkání
na MS mezi Českou a Slovenskou republikou
způsobilo bohužel odliv návštěvníků Ajeto
Dixielandu. Návštěvnost se opět zvýšila na
poslední vystoupení zpěváka Michala Motyčky, který si říká NiceLand, hraje ve stylu Jamese Blunta.
Počasí nám přálo do poslední chvíle, takže
organizátoři mohli být v tomto ohledu spokojeni. Na celých slavnostech se snad poprvé
podílela většina zákupských spolků a organizací. Děkujeme pí Bc. Kadlecové za zajištění
opakovaného hlášení do městského rozhlasu a
pí Štummerové za zapůjčení aparatury. Manželům Ivaně a Josefu Urbanovým za výběr
dobových kostýmů a jejich přešívání na míru
jednotlivým účastníkům a pomoc při úpravě
pódia. Za ušití garderoby císařovně a dalších
trojích šatů pro dvorní dámy pí Jitce Knobové
z Klubu vojenské historie Česká Lípa, jakož i
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dámskému a c. a k. komparsu z KVH Česká
Lípa a KVH Chcebuz. Městskému strážníkovi
panu Dvořákovi za dohled nad průběhem akce
i nad rámec pracovní doby a pracovníkům
Technických služeb za poskytnutí technického
zázemí. Starostovi města Ing. Radku Lípovi za
zapojení se do historické části programu a za
operativní přístup při doplnění židlí pro milovníky dechovky.
A nakonec firmě LGI Czechia s. r. o.
(dříve Willi Betz) za zapůjčení návěsu pro
vystoupení hudebních produkcí. V neposlední
řadě velice oceňujeme zapojení některých
zákupských občanů do historického programu
a pomoc při přípravě pódia a programu. Pan
Mojžíšek coby obětavý fotograf zachytil průběh celého dne a zvukaři Jára Kowalovski,
Honza Vojáček a Kryštof Hanzlík pomáhali
spolehlivě nejen s ozvučením.
Nesmíme zapomenout na naše rodinné
příslušníky, kteří nám pomáhali a tolerovali
telefonování a zařizování slavností v různou
denní i noční hodinu včetně našeho minimálního výskytu doma.
Císařské slavnosti byly uskutečněny na
základě grantu z LAG Podralsko, který bude
proplacen na přelomu roku 2012/13. Rozpočet
přesáhl částku 85 000,-Kč, grant pokryje 65
000,-Kč a díky doporučení kulturní komise a
schválení radou města přispělo město Zákupy
10 000,-Kč. Rozpočet jsme museli předfinancovat ze svých prostředků a prostředků
nemnoha sponzorů, kterým patří náš veliký
dík.
Jsme rádi, že myšlenka, se kterou na podzim roku 2011 přišel pan Ing. Cháb - „Zákupy
- město kde odpočíval i císař pán“ - se díky
všem jmenovaným naplňuje a město Zákupy
začne být spojováno s historickou postavou a
nám se podařilo na jeden den přenést do doby
o 150 let zpátky.

Myslíme si, že jsme si tento den všichni
příjemně užili. Přes některé problémy a zádrhele, které jsme se snažili okamžitě řešit,
jsme rádi, že se akce (alespoň doufáme) vydařila. Jak jsme již uvedli, v tuto chvíli je vše
placeno ze soukromých prostředků. Obracíme
se proto do budoucna na všechny, kteří nám
chtějí jakýmkoliv způsobem pomoci při příštích akcích – dobrým nápadem, radou, finanční pomocí, aby se ozvali na adresu:
kveta.knobortova@tiscali.cz
Za občanské sdružení KULTURA ZÁKUPY
Mgr. Květa Kňobortová, Ing. Zdeněk Rydygr
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ZÁKUPSKÉ OBČANSKÉ ORGANIZACE
Divadelní spolek Havlíček
Zákupští divadelníci úspěšně reprezentovali
Zákupy, když s komedií „KONTROLA
V MĚSTĚ KOCOUROVĚ“ pobavili diváky 27. dubna v Kamenickém Šenově, 28.
dubna ve Velenicích, 1. května v Zákupech,
5. května v Josefově Dole a 15. května
v Hradčanech. Další představení odehrají 8.
června v Třebívlicích a 9. června v Brništi.
Mají už i objednávky na vystoupení
v Mukařově u Říčan na konec září a zájem
o toto představení je i jinde.
V zákupském kulturním domě při tradičním
prvomájovém představení bylo zcela vyprodáno a diváci často nadšeně aplaudovali
i při otevřené scéně. Všude, kde DSHZ
s touto komedií vystupoval, se ukázalo, jak
je téma korupce a politických lumpáren
živé a herci vlastně jen v nadsázce veřejně
vyjádřili to, co si valná většina občanů
myslí.
Ještě jedna poznámka: Po Zákupech se
šířila fáma, že DS Havlíček je rozhádaný a
kdoví, jestli se nerozpadne. Nebudeme
pátrat po tom, kdo tuto pověst vypustil, ani
proč to udělal. Ale považuji za nutné se
k tomu vyjádřit. Ubezpečuji (jako jednatel
a režisér spolku), že se sice opravdu často
hádáme – třeba kde kdo má stát a odkud

