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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských občan ů

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
není snad v Zákupech slušného člověka, kterému by nevadily různé
typy lidí, otrhaných či neotrhaných, žen či mužů, opilých či neopilých (zcela výjimečně), posedávajících či postávajících před obchody s potravinami nebo jinde, v ruce láhev piva, cigaretu v ústech
a spoustu neslušných výrazů kolem sebe a celý den vydrží znepříjemňovat slušným lidem nákup nebo jen cestu kolem nich. A to
ani nemluvíme o situaci na náměstí Svobody, kde zastaví autobus
turistů (nejen z Čech), náruživě fotografují sloup Nejsvětější trojice,
pak se otočí a fotí zákupskou smetánku před prodejnou potravin.
Stejné to je i na sídlišti v Nových Zákupech, na náměstíčku před
Rychtou apod. Je několik otázek, které člověka napadnou… kde na
to ti lidé berou, když tam tráví celý den, jaký je smysl jejich života
apod. Další otázky radši nebudeme psát, protože kde je příjem, musí
být výdej, a kam chodí s tím výdejem??? Bohužel na tyto existence
nebyla páka, jak je z veřejných prostranství dostat, aby nekazily
názor na naše město a neznepříjemňovaly našim spoluobčanům tak
běžnou věc, jako je nákup, nebo procházka…
Zastupitelstvu města Zákupy proto předkládáme k odsouhlasení
vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Porušení této vyhlášky bude možné
sankcionovat. Věříme, že tato vyhláška přispěje ke klidnějšímu

životu a čistotě v našem městě Zákupy.
Závěrem nám dovolte popřát vám příjemně strávené léto, odpočinkovou dovolenou a šťastný návrat z dovolené domů, do Zákup.
Ing. Radek Lípa, starosta města,
Iva Kreisingerová, místostarostka města

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

Zastupitelstvo města Zákupy dne 28. 5. 2012
1.123.267,- Kč. ZM zároveň pověřilo starostu města podpisem
smluv o dílo v navrženém znění s vybraným uchazečem.

Prodej pozemků
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej pozemku p. č. 737/5
ostatní plocha o výměře 828 m2 a pozemku p. č. 738/5 travní porost
o výměře 210 m2 v k. ú. Zákupy za cenu 400,- Kč/m2, tj. 415.200,Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1134 ostatní
plocha o výměře cca 30 m2 v k. ú. Zákupy.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami, týkající se převodu
pozemku p. č. 67/2 ostatní plocha v k. ú. Božíkov od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo přijetí dotací, a to:
- pro potřeby JSDHO Zákupy z Fondu požární ochrany Libereckého
kraje, poskytovatel – Liberecký kraj ve výši 300 tis. Kč na nákup
dopravního vozidla, ve výši 150 tis. Kč na opravu nástavby CAS,
ve výši 20,5 tis. Kč na nákup záchranných zdravotnických potřeb
- ve výši 100 tis. Kč na akci – Restaurování barokních soch na kamenném mostě a u kaple sv. Anny v Zákupech z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje, poskytovatel – Liberecký kraj
- ve výši 5 tis. Kč na akci Den zákupského koupaliště z grantového
fondu G -11 Podpora kultury v Libereckém kraji, poskytovatel Liberecký kraj.

Veřejné zakázky
Zastupitelstvo města Zákupy souhlasilo s doporučením komise pro
hodnocení nabídek na plnění veřejných zakázek malého rozsahu
„Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky – ul. Školní, Zákupy“ a „Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky, výměna MIV – ul. Nové Zákupy, Zákupy“ a přidělením těchto zakázek firmě Window Holding a. s,
Lázně Toušeň. Cena za díla vč. DPH činí 1.697.799,- Kč a

Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtové změny č. 3/2012
a odpis nedobytné pohledávky ve výši 106.934,- Kč, byt č. 4, Nádražní 261, Zákupy.
(Pokračování na stránce 2)
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par. č. 2618/2-9 aj., 8RD, plynofikace“ v k. ú. Zákupy pro RWE
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem a pověřilo starostu města podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo města Zákupy se seznámilo se zápisy ze schůzí
výborů, a to finančního výboru konané dne 16. 5. 2012, Místního
výboru v Nových Zákupech konané dne 1. 4. 2012, Osadního výboru Božíkov konané dne 29. 4. 2012.

(Pokračování ze stránky 1)

Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí Závěrečný účet a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Mikroregionu Podralsko za rok 2011.
Zastupitelstvo města Zákupy souhlasilo s uzavřením Smlouvy o
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní na stavbu „Zákupy,

Rada města Zákupy dne 6. 6. 2012
„Restaurování souboru barokních soch na kamenném mostě
a u kaple sv. Anny“ a přidělením této zakázky panu BcA. Janu Fedorčákovi, Česká Lípa. Celková cena za dílo činí 298.452,- Kč vč.
DPH.

Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila přechod nájmu bytu č. 2 v ul. Gagarinova 396, Zákupy dle § 708 Občanského zákoníku.