kam dojít, jaký kostým použít, taky že někdo neumí včas text, proč přišel pozdě na
zkoušku apod., ale je to k dobru věci a
rozhodně se nerozpadáme a ani v budoucnu
rozpadat nemíníme. Naopak: sílíme a mohutníme. Je nás už třiatřicet dospělých a
kromě našeho dalšího angažmá, které je
uvedeno výše, připravujeme komedii P.
Němce Doba kamenná a k tomu ještě kabaretní večer na současná témata, se kterým

budeme moci vystupovat i na tom nejmenším prostoru. Na vodním hradě Lipý
v České Lípě budeme na konci prázdnin
reprízovat Sen čarovné noci.
Máme tuhý kořínek, vždyť v příštím roce
oslavíme už 90 let od chvíle, kdy se
v Zákupech začalo hrát české ochotnické
divadlo. „Havlíček“ bude devadesátiletý a
je v té nejlepší kondici. Tak to jen aby bylo
jasno.
Mgr. Jiří M. Šimek

Na fotografii je 20 členů DS Havlíček, kteří se přímo podíleli na vytvoření inscenace komedie
„Kontrola v městě Kocourově“.

Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
svým svědectvím a psaly o něm všechny tehdejší noviny.
A jaká to byla poselství? Matka Boží varovala lidstvo a žádala
o obrácení. Sdělila, že jestliže lidi nezmění své chování, vypukne
ještě větší válka, která zasáhne celý svět a svou ukrutností daleko
předčí tu, která probíhala (první světová válka). Předpověď se splnila, jak víme. Druhá světová válka předčila tu první. Předpověděla
události v Rusku, velké krveprolití, hladomor, teror. Nejzávažnější
bylo její varování, které se týkalo použití moderních zbraní a smrti
milionů lidí v jednom okamžiku. Předpověděla také prolití krve
a bolest papeže, což se vyplnilo při atentátu na blahoslaveného Jana
Pavla II. Dětem z Fatimy zprostředkovala vidění pekla a zdůraznila,
že to opravdu existuje, že to není žádná pohádka pro děti. Důrazně
varovala lidi, aby se podle toho chovali, aby mohli být zachráněni
od věčného zatracení.
Fatima je dnes nejuznávanější Mariánské poutní místo na světě
a je pro každého člověka velkou výzvou, aby změnil své smýšlení
a chování, aby nebylo pozdě.

Ze života církve
Měsíc květen patří mezi nejkrásnější měsíce v roce. V přírodě
všechno kvete a krásně voní. V jižních zemích v tuto dobu už kvetou
i růže. Tato květina je spojována s Matkou Boží, Pannou Marií. Její
symbolika je zachycena i v kostele svatých Fabiána a Šebestiána.
V pravém okně u hlavního oltáře je vyobrazena nádherná růže včetně dalších symbolů Panny Marie, jak si mnozí všimli. Matka Boží
doprovázela svého syna, našeho Spasitele Ježíše Krista, po celý Jeho
pozemský život. Stála při něm i v hodině jeho smrti na kříži a radovala se z jeho Zmrtvýchvstání. Stala se tak matkou nás všech, proto
je měsíc květen zasvěcen Panně Marii. V tomto měsíci je Matce
Boží prokazována zvláštní úcta, jsou slaveny Mariánské pobožnosti,
konají se procesí, zpívají se Mariánské písně. Také pozemské maminky slaví tento měsíc vždy každou druhou neděli svůj svátek.
Celá církev si navíc v tomto měsíci připomíná jedno důležité
jubileum. Před 95 lety dne 13. května 1917 se v malé portugalské
obci Fatima stala neobyčejná událost. Třem malým dětem se zjevila
Panna Maria. Zjevila se celkem šestkrát vždy 13. v měsíci. Poslední
zjevení se uskutečnilo 13. října za přítomnosti asi 70 tisíc lidí. Aby
Matka Boží potvrdila pravost svých poselství, udál se před zraky
přítomných lidí velký sluneční zázrak. Neobyčejný jev zdokumentovalo mnoho lidí svými fotoaparáty (fotografie jsou k dispozici),

Noc kostelů
Termín Noci kostelů byl stanoven pro všechny zúčastněné země
na den 1. 6. 2012 a ten koliduje s dobou, kdy vychází Zákupský
zpravodaj. O průběhu a dění budeme proto informovat v příštím
čísle zpravodaje.
Farníci
místního hospodářství ze Zákup. Všem, kteří se podíleli na přípravě,
děkujeme.
V pondělí 30. dubna, v den pálení čarodějnic, vyšel lampiónový
průvod ze hřiště v čele s hadrovou čarodějnicí. Okolo 20. hod jsme
vatru zapálili. Děti dostaly zdarma limonádu a opečeného buřta.
Také soutěžily v hodu košťaty. Celková účast byla kolem 70 lidí.