Veřejné zakázky malého rozsahu
Finanční příspěvky

Rada města Zákupy stanovila komisi pro posouzení splnění
kvalifikačních předpokladů na realizaci veřejné zakázky
„Revitalizace bývalého vojenského areálu na multifunkční objekt,
Zákupy“ ve složení – členové: Ing. Vlastimil Houska ml., zpracovatel žádosti o dotaci, Ing. Jaroslav Černý, projektant, Mgr. Jaroslav
Hajdů, člen zastupitelstva města, Ing. Zdeněk Rydygr, člen ZM, Ing.
Jiřina Fridrichová, členka ZM, Marta Dostálová, vedoucí odboru
výstavby MěÚ, Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářskosprávního odboru MěÚ; náhradníci: Ing. Pavel Řezník, člen ZM,
Boris Ornst, člen ZM, Jan Dvořák, člen ZM, Iva Kreisingerová,
místostarostka města, Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ, Petra
Vejtrubová, pracovnice odboru výstavby MěÚ.
Rada města Zákupy odsouhlasila doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města Zákupy neschválila poskytnout finanční prostředky
na činnost v r. 2012 občanskému sdružení Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, klub „RADOST“, o. s., Prostějov.

Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Rada města Zákupy souhlasila s přijetím sponzorského daru
ve výši 10.000,- Kč do vlastnictví ZŠ a MŠ Zákupy od Edity Vackové, Teplice, na nákup školních pomůcek pro základní školu.

Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápisy ze schůzí komisí,
a to komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 4. 6. 2012 a komise
sociální a zdravotní ze dne 28. 5. 2012.

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
ČERVENEC 2012
Neděle 1. 7. – MUDr. Jaroslav Lysický, Bulharská 844 Česká Lípa, tel. 487 823 530
Čtvrtek 5. 7. – MUDr. Natália Naboišenko, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 523 088
Pátek 6. 7. – MUDr. Natália Naboišenko, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 523 088
Sobota 7. 7. – MUDr. Karel Hájek, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 523 088
Neděle 8. 7. – MUDr. Karel Hájek, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 523 088
Sobota 14. 7. – MUDr. Pavel Hříbal, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 843 622
Neděle 15. 7. – MUDr. Vladimíra Černá, Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel. 487 767 614
Sobota 21. 7. – MUDr. Jitka Makovičková, Havlíčkova 426/5, Česká Lípa, tel. 487 521 356
Neděle 22. 7. – MUDr. Marina Taranová, Tovární vrch 780, Doksy, tel. 487 883 935
Sobota 28. 7. – MUDr. Rudolf Daum, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 725 466
Neděle 29. 7. – MUDr. Milena Horáčková, Mariánská 845, Česká Lípa, tel. 487 521 662

Rekonstrukce objektu bývalé vojenské nemocnice v Nových Zákupech
Výše zmíněný projekt rozděluje
v poslední době zastupitele, ale i občany na
dvě skupiny. Jedni říkají ANO, druzí NE.
Celý projekt spočívá v kompletní rekonstrukci objektu v Nových Zákupech.
Po rekonstrukci, která obsahuje výměnu
oken, zateplení budovy, nové rozvody vody,
elektřiny, topení, stavební úpravy atd., by
zde měly vzniknout prostory pro jednu třídu
mateřské školky, restaurace s menším sálem
a kuchyní, prostory pro ordinaci lékaře,
zrekonstruovaný obchod, čtyřpokojovou

ubytovnu, jednu bytovou jednotkou a jeden
menší prostor pro další možné služby. Samozřejmostí je i vybavení novým sociálním
zařízením. Celá tato investice vyjde na cca
12 milionů korun a z toho město může dostat 70% dotaci z ministerstva pro místní
rozvoj. Jsou názory, že se jedná o zbytečnou
investici, že na provoz bude muset město
doplácet, že není potřeba školky, apod.
Já říkám ano…bude to něco stát, ale
jedná se o možná poslední možnost jak tuto
budovu zachránit, jinak prostě a jednoduše
2

vytvoří ruinu, která určitě nebude ozdobou
sídliště a zařadí se po bok opuštěné bytovky
či bývalého Leitenbergerova zámečku. A že
provoz bude město muset dotovat… ano,
bude ho dotovat, ale město by mělo dotovat
služby pro svoje občany a není snad mateřská školka služba??? A většinu prostorů
město pronajme. Pokud se tato rekonstrukce
neuskuteční, bude muset město za chvíli
začít dotovat zabezpečení objektu apod.
Nebo ho můžeme prodat, ale pak
(Pokračování na stránce 3)
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(Pokračování ze stránky 2)

neovlivníme, co v budově bude či nebude.
A pokud chceme, aby Nové Zákupy nebyly
pouze místem pro bydlení, ale i pro žití,

PODĚKOVÁNÍ

musíme jim k tomu pomoci. A pokud chceme do Nových Zákup nastěhovat nové obyvatele, rodiny s dětmi, musíme jim něco
nabídnout.

O osudu tohoto objektu rozhodnou
zastupitelé na svém jednání.
Ing. Radek Lípa, starosta města

Poděkování v tomto vydání Zákupského zpravodaje zaslouží všichni ti, co se podíleli
na akci Den zákupského koupaliště. Plné koupaliště se bavilo dlouho do nočních
hodin. Stejné poděkování patří i těm, co připravili pro naše nejmenší Dětské dny
v Zákupech a okolí.
Ing. Radek Lípa, starosta města
31. 12. stav 5733, součet 2011 – 237 GJ ). V případě nejasností
je kompletní tabulka udávající spotřebu a odečty po jednotlivých
měsících k dispozici u RK Kouba, příp. členů bytové komise. Zároveň byly 2. 1. 2012 provedeny namátkové kontroly stavu měřidel
na čtyřech objektech (z důvodu změny DPH a zvýšení ceny za GJ),
zjištěné hodnoty odpovídaly údajům od RK Kouba.

Upřesnění:
V minulém ZZ byla uvedena tabulka spotřeby tepla bytových
domů. U tří objektů došlo v průběhu roku k povinné výměně patních
měřidel. Stav na konci roku je tedy ovlivněn touto výměnou (např.
objekt 329-330: 1. 1 - stav 994, výměna v listopadu 2011, stav na
demontovaném měřidle 1157, stav na novém měřidle 5659,

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Užijte si léto bez zbytečných požárů
Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje
nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí
usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny
nezůstávají ani osamocené stromy, které při letních bouřkách může
zasáhnout blesk.
Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného zabezpečení či
nedohašení ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety do volné
přírody.
Pozor na:
• odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody
• skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření
může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby
• zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem
slunečního záření může dojít k výbuchu a následnému požáru
• jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště či grilu
• stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách v nevětraných prostorách; může snadno dojít k samovznícení

• Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na sobě, a není po ruce
dostatek vody k uhašení, zachovejte klid, zastavte se, lehněte si
na zem a „válejte sudy", čímž dojde k zamezení přísunu kyslíku a
uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt kusem oděvu nebo
deky z přírodního materiálu. Dejte pozor na látky z umělých vláken,
které by se mohly přiškvařit na tělo!

Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování
• Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje
lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti stromů, atd.
• K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště, krby.
• Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte
od okolní trávy.
• Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin.
• Při pálení a grilování mějte u sebe základní hasební prostředky vodu, písek nebo hasicí sprej, popř. lopatu a rukavice.
• Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhaste.
• Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez dozoru dospělé osoby.
• Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhaste, prolijte
vodou nebo zasypte zeminou.
• V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího dne,
popřípadě opět prolijte vodou.
• Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně bez dozoru dospělé
osoby.

Jak snížit riziko požáru při sklizni obilí
• Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například
v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací.
• Dbejte na řádný technický stav mechanizačních prostředků pro
sklizeň a uskladňování obilí.
• Stroje vybavte hasicími přístroji.
• U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné mít výfuky techniky opatřeny účinnými
lapači jisker.
• Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo traktor
s pluhem k případnému oborání ohniska požáru na poli.
por. Mgr. Iva Michalíčková,
koordinátor preventivně výchovné činnosti krizové
a havarijní plánování HZS Libereckého kraje
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Stručně z města…
Opravy komunikací
V minulém měsíci proběhla oprava
komunikace v ulici Nádražní. Tryskovou
metodu s následným uválcováním byly
vyspraveny výtluky na silnici. Stejné opravy
se dostalo i nejhorší části silničky
v Kamenici směrem k hřišti. Na této opravě
se finančně podílelo i Zemědělské obchodní
družstvo z Brniště, které silničku
v Kamenici hojně využívá.

Projekt Tvoříme duší
Poslední květnovou neděli proběhl
na nádvoří Státního zámku v Zákupech
tradiční projekt Tvoříme duší. Setkání handicapovaných umělců a jejich kulturní vystoupení shlédlo několik desítek návštěvníků, kteří si mohli zakoupit i pěkné a zajímavé, ručně vyrobené předměty. Potěšením

červenec 2012
bylo pak vystoupení „domácích“ mažoretek
Světlušek a dětského pěveckého souboru
Cvrčci. Své výrobky zde také prezentovali
klienti našeho Domova důchodců a Domova
s pečovatelskou službou.

v Nových Zákupech. Žádáme návštěvníky
arboreta, aby nenarušovali svojí přítomností
průběh prací. Bude zde hrozit riziko pádu
větví, dbejte prosím na svoji bezpečnost.

Oprava chodníku před ZŠ

Město Zákupy neuspělo s žádostí
o dotaci na rekonstrukci kabin u fotbalového
hřiště v Zákupech. Požádáme se stejným
projektem i příští rok. V roce letošním dojde
k instalaci nepropustné jímky, aby do budoucna odpadly problémy s řešením odtoku
splašků.

Fotbalové kabiny v Kamenici
O prázdninách začne plánovaná akce
Rekonstrukce chodníku ve Školní ulici, na
kterou město dostalo dotaci ze Státního
zemědělského a intervenčního fondu.
Po skončení prací by měl vést kolem školy
nový chodník ze zámkové dlažby, vyvýšený
nad komunikaci, který bude bezpečnější pro
chodce. Práce by měly být dokončeny před
zahájením školního roku. Žádáme naše spoluobčany, aby dbali zvýšené opatrnosti
a měli trpělivost v průběhu stavby.