INFORMACE Z KAMENICE
Akce Pálení čarodějnic i Kamenický výlet se nám vydařily.
O víkendu před pálením čarodějnic proběhly dvě brigády, kdy jsme
poklidili místo pálení čarodějnic, připravili sezení z palet, připravili
dřevo a postavili vatru a májku. Nějaké dřevo nám také přivezli z

(Pokračování na stránce 15)
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páním ke kapli sv. Josefa a zadem kolem Kameničáku k hraničním
kamenům a kolem Obřího kamene zpět do Kamenice. Všude na
těchto místech děti nalezly fotografie se vzkazem. U obřího kamene
byla poslední mapa, která nás zavedla k pokladu. V truhle s pokladem byly sušenky, bonbóny, limonády, čokoládky se samolepkou
zvířat a pro každého hlavně pamětní dřevěná medaile, již pátá do
sbírky. Nedaleko písař také schoval ještě jeden poklad pro dospělé.
V cíli cesty jsme si opekli buřty, na které jsme se celou cestu velice
těšili. I přesto, že bylo poměrně chladno, se výlet zdařil a už teď se
těšíme na příští akci.
Radek Hlavnička

(Pokračování ze stránky 14)

V neděli 13. května proběhl Kamenický výlet s hledáním pokladu
starého písaře. Účast výpravy čítala 10 dětí a 21 dospělých. Sraz byl
u obchodu, kde děti dostaly první mapu a první vzkaz s „dobovou“
fotografií. Na té byl znázorněn křížek U lip s křižáckým rytířem,
kam jsme měli dojít. V místech, kde byl rytíř znázorněn, děti nalezly
další vzkaz s fotografií. Ta nás zavedla ke hřbitovu pod sochu sv.
Václava. Zde měli všichni účastníci výpravy splnit úkol – podepsat
se krůtím brkem na pergamen, jinak by se poklad propadl do země.
Dále nás písař pomocí svých vzkazů směroval po stezce ke studánkám. Tam děti u Dívčího pramene našly další fotografii se vzkazem
a klíč od truhly s pokladem. Cesta dále pokračovala náročným stou-

Zpravodajství z Nových Zákup
Výletníci z Nových Zákup
O prvním květnovém víkendu jsme poprvé vyrazili na dvoudenní výlet. Nejelo nás moc, jen osm, z toho dva chlapi, zbytek děti.
V sobotu jsme prošli z České Lípy údolím s přírodní památkou
Pekla do Zahrádek, odtud prastarou Valdštejskou alejí k zřícenině
skalního hrádku Jiljov a protože to odpoledne bylo vedro, přes Holany rovnou na pláž s kempem u Milčanského rybníka. Následovalo
koupání, navečer kdo chtěl, si zajezdil na kánoi či koních, byl čas i
na malou stezku odvahy a venkovní posezení u stánku či před najatými chatkami. V neděli se ochladilo, a tak jsme vyrazili přes hrádek
Vítkovec krajem Holanských rybníků po červené stezce do Stvolínek na vlak a domů.
P. Starý

Foto: romantická cesta kolem Holanských rybníků
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CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ
(Informace Osadního výboru Božíkov)
Jako každý rok, tak i letos proběhlo v Božíkově pálení čarodějnic. Ještě před
zapálením si mladší chlapci se staršími zahráli fotbal. Bylo připraveno i malé ohniště, kde si mohly děti opéci buřty. Počasí nám opravdu přálo. Noc byla teplá a místní
vydrželi u vatry dlouho do noci.
Moc děkujeme za přípravu chlapcům z Božíkova, kteří tomu věnovali svůj
volný čas.
Za Osadní výbor Božíkov
Kamila Šoltová

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.)

Veselý a příjemný první máj
Na prvního května, jak již káže tradice,
se Divadelní spolek Havlíček Zákupy rozhodl zahrát Kontrolu v městě Kocourově
aneb Jeden za všechny a všichni za jednoho.
Velice mě překvapilo, bylo totiž nádherné
odpoledne i večer, že do kulturního domu
přišlo tolik nadšenců shlédnout tuto opravdu
velmi povedenou věc. Lidé v sále se po celé
představení dobře bavili, leckdy nám to
i něco připomnělo, zkrátka a dobře, bezvadně zahraný kus. Všichni herci podali maximální výkon, žádné přebrebty jsem neslyšela a pořád platí výrok Nikolaje Vasiljeviče
Gogola: Ať se nezlobí na zrcadlo, kdo má
křivou hubu!
Věřím, že jste, havlíčkovci, uspěli

DÍKY, PANÍ UČITELKO!
Milá paní učitelko Kopřivová,
právě končí další, letos už pátý a bohužel
poslední školní rok, kdy učíte mého syna
Martina a jeho dalších třicet kamarádů.
Připadá mi to jako včera, kdy poprvé
usedl do školní lavice, před kterou stála
s úsměvem na tváři a vítala své nové prvňáčky. Jenže to „včera“ bylo už před pěti
lety a ty utekly jako voda.
Vzpomínám na to, jak v první třídě
vstával v pět ráno, aby byl včas ve škole. Na
to, jak se zlobil, že se v sobotu neučí a jak
moc brečel, když byl nemocný a nemohl do
školy. To mu vydrželo celé tři roky. Teď

i v přehlídce divadelních amatérských souborů, Josefodolské divadelní jaro.
Chceme tímto moc a moc poděkovat
našim milým hercům za příjemné a krásně
strávené odpoledne.
Ilsa Hovorková a Milena Hnátová