Arboretum v Nových Zákupech
V letních měsících se také rozjede akce
úprava arboreta bývalé lesnické školy

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

Přijetí nových dětí
do mateřské školy
V tomto školním roce opustí zákupskou
mateřskou školu 29 dětí, které nastoupí
v září do 1. tříd ZŠ. Na všech 29 uvolněných míst bylo přijato 29 nových dětí podle
daných kritérií. Vzhledem k určené kapacitě
MŠ a počtu podaných žádostí, nemohlo být
přijato 10 dětí. Kapacita MŠ, která je 75
míst, je tedy na školní rok 2012/2013 již
zcela naplněna. V průběhu školního roku
budou děti přijímány pouze v případě uvolněného místa.
Dana Mothejzíková

Zprávičky z mateřské školy
Ve čtvrtek 31. května naši předškoláci
navštívili 1. třídy základní školy, kde pro ně
paní učitelky s dětmi připravily program.
V jedné třídě se seznámili s interaktivní
tabulí, ve druhé třídě jsme si zahráli na indiány a plnili jsme s prvňáčky různé úkoly.
Moc se nám tam líbilo a těšíme se po prázdninách do školy.
Prvního června jsme oslavili „Den dětí“
zcela jiným způsobem než v loňském roce.

Byli jsme pozváni do hasičské zbrojnice
v Zákupech, a tak se všechny třídy mateřské
školy seznámily s prací hasičů a s různými
přístroji, které používají. Děti si vyzkoušely
hasičskou přilbu a házely hadicí na kuželky.
Nakonec jsme se vyfotili před hasičskými
auty. Děti byly spokojené a ještě si odnesly
sladkou odměnu. Děkujeme takto za pěkně
strávené dopoledne
a těšíme se na příští
návštěvu.
V pondělí 4. 6.
třídu „Motýlků“ a
„Broučků“
čekal
výlet autobusem do
indiánské vesnice.
Indiáni nás přivítali
pozdravem „hau,
kola“ a pozvali nás
do týpí. A potom se
seznamujeme: jak
indiáni žili, stavěli
obydlí, lovili bizony
a spotřebovávali
všechno: kůži, rohy,
maso. Viděli jsme
4

Naučná stezka
Pro letní sezonu byly znovu umístěny
informační panely naučné stezky u řeky
Svitávky a u mostu u Chudobů. Panely byly
opraveny a znovu zabetonovány. Doufejme,
že nedojde k jejich poškození a budou sloužit svému účelu.

spoustu předmětů denní potřeby, oblečení až
po zbraně bojovníků. Nakonec nás čekalo
indiánské divadlo, indiánské bubnování,
společný zpěv a tanec. Za zvuků „hejá, hejá
…“ jsme se rozloučili a plni nových zážitků
odjíždíme k domovu. Své znalosti pak využijeme při plnění úkolů v MŠ, protože celý
týden máme téma „Do Ameriky za indiány“.
Ve čtvrtek 14. června přijela do MŠ
dopravní policie. Policisté děti seznámili
s pravidly, které musí dodržovat při přecházení silnice, jak reagovat na semafory, kde
si bezpečně hrát, co používat pro svou bezpečnost apod. Všechny třídy si pak také
vyzkoušely, jak se sedí v autě policie a jaké
zvuky auto vydává. Všechny děti dostaly
vestu, omalovánku a fosforeskující talisman.
Těšíme se zase za rok na další návštěvu.
Hana Jeřábková
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Zákupský vrabčáček
Ve středu 30. května se uskutečnil v obřadní síni městského
úřadu 13. ročník pěvecké soutěže Zákupský vrabčáček. Zúčastnilo
se jej 36 jednotlivců ve třech kategoriích, 13 duet a 1 trio.
A které zpěváčky porota vyhodnotila jako nejlepší?
V kategorii 1. - 3. tříd se na 1. místě umístila Anička Středová,
na 2. místě Vojta Kašpar a na 3. místě Anička Sazamová a Lukáš
Nikodém. V kategorii 4. a 5. tříd nebylo 1. místo uděleno, 2. místo
získala Valentýna Pelikánová, 3. místo Maruška Baranová a Martin
Svárovský.
V kategorii duet 1. - 5. tříd si diplom a odměnu za 1. místo odnesly Slávka Smitková a Kristýnka Soprová, za 2. místo Kristýnka
Gabrielová a Alenka Měchurová a za 3. místo Milan Klímek a Dan
Lojek.
V kategorii jednotlivců 6. - 9. tříd porota ocenila jako nejlepší
výkon Míši Pecharové. Na 2. místě skončila Sára Kadlecová a 3.
místo vybojovala Lenka Vydrová.
Trio Domča Petrová, Pavla Jeřábková a Sára Kadlecová získalo
1. místo, 2. místo obsadily Lucka Kunešová a Lenka Lochmanová,
3. místo Ráďa Rottová a Lenka Vydrová.
Gratulujeme a děkujeme všem zpěváčkům za krásné zážitky,
které nám svým zpěvem připravili. Děkujeme i porotě za statečný

výkon - v některých chvílích měla opravdu těžké rozhodování a také
moderátorovi Filipovi Dvořákovi a Martinovi Dostálovi za pomoc
při ozvučení.
Mgr. Květoslava Kňobortová