Energie a hmota
Spalováním (topením, provozem automobilů apod. – vznik CO2), ale i chovem
zvířat, především přežvýkavců (ve svém
zažívacím ústrojí vyrábějí metan) roste skleníkový efekt, Země se otepluje. V důsledku
toho
vznikají
povodně,
dochází
k vypouštění vod z malých přehrad, což
vede ke katastrofám v zátopových oblastech. Dalším důvodem povodní je rychlé

v páté třídě už v pět nevstává, volné soboty
mu nevadí a občas být nemocný zas až tak
špatné také není, ale do školy pořád chodí
moc rád. A to nejen proto, že tam má spoustu kamarádů, ale také skvělou paní učitelku,
se kterou se ale letos musí rozloučit. A loučení to bude opravdu těžké. Pět let jste pro
něj byla každodenní jistotou. Nenaučila jste
ho jen psát, číst
a počítat, ale také mnoho
důležitých věcí. Díky Vám ví, že každý
člověk má nějakou chybu, za kterou nemůže
a že nikdo není dokonalý. Vaší zásluhou si
získal své místo ve třídě a dovede si poradit
s hlupáky, kteří se mu smáli, že koktá. Byla
jste jeho oporou téhle bitvě s hloupostí,
kterou vyhrává. A i proto je dnes jeho vada
téměř neznatelná. To Vy jste ho naučila, že

zarůstání koryt toků brzy po jejich vybagrování.
Dalším důsledkem přírodních změn je
vzrůst nábojů blesků, ty častěji usmrcují
nebo způsobují těžkou invaliditu. Je třeba
vědět, že při bouřce se nesmíme schovávat
pod stromy, zvedat ruce, nosit kovové předměty (vidle, kosa). Blesk jde po povrchu
kmene, mimo kmen proud lehce odskočí a
po povrchu těla a podkožními svaly pokračuje do země. Napětí 700 m od mraku je až
dvě miliardy voltů a proud až 20 000 A.
Bezpeční jsme v budově, v autě
(Faradayova klec).
Chybí jakýsi „hmotoměr“, který by
ukázal narůstající deficit hmoty vůči energii.
Tento deficit způsobuje chaos a je důvodem
katastrof a problémů, které lidstvo zužují.
M. Horčička

je stejně dobrý jako ostatní.
Vaši žáci díky Vám poznali, že značkové oblečení nebo tučné bankovní konto
rodičů z nikoho dobrého kamaráda a člověka neudělá. Poznali, že být kamarádem je
v něčem jiném. Umět pomoci, poradit, vyslechnout, povzbudit. Přesně to, co pro své
žáky děláte Vy. A tak mohli za Vámi kdykoli přijít nejen oni, ale i jejich rodiče. Byla
jste a vždycky budete „jejich paní učitelka“,
ta kterou se i po létech s láskou vzpomíná.
Stejně jako moje generace vzpomíná na své
bývalé kantory pí uč. Cardovou, Stahlovou
nebo p. uč. Hovorku.
Nezbývá než říci: díky paní učitelko!
Helena Pelčáková

S PO RT
v září 2011 a od té doby pilně trénoval právě na první pohár škol.
Do Hradce jsme odjeli plni očekávání se dvěma týmy – jak v mladší
kategorii, tak i ve starší. Jelikož se jednalo o neoficiální mistrovství
ČR, byli rozhodčí velmi přísní a neodpouštěli ani nejmenší chybičky. V mladší kategorii, kde nás reprezentovali Tina Marečková, Sára

KIN-BALL
Ve středu 25. dubna se v Hradci Králové konalo Finále 1. poháru základních a středních škol ČR v kin-ballu. I když byl tento sport
v Kanadě vytvořen již v roce 1986 a hrají se v něm i mistrovství
světa, do Čech se dostal teprve před dvěma lety. Od té doby se však
těší velké oblibě hráčů i diváků. V Zákupech vznikl oddíl kin-ballu

(Pokračování na stránce 17)
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(Pokračování ze stránky 16)

Kadlecová, Radana Rottová, Bára Zachovalová, Šimon Kohout,
Dominik Koudela, Tobiáš Košťál a Lukáš Nikodém, jsme se umístili
po velkých bojích, kdy rozhodčí rozhodně nestáli na naší straně, na
pěkném 4. místě. Od finále a místě „na bedně“ nás mnoho nedělilo.
O něco úspěšnější jsme byli ve starší kategorii, kde za nás hráli Týna
Mikšovská, Maryna Popadynets, Janča Kořínková, Terka Reschová,
Filip Dvořák, Pavel Červinka, Radek Resch a Ludva Engel. Tento
tým se v základní části umístil na druhém místě a postoupil do finále, které bylo do posledních vteřin vyrovnané. Několik vteřin před
koncem nám trochu povolily nervy a dopustili jsme se drobné chyby, na jejíž nápravu už bohužel nezbyl čas. I tak jsme si ale odvezli
krásné třetí místo, bronzové medaile a spoustu zkušeností.
Poděkování patří Městu Zákupy za uhrazení dopravy a především
všem hráčům z obou týmů, kteří převedli skvělé výkony a hlavně
týmového ducha!
N. Melichaříková a S. Bořutová
Kašparová 7:54,8
3. ZŠ Zákupy Kováčová, Hlobeňová, Važevová, Měchurová, Gabrielová 7:56,3
kategorie: 2.-3. třída chlapci
1. ZŠ Nový Bor U lesa Rozsypal, Hladík, Mauser, Džavík, Ulrich
7:08,6
2. ZŠ Sever ČL Sýkora, Gregor, Pecinovský, Dušek, Brejcha 7:20,1
3. ZŠ Zákupy Sejadin, Bím, Klíma, Nikodém, Mikšovský 7:34,4 ¨
kategorie: 4.-5. třída dívky
1. ZŠ Nový Bor U lesa Hammacheová, Kučerová, Stromecká, Matoušková, Horáková 6:52,2
2. ZŠ Mimoň Ralsko Mašková, Čížková, Hudáčková, Požárková,
Švíková 7:08,2
3. ZŠ Zákupy Novotná, Remešová, Zámečníková, Bímová, Hostinová 7:15,4
kategorie: 4.-5. třída chlapci
1. ZŠ Špičák ČL Matějíček, Nožička, Procházka, Jurásek, Knespl
6:29,8
2. ZŠ Mimoň Ralsko Titěra, Košťál, Michal, Majer, Návesník 6:32,9
3. ZŠ Zákupy Kohout, Versbach, Kohout, Sejadin, Šefčík 6:39,5
kategorie: 6.-7. třída dívky
1. ZŠ Zákupy Krauzová, Kadlecová, Mikšovská, Kruttová, Kamenská I. 6:04,4
2. ZŠ Sever ČL Vaňková, Ševčíková, Efflerová, Kusá, Hloušková
6:16,4
3. ZŠ Mimoň Ralsko Bartoníčková, Šrámová, Zíková, Oswaldová,
Zhdanovich 6:20,3
kategorie: 6.-7. třída chlapci
1. ZŠ Zákupy Červinka, Patka, Číž, Herpai, Jirásek 5:37,9
2. ZŠ Nový Bor U lesa Král, Slánský, Kařízek, Trpata, Brož 5:54,2
3. ZŠ Špičák ČL Hruška, Brejška, Záruba, Böhm, Cagáň 5:59,5
kategorie 8.-9. třída dívky
1. ZŠ Špičák ČL Malá, Urbanová, Zajícová, Řeháková, Švrčinová
6:09,6
2. ZŠ Nový Bor U lesa Špoulová, Pavlíčková, Turková, Vlková,
Hercíková 6:14,6
3. ZŠ Jižní ČL Mauermannová, Reicheltová, Rejnartová, Picková,
Kulhavá 6:17,5
kategorie: 8.-9. třída chlapci
1. ZŠ Zákupy Ornst, Berlov, Jeřábek, Miškech, Štummer J. 5:01,0
2. ZŠ Stráž p. Ralskem Namani, Němec, Vingr, Benda, Dobeš
5:20,2
3. ZŠ Sever ČL Stojka, Pastor, Brůžek, Sykáček, Škola 5:20,3

Májové štafety
Květen je již tradičně na ZŠ a MŠ Zákupy věnován „Májovým štafetám", jež vzdávají hold Emilu Zátopkovi, jehož jméno nese zdejší
sportovní areál.
4. 5. 2012 proběhl již 27. ročník za účasti 81 štafet, tj. 405 závodníků ze 7 základních škol okresu Česká Lípa (ZŠ a MŠ Zákupy, ZŠ
Nový Bor U lesa, ZŠ Mimoň Ralsko, ZŠ Stráž pod Ralskem a z
České Lípy ZŠ Špičák, ZŠ Sever a ZŠ Jižní). Počasí bylo ukázkové,
závodníci ze sebe vydali maximum, fanoušci byli také úžasní, a tak
se bylo na co dívat. Nejlepší štafety ve všech kategoriích byly odměněny dortem. „Májové štafety“ se povedly a můžeme se těšit na 28.
ročník.