Olympiáda v Domově důchodců v Nových Zákupech
Ve středu 13. června se vydali žáci 8. A
se svou třídní paní učitelkou do Domova
důchodců v Nových Zákupech, aby zde
vypomohli při přátelské olympiádě domovů
důchodců. Olympiády se zúčastnila čtyři
družstva – dvě ze Zákup, po jednom družstvu ze Sloupu a z Mimoně. Žáci naší školy
dělali doprovod jednotlivým soutěžícím,
aby se účastníci lépe orientovali na stanovištích a zároveň jim dělali jak fyzickou, tak i
duševní podporu. Byla u toho i spousta

legrace, nádherné a nenásilné propojení
mládí a stáří. Hrála hudba, děti i důchodci
tančili. Děti si prohlédly krásné prostředí, ve
kterém důchodci bydlí. Poznali jsme i jídelnu, ve které jsme všichni dostali výborný
oběd a sladkosti jako odměnu za doprovod.
Myslíme, že tato akce byla velmi zdařilá,
protože dětem ukázala, že i staří lidé jsou
chytří, zábavní a ještě stále potřební.
Mgr. Helena Lochmanová
a její třída 8. A

Redakce si dovoluje připojit zajímavý článek

A tak by možná prospělo, kdyby stát přitvrdil i na některé
rodiče.
Co takhle, kdyby se náš právní řád inspiroval v minulosti. Viz
fotokopie článku z období první republiky:

Nejprve ze serveru Aktuality.cz:
„Slabé a nevýkonné školství může v dohledné době Česko začít
tlačit pod pomyslnou hladinu. Úroveň vzdělanosti posledních devět
let totiž u nás klesá. Pokud by se úroveň vzdělanosti vrátila na úroveň
roku 2003, ekonomika by na tom mohla získat desítky miliard.
…
Podle studie mají čeští žáci tzv. menší funkční gramotnost, tedy
schopnost využít výsledky výuky v praktickém životě, než jejich
vrstevníci například ve Finsku, ale i dalších západoevropských zemích. Před desítkou let ale přitom byly schopnosti českých žáků
srovnatelné.
…
Studie: na žáky musí přitvrdit stát
Pro změnu situace je nezbytné provést reformu celého českého
školství, shodují se autoři studie. Jenže o tom se už mluví patnáct let.
Znalosti žáků jsou však stále horší.
Studie potvrzuje, že ČR již prožila řadu pokusů o reformu vzdělávacího systému, ale bez většího úspěchu. Nadějné je podle ní zavedení státních maturit a snaha změnit trend uvolnění osnov pro základní
školy, tedy návrat k určitému společnému základu pro všechny školy.
Hlavní je podle expertů zvýšit kvalitu základního školství.
Kvalita a efektivnost výuky se musí lépe sledovat, hodnotit. Nutnost je také podle expertů sjednotit osnovy. Úroveň vzdělání musí
stát a jeho instituce cílevědomě a kvalitně sledovat.“
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Dopis pro sportovce
Dne 11. 6. 2012 zažila naše škola malou slavnost. Do třídy 8. A přišla ředitelka
regionální pošty předat naší žákyni Petře Kamenské cenu za 1. místo v soutěži vyhlášené Českou poštou. Petra měla za úkol napsat dopis oblíbenému sportovci a zamyslet se nad smyslem olympijských her.
Petra psala dopis tenistce Petře Kvitové. Celý soutěžní dopis byl uveřejněn
v Poštovních novinách. Byl vybrán ze 773 soutěžních dopisů. Petra se svým dopisem
postupuje do mezinárodní soutěže pošt a její vyhodnocení čekáme v říjnu 2012
v Bernu. Všichni Petře držíme palce a jsme na ni hrdí.
Mgr. Helena Lochmanová, tř. učitelka

DD a DPS Zákupy informují
Měsíc červen je již tradičně měsícem sportovního klání v Domovech důchodců. Tentokrát jsme zahajovali my v DD Zákupy. Před
dvěma lety jsme přišli s myšlenkou oslavovat
otevření DD sportovním zápolením mezi domovy. Před dvěma roky proběhl I. ročník
Sportovních her v DD Zákupy. V loňském
roce jsme vynechali, jelikož jsme v červnu
předpokládali
rekonstrukci
komunikace
v areálu domova. Rekonstrukce se nakonec
zahájila v září a tak i podzimní termín jsme
museli zrušit. Takže letos dne 13. 6. 2012
proběhl II. ročník Sportovních her v Domově
důchodců a domě s pečovatelskou službou
Zákupy. Rádi bychom z toho učinili tradici,
obzvláště proto, že v roce 2013 oslaví náš DD
10. výročí otevření.
Zasoutěžit si letos přijeli z DD Sloup
v Čechách a DD Mimoň, DD Doksy se na
poslední chvíli omluvil. Celkem bylo 6 soutěžních disciplín např. kuželky, slabiky, provázek…). Do soutěžení jsme zapojili i místostarostku Zákup, ředitele DD Zákupy, paní učitelku ze ZŠ Zákupy a doprovod z DD Sloup
v Čechách a DD Mimoň. Soutěžící seniory
doprovázeli na jednotlivé disciplíny žáci 8.
třídy ZŠ v Zákupech. Toto spojení mládí se
stářím se oběma stranám moc líbilo. Soupeření
u všech družstev bylo napínavé až do konce a

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

konečné výsledky nás hřály u srdce. 1. i 2.
místo obsadili naši klienti z DD Zákupy, na
krásném 3. místě se umístili klienti z DD Mimoň a bramborovou 4. příčku obsadili klienti
z DD Sloup v Čechách. A jak dopadli zaměstnanci? Na výbornou. Všemi úskalími disciplín
si poradili a ostudu určitě neudělali. Známé
heslo sportovních klání: „Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se“, jsme si upravili na: „Není
důležité se zúčastnit, ale vyhrát“ A to se všem
jednoznačně povedlo. Prožili jsme krásné
sportovní dopoledne a již se těšíme na
III. ročník našich Sportovních her. Sportu zdar.

Olympiáda 19. 6.
v DD Filipov
Dne 19. 6. 2012 se naši klienti rozjeli
reprezentovat naše zařízení do DD Filipov.
Konaly se tam již XIX. Filipovské Olympijské
hry. Celkem bylo 19 soutěžících družstev ze
širokého okolí např. Česká Lípa, Kytlice, Ústí
nad Labem, ale přijeli také senioři z Německa
a Polska. Atmosféra i nálada byla v duchu
soutěžním. Bylo celkem 10 disciplín a naši
klienti museli projevit nejen své pohybové,ale
i mentální schopnosti. Každé družstvo mělo 4
soutěžící. Kolem 13 hodiny se vyhlašovaly
výsledky a náš domov se umístil na krásném

KRONIKA MĚSÍCE ČERVEN
1. 6. byla v EHM zahájena výstava k 65. výročí vzniku paradesantních
jednotek v Zákupech.
1. 6. se konala Noc kostelů v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech
2. 6. se konal dětský den v Zákupech, Božíkově i v Kamenici.
8. 6. hrál DS Havlíček v Třebívlicích „Kontrolu v městě Kocourově“.
9. 6. se uskutečnil již 2. ročník akce Den koupaliště.
Téhož dne večer viděli „Kontrolu v městě Kocourově“
v podání DS Havlíček Zákupy diváci v Brništi.
22. 6. proběhla v režii ZŠ a MŠ Svatojánská noc.
27. 6. se konalo zasedání zastupitelstva města.

KALENDÁŘ MĚSÍCE ČERVENEC
14. 7. pořádají baráčníci zájezd na folklorní festival.
14. 7. pořádá občanské sdružení Kultura Zákupy I. zákupské putování
s císařem.
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7. místě. Poté ještě pokračovala zábava při
hudbě a tanci. V odpoledních hodinách jsme se
rozjeli všichni domů.

Sportovní klání 22. 6.
V DD Mimoň
Dne 22. 6. 2012 jsme s našimi klienty
zavítali na již tradiční sportovní odpoledne do
DD Mimoň. I zde bylo plno soutěžících, kromě nás a domácích se zúčastnily Domovy ze
Sloupu, Vratislavic, Doks, Českého Dubu
a dalších. Celé klání bylo v duchu středověku,
na což se místní zaměstnanci připravili nádhernými dobovými kostýmy. Zdejší zápolení
nebylo o družstvech, ale o jednotlivcích. A že
si naši soutěžící vedli opravdu zdatně, svědčí
ukořistěné 1., 2. a 5. místo, tedy veliký úspěch.
Po celé odpoledne bylo k dispozici občerstvení, pro dobrou náladu hrála výborná muzika
a tak se ani nikomu nechtělo jet domů.
A aby těch sportovních klání nebylo málo,
konají se Sportovní hry seniorů ještě v pátek
29. 6. 2012 v České Lípě v rámci oslav Města
Česká Lípa. Tam rovněž pojedeme a doufám,
že zase budeme úspěšní.
Ing. Jaromír Misík, ředitel DD Zákupy

Jaké bylo jaro 2012?
Jaro 2012 bylo poměrně suché, zemědělci měli velké
starosti o úrodu. Vše rozkvétalo o týden až dva dříve, teprve
lípy v červnu už měly svůj pravidelný rytmus. Poslední jarní
dny byly velmi horké a provázeny bouřkami a silnými lijáky,
které někde způsobily značné škody.
Celkem jsme se v Zákupech na jaře 2012 dočkali 79
(v předchozím roce 82) dnů se sluncem, po 33 (33) dny jsme
mokli, 35 (31) dní se jaro potýkalo se silným větrem, 4 (4)
dny byly mlhavé, kroupy nás tentokrát nepostihly (1), jen
čtyřikrát (10) byla bouřka. Letních dnů bylo 10 (21), tropické
3 (1), tropická noc jedna (1), mrazivých dnů bylo osm (1).
Nejvyšší průměrné teploty v hodnotě 24,30 C (24,70 C) bylo
dosaženo 11. května a 16. června, nejnižšího průměru +1,7 0
C (+4,30 C) 8. dubna, nejvyšší absolutní teploty dosáhl 16. a
18. červen 300 C (290 C), nejníže klesla teplota 9. dubna, kdy
teploměr naměřil -70 C (-40 C). Průměrná teplota jara byla
14,75 0 C (15,220 C).
Mgr. Jiří M. Šimek
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KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE ČERVENEC
1. 7. 1742 + hud. skladatel Bohuslav Matěj Černohorský (270 let)
1872 * francouzský průkopník letectví Louis Blériot (140)
1917 vítězství československé legie u Zborova (95)
1952 + básník a spisovatel Fráňa Šrámek (60)
2. 7. 1987 + lit. kritik, editor, překladatel a historik Václav Černý
(25)
3. 7. 1847 + zakladatel českého loutkářství Matěj Kopecký (165)
1932 * Waldemar Matuška (80)
1942 * český spisovatel Jan Kostrhun (70)
1947 * herečka Jana Švandová (65)
4. 7. 1807 * italský revolucionář Giuseppe Garibaldi (105)
1902 + indický duchovní vůdce Nárendranáth Datta
Vivékánanda (110)
1927 * italská herečka Gina Lollobrigida (85)
1967 + spisovatel, malíř a novinář Ondřej Sekora (Ferda
Mravenec) (45)
1982 + hud. skladatel Karel Valdauf (30)
5. 7. 1872 * Edouard Herriot, francouzský státník a spisovatel
(140)
6. 7. 1907 * spisovatel Jaroslav Foglar (105)
7. 7. 1987 + filmový režisér Josef Mach (25)
8. 7. 1847 * vynálezce ing. František Křižík (165)
9. 7. 1357 položil Karel IV. základní kámen k novému mostu
přes Vltavu (později nazvanému Karlův) (655)
10. 7. 1922 * český filmový režisér Petr Schulhof (90)
12. 7. 1872 * Emil Hácha, třetí prezident ČSR a později státní
prezident Protektorátu Čechy a Morava (140)
1907 * olympijský vítěz v gymnastice z roku 1963
a osminásobný mistr světa Alois Hudec (105)
1932 + Tomáš Baťa, zakladatel Baťových závodů ve Zlíně
(80)