kategorie: 1. třída dívky
1. ZŠ Zákupy Sazamová, Kodytková, Pokrivčáková, Dubová, Picková 8:31,2
2. ZŠ Nový Bor U lesa Šolínová, Endlerová, Mrkvičková, Havlasová, Zetová 8:47,5
3. ZŠ Mimoň Ralsko Kulhánková, Zdražilová, Klúčiková, Pešková,
Zdeňková 9:14,7
kategorie: 1. třída chlapci
1. ZŠ Nový Bor U lesa Havlas, Bělka, Král, Kašpar, Kliment 7:46,6
2. ZŠ Mimoň Ralsko Penc, Hanl, Šulc, Hloupý, Šámal F. 7:55,2
3. ZŠ Jižní ČL Vendler, Holas, Kecek, Bartík, Dědek 8:50,6
kategorie: 2.-3. třída dívky
1. ZŠ Nový Bor U lesa Walterová, Ryšavá, Hanyklová, Kolčová,
Tymešová 7:35,5
2. ZŠ Špičák ČL Barnišicová, Foglová, Hrtáncová, Hoskovcová,

Mgr. Marie Kašparová
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Běh zámeckým parkem

8. května se v zákupském parku konal, stejně jako každý rok,
Běh zámecký parkem. Letos byl speciální tím, že jednalo už o 50.
ročník! Je skvělé, že má sport v Zákupech takovou tradici. Tento
závod je zajímavý také tím, že je určený opravdu všem věkovým
kategoriím, kterých je celkem 11 – od nejmladších (děti narozené
v roce 2008 a mladší), přes školkové a školní děti, dorostence a
dospělé až po seniory. Letos se nejmladšími účastníky staly Eliška
a Barunka Sazamovy, kterým ještě nebyly ani dva roky. I když
počasí zpočátku nevypadalo, že nám bude přát, po vyběhnutí
nejmladších kategorií se umoudřilo a nakonec vykouklo i sluníčko.
Přestože ranní déšť některé od závodu odradil, spousta sportovců
nejen ze Zákup se odradit nenechala ničím a ke startu se nakonec
přihlásilo celkem 84 závodníků! Poděkování patří Městu Zákupy za
finanční podporu.
Úvod letošního ročníku věnovali organizátoři poděkování jednomu ze zakladatelů tohoto běhu a nestoru zákupského sportu vůbec panu Jindřichu Cardovi. A pak už se startovalo. Půvab tohoto
běhu je určitě v tom, že se ho účastní závodníci od úplných capartů,
kteří sotva chápou, proč na ně všichni volají a kam mají vlastně
běžet, přes školáky všech kategorií, až k jejich rodičům, pro něž
jsou výkony dětí výzvou. Proto i letošnímu ročníku panovala dobrá
nálada a radost ze sportovních výkonů.

2008 a ml.:
2007 MŠ:
2006 předškoláci:
2005 1. třída:
2003-2004:

3. Alenka Měchurová
4. Kristýnka Važevová
2001-2002:
1. Mirka Perutková
2. Pavla Miklovičová
3. Lucka Važevová
1999-2000:
1. Dominika Krauzová
2. Sára Kadlecová
3. Kristýna Hostinová
1997-1998:
1. Jana Kuliková
2. Věra Svobodová
ženy:
1. Katka Středová
2. Nikola Melichaříková
3. Alena Rybářová
seniorky:
1. Marie Gabrielová
Celkem se zúčastnilo 46 žen a dívek.
2008 a ml.:
1. Vojtíšek Bilko
2. Ondra Rybář
3. Toník Markl
2007 MŠ:
1. Vojta Zavřel
2. Honzík Červinka
2006 předškoláci: 1. Fanda Jindra
2. Jára Kovařčík
3. Ládík Kolář
2005 1. třída:
1. Lukáš Dědek
2. Ondra Sláma
3. Kuba Řehák
2003-2004:
1. Martin Witschel
2. Petr Mikšovský
3. Michal Klíma
2001-2002:
1. Tobiáš Košťál
1999-2000:
1. Radek Šefčík
2. Fanda Jirásek
3. Marek Mikšovský
1997-1998:
1. Tomáš Jeřábek
2. Pavel Červinka
3. Filip Dvořák
1994-1996
1. Pepa Štummer
2. Patrik Miškech
3. Vašek Lahůlek
muži:
1. Marek Vobr
2. Miroslav Izera
3. Michal Pikous
senioři:
1. Evžen Gabriel
2. Standa Mitáč
3. Martin Řezníček
Celkem se zúčastnilo 38 mužů a chlapců.
Mgr. Marie Kašparová
a za ASPV Zákupy N. Melichaříková

1. Natálka Szaboová
2. Josefínka Froňková
3. Barunka Sazamová
1. Terezka Středová
2 Vendulka Dušánková
3. Viktorka Dušánková
1. Michalka Rybářová
1. Anička Sazamová
2. Hanička Perutková
3. Adélka Měchurová
1. Anička Středová
2. Kristýnka Gabrielová
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Poznámka redakce k historii Běhu zámeckým parkem:
Na konci roku 1959 vznikl volejbalový oddíl tehdejší TJ Dynamo, později Velkovýkrmny Zákupy, jehož členové (M. Hovorka, Z. Klimpera, M. Moník, A. Nermuť, Z. Patočka, F. Prokop, J. Rázek, J. Sadílek, J. Stahl, J. Šimek) v roce 1960 vybudovali v zámeckém parku dvě hřiště s tribunou, a v roce 1962 založili a uspořádali poprvé Běh mládeže zámeckým parkem.
Ten pak pořádali úspěšně řadu následujících roků (kdy počet účastníků dosahoval až k půl druhé stovce), než pořadatelství
převzal později vzniklý atletický oddíl TJ VV.

Jarní úspěchy
Stejně jako každý rok, i letos pořádalo českolipské regionální centrum ASPV Jarní sraz mládeže. V předchozích dvou
letech se tento sraz konal v Zákupech, a jelikož byli všichni
účastníci s místním prostředím spokojeni, bylo rozhodnuto o
stejném místě konání i pro letošní rok. V sobotu 12. května se
do Zákup sjeli mladí sportovci z celého okresu, aby změřili
své síly v atletickém čtyřboji. Soutěž složená z dlouhého běhu, sprintu, skoku dalekého a hodu míčkem je mezi závodníky oblíbená, protože nezáleží na pořadí v jednotlivých disciplínách, ale na bodech získaných za jednotlivé výkony, a tak
není do poslední chvíle jisté, kdo vyhraje. Jelikož se letos
nekoná krajské kolo této soutěže, bylo regionální kolo vyhlášeno jako kvalifikační do republikového finále. Z tohoto důvodu se regionálního kola účastnili i závodníci z libereckého,
jabloneckého a semilského okresu a tím zvýšili nejen úroveň
závodu, ale především konkurenci. Zákupskou ASPV reprezentovaly děti z oddílů Sportovek a kin-ballu a ostudu rozhodně neudělaly. V opravdu silné konkurenci jsme vybojovali jednu bronzovou medaili zásluhou Lukáše Nikodéma, tři
stříbrné (Alenka Měchurová, Radek Resch a Maryna Popadynets) a dokonce pět zlatých (Anička Středová, Šimon Kohout,
Sára Kadlecová, Kristýna Mikšovská a Filip Dvořák). Také
jsme získali spoustu dalších krásných umístění, která byla
také těžce vybojovaná.
V sobotu odpoledne čekal děti volný program, kdy si mohly
vyzkoušet jízdu na dvojkoloběžce, zahrát si netradiční hry
nebo se připravovat na nedělní závod. Po setmění si děti zahrály noční hru připravenou panem Mandou a šlo se na kutě.
V neděli 13. května ráno byl připraven závod v orientačním běhu, soutěž „Medvědí stezkou“. Tento závod patří mezi
dětmi k nejoblíbenějším. Jedná se o běh v přírodě spojený s
plněním dovednostních a znalostních úkolů. Zákupští sportovci dosahují v Medvědí stezce v posledních letech skvělých
výsledků nejen na okresní úrovni, ale také na krajské a někte-

ří z našich si již vyzkoušeli start na velice prestižním republikovém finále. V nedělním okresním kole jsme získali všechny možné cenné kovy – bronz (Lukášek Nikodém s Aničkou
Koubovou), stříbro (Domča Petrová s Pavlou Jeřábkovou a
Pavel Červinka s Filipem Dvořákem) a nejcennější zlato,
které vybojovali Anička Středová s Alenkou Měchurovou,
Tobík Košťál s Máťou Brůžkem, Radek Resch se Šimonem
Kohoutem a Týna Mikšovská s Marynou Popadynets. Skvěle
si vedli i ostatní závodníci, kteří zůstali těsně pod stupni vítězů – Lukášek Řepa s Danečkem Šafránkem, Eliška Kohoutová s Aničkou Sazamovou, Sára Kadlecová s Radanou Rottovou a Bára Zachovalová s Lenkou Lochmanovou.
Jarní sraz se vydařil ke spokojenosti všech zúčastněných a
určitě se do Zákup v příštích letech navrátí. Nás v nejbližší
době čekají další sportovní víkendy, nejprve krajská Medvědí
stezka v Novém Městě pod Smrkem a hned po ní republiková
finále atletiky i Medvědí stezky, na které se jistě také probojujeme.
N. Melichaříková

Turnaj „O pohár osvobození“ - XXVIII. ročník
Častulík. Na závěr každý z hráčů dostal sladký zákusek z
dortu, který přivezla naše hráčka Daniela Gabrielová z České
Lípy.
Výsledky:
1. Rudinský, Nový Bor
2. Milata, Česká Lípa
3. Pavelka, Praha
4. Jadrný, Česká Lípa
5. Hübsch, Zákupy

V sobotu 12. 5. uspořádal oddíl stolního tenisu tradiční turnaj
v tělocvičně školy. Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů z České
Lípy, Nového Boru, Cvikova, Prahy, Volfartic a Zákup. Turnaj byl obsazen hráči hrajícími divizi, krajský a okresní přebor. Hráči byli rozlosováni do čtyř skupin, do čela každé skupiny byli nasazeni nejlepší hráči podle žebříčku svých soutěží. Vítězové vytvořili skupinu, ve které se utkali o pořadí na
prvních čtyřech místech. Další hráči vytvořili skupiny, v
nichž hráli o celkové umístění. Ačkoliv Zákupy zastupovalo
9 hráčů, nikdo z nich se neprobojoval do finálové skupiny.
Pro tři nejúspěšnější hráče byly připraveny dárkové balíčky,
na jejichž pořízení dostal oddíl finanční příspěvek od města
Zákup. Organizaci turnaje a občerstvení zajišťoval Zdeněk

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

Pravidelný pozorovatel a přispěvatel
do této rubriky nám zaslal opět několik
námětů:
1. Co se bude dít se starou a nefunkční
čističkou? Hyzdí pěkný kousek přírody
v našem městečku.
2. Plakát na ples vydrží ještě 8 měsíců
a komunisti můžou znovu skotačit.