13. 7. 1607 * Václav Hollar, český rytec a kreslíř (405)
1937 * herečka Zdena Hadrbolcová (75)
14. 7. 1217 + blahoslavený Hroznata, mučedník - patron Čech
(795)
15. 7. 1942 dokončena organizace 1. čs. samostatného praporu
v Buzuluku v tehdejším SSSR (70)
1917 + český architekt Josef Schulz (95)
16. 7. 1902 * herec Stanislav Neumann (110)
18. 7. 1552 * císař a král Rudolf II. (460)
19. 7. 1967 + český hudební skladatel Jaroslav Očenášek (45)
20. 7. 1887 * český technik Stanislav Bechyně (125)
1937 + sochař, rytec skla a medailér Josef Drahoňovský (75)
22. 7. 1822 *Johann Gregor Mendel - přírodovědec, genetik (190)
1832 + vévoda zákupský zv. Orlík, syn císaře Napoleona I.
a Marie Louisy (180)
1922 * hud. skladatel Jiří Berkovec (90)
1972 + hud. skladatel Pavel Bořkovec (40)
23. 7. 1817 * český dějepisec a spisovatel František Rull (195)
25. 7. 1832 + český technik a fyzik František Josef Gerstner (120)
1912 * malíř, grafik a ilustrátor Kamil Lhoták (100)
1942 * slovenský politik Vladimír Mečiar (70)
26. 7. 1847 * cestovatel Josef Kořenský (165)
29. 7. 1917 * básník a spisovatel Josef Kainar (95)
30. 7. 1892 * hudební skladatel, houslista a dirigent Vratislav
Vycpálek (120)
1862 * spisovatelka Božena Viková – Kunětická (150)
1932 * herečka Alena Vránová (80)
31. 7. 1527 * král a císař Maxmilián II. (515)
1942 byla popravena novinářka a pracovnice ženského hnutí
Jožka Jabůrková (70)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
16. 7. 1757 opustili Prusové Zákupy, které před tím obsadili. (255 let)
26. 7. 2002 byly na místním hřbitově pohřbeny ostatky neznámého muže nalezené v lese u Veselí. (10)

Prodej zákupského panství před 400 lety (31. července 1612)
Zákupy prožily ve své historii dvě velká
období výrazného rozkvětu. První v době
baroka za vévodů sasko-lauenburských
a druhé ve třetí čtvrtině 19. století za císaře
Ferdinanda V. Na obě tato období najdeme
dodnes v Zákupech a okolí řadu připomínek
v podobě soch, staveb či vůbec utváření krajiny. Ve stínu toho stojí období předešlá, totiž
středověké, kdy se zdejší krajina osidlovala,
a renesanční. Koncem středověku, někdy
v šedesátých letech 15. století, získali zákupské panství Berkové z Dubé, tehdy jeden
z nejmocnějších a nejrozvětvenějších šlechtických rodů u nás. Jim pak Zákupy patřily až
do konce renesanční doby. Působení Berků
z Dubé zde položilo základ pozdějšího barokního rozkvětu.
Nejvýznamnějším z Berků byl pan Zdislav, který původně z rodového majetku
získal jen málo, ale službou českým králům,
zejména Ferdinandovi I. Habsburskému se
domohl nejen mimořádného postavení, ale
také majetku. Zákupské panství koupil
od svého strýce Petra v roce 1518, ale jen do