INFORMACE ODJINUD
nemálo. Jaká byla „zlatá léta“ i skutečný příběh Beatles nyní uvidíte
v Mimoni od 28. dubna až do 21. října. Návštěvníci ji budou moci
shlédnout vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
www.mestomimon.cz; www.beatlemanie.cz
Ing. Helena Jakešová, vedoucí odboru kultury,

Do Mimoně zamířila největší kulturní
událost Libereckého kraje –
výstava Beatlemánie!
V prostorách mimoňského Domu kultury Ralsko byla na
konci dubna zahájena výstava Beatlemánie!, kterou vytvořilo
Národní muzeum a byla prezentována v Českém muzeu hudby v
Praze a Moravském zemském muzeu v Brně. Severočechům se
tak na půl roku přiblíží jedinečná interaktivní výstava mapující
historii skupiny Beatles, osudy členů skupiny po jejím rozpadu a
fenoménu revivalových skupin. Nedílnou součástí této expozice
je ukázka jak slavní „brouci“ ovlivnili nejen hudební scénu, ale
většinu obyvatel tehdejších obyvatel Československa.
A jak jde dohromady Beatlemánie! s Mimoní? To vysvětlí originální druhá část výstavy. V Mimoni vznikl v 60. letech 20. století
pod názvem Excess club snad první klub mladých na Českolipsku a
na jeho pozvání zajížděly do města skupiny Olympic, Matadors,
Donald, Hurican a další, které právě Beatles ovlivnili. Zde jsou kořeny toho, proč mimoňský odbor kultury začal jednat s vedením
Národního muzea hned, jak se výstava objevila v Praze. Jednání
vyústila v projekt, který tuto dobu připomíná v mnoha rovinách,
nejenom té mezinárodní.
Nebylo lehké najít prostory, které by stačily pro tak velké množství originálních exponátů a zároveň se našlo i místo pro interaktivní
doplňky. Pracovníci Národního muzea přeměřili a vyprojektovali
každý centimetr Domu kultury Ralsko, aby byl upraven na míru
jednotlivým sekvencím období od založení Beatles až po jeho rozpad. Návštěvníci se tak dostanou i do prostor, které jim dosud zůstaly skryty. Vystaveny jsou dobové zpěvníky, články, LP desky, fotografie, autentické hudební nástroje, oděvy či předměty z běžného
života. Vzniklo zde malé hudební studio s mixážním pultem, box
pro poslech hudebních ukázek a využito bude i promítací plátno pro
projekci Perného dne. V blízkosti výstavy byla také vybudována
replika Lennonovy zdi na Kampě.
To vše má jediný cíl – přilákat všechny věkové kategorie
z celého regionu. Od škol, pro které je připraveno zlevněné vstupné,
až po běžné návštěvníky, kterých je ve zdejším kraji v letní sezóně

Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň

POZVÁNKA
NA VÝSTAVU
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Prodej slepiček

UHLÍ VESELÍ
- bývalý areál vepřína

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
Stáří slepiček 12-17 týdnů- cena 139-170
Kč/ks. Ceny jsou konečné a neměnné.

Nabízíme:
• OŘECH 1
(Ledvice)................................285,- / q
• OŘECH 2
(Ledvice)................................195,- / q
• KostkoořechPolsko.............180,- / q
Brikety……………......................400,- / q

Objednávky na tel.:

723 019 063
774 945 554
601 594 987

Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek
21. června 2012
Zákupy – parkoviště u zámku –
ve 14:00 hod.

Dále nabízíme prodej:
•
písku
•
kačírku
•
štěrku
Rozvážíme vozy Multicar a Avia.

Případné bližší informace – tel.:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Objednávky přijímáme po celý
týden, v sobotu do 12ti hodin.
placená inzerce

STUDIO
Karla Jandlová
PEDIKŮRA – PÉČE O TĚLO
U Stadionu 134, 471 23 Zákupy
Tel.: 603 278 286
Připravili jsme pro Vás „Prázdninovou akci“ (červen – srpen 2012):
•
Medicinální pedikúra + ZDARMA 20 min. thajská masáž nohou
•
Manikúra + ZDARMA masáž šíje
•
Kosmetika + ZDARMA Fidži regenerační zábal nohou + masáž
•
Modeláž nehtů na nohou + ZDARMA masáž s parafínovým zábalem rukou
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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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