své smrti. Teprve 20. listopadu 1532 (letos
v listopadu to tedy bude 480 let) zakoupil
od Petrových synů Zákupsko bez výhrad a
k tomu
ještě
mj.
panství
Milštejn
s městečkem Cvikovem. Od té doby pak
zůstalo toto panství se zákupským pospolu,
ač územně spolu nesouvisela, až do zrušení
poddanství. Zdislav také před rokem 1541
přestavěl hrad v Zákupech na reprezentativní
renesanční zámek, který na svých panstvích
citelně postrádal. Ačkoliv byl třikrát ženat,
nezanechal potomky, a tak svůj majetek rozdělil mezi příbuzné. Zákupské panství (spolu
s milštejnským a také s Horní Policí a několika vesnicemi v okolí) po jeho smrti v roce
1553 zdědil syn jeho bratrance Zbyněk. Zdá
se, že ten po získání dědictví omezil své
působení v různých zemských úřadech a
jiných aktivitách, přesídlil sem a věnoval se
správě panství. Oženil se s dcerou mocného
politika Veronikou z Lobkovic a ta mu dala
za šestnáct let dvanáct dětí. V době Zbyňkovy smrti žili z jeho šesti synů tři, nejstarší byl
však krátce nato v České Lípě svým sluhou
7

zavražděn, další pak zemřel po několika
letech a panství připadlo nejmladšímu ze
synů, Václavovi. Ten zemřel v roce 1608 a
jeho potomci museli po čtyřech letech,
v červenci 1612, kvůli dluhům panství prodat. Od té doby se zákupské panství jen dědilo, případně vyměňovalo, a tak to byl vlastně
poslední jeho prodej v dějinách. Přibližme si
tedy trochu jeho příčiny a okolnosti.
Příčinou prodeje panství byly tedy dluhy,
které nadělal Václav Berka z Dubé. Bohužel
již dnes nejsme schopni zjistit, proč vznikly.
Je pravda, že Václav žil v době, kdy šlechta
žila obvykle na úvěr, a to mnoho let, a často
pak nebyla schopna své dluhy splácet. Jistě
tedy příčinou zadlužení mohl být nákladný
styl života Václava Berky, případně i jeho
dříve zemřelých bratrů. Rovněž správa poručnice, která se starala o panství po smrti
obou Václavových starších bratrů, nemusela
být právě úspěšná. Některé okolnosti nasvědčují tomu, že se Václav Berka z Dubé zadlužoval také kvůli službě králi Rudolfovi II.
(Pokračování na stránce 8)
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K špatnému hospodaření panství mohly přispět i další okolnosti. Jedna ze dvou kronik
dochovaných z té doby na našem okrese
pochází z Dobranova a její autor, tamější
farář Valentin Frumald, nám zaznamenal
ledaco o poměrech na konci 16. století, kdy
se Václav Berka z Dubé ujal samostatné
správy panství (asi v roce 1588). Již od konce
roku 1592 obnovili své útoky v Uhrách Turci, a tak bylo třeba v následujícím roce proti
nim vyslat vojska. I Václav Berka se těchto
válek účastnil, a musel tedy financovat výzbroj a výstroj svou i svých vojáků a nesl i
další náklady s tažením spojené. Zároveň
krajinou táhla na Turky vojska z Německa a
ta kradla koně, dobytek i obilí pro svou obživu. Tyto války se vlekly několik let. Mezitím, v roce 1594 - 1595, přišla velmi tuhá
zima a při tání sněhu v březnu pak povodně a
další povodeň přišla v srpnu. Zákupskému
rychtáři se tenkrát utopilo 90 ovcí, voda zničila rybí sádky, odnesla plátno z bělidel,
vyrvala ovocné stromy a odnesla včelí úly,
dřevo a obilí. K podobné povodni došlo pak
v srpnu 1598 a po ní následovala záplava
hlodavců. V zemi se začal objevovat mor,
který do Zákup přivezl jeden forman
v březnu 1599, nemoc se rozšířila a pomřelo
na ni v okolí mnoho lidí ještě i následujícího
roku.
Není tedy asi náhodou, že první větší
dluh Václava Berky z Dubé, o kterém víme,
vznikl v roce 1597, kdy si za zástavu Hornopolicka vypůjčil 10 000 kop grošů míšeňských. Václavova situace pak připomínala
situaci mnohých dnešních dlužníků. Jednotlivé části panství byly pro neplacení dluhů
zabavovány a posléze zase Václavem vykupovány, nejspíše však díky dalším půjčkám.
V roce 1604 sice zemřela jeho tchyně Eva
z Biberštejna, po které měl dědit, avšak kolem její závěti se rozpoutal soudní spor
a zdá se, že Václav nezískal nic. Nejspíše
toužebně očekával smrt své moravské tety
Aleny, protože podle závěti jejího manžela,
zemřelého už před více než čtvrtstoletím,
měla majetek po něm pouze v užívání
a zdědit ho měl právě zákupský Václav Ber-
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ka. Alena se však těšila dobrému zdraví a
Václava nakonec přežila. Václav postupně
přestal platit své účty kupcům a řemeslníkům, kteří mu dodávali zboží, mzdu služebnictvu, naopak si drobnější částky od svých
zaměstnanců vypůjčoval, ba dokonce sáhl
i na peníze sirotků zákupského panství, které
měl spravovat. Nakonec si začal vypůjčovat
na vysoký úrok od židů.
Když Václav Berka v roce 1608 zemřel,
jeho mladičká druhá manželka, která s ním
čekala dítě, se bleskurychle provdala do jižních Čech, nezapomněla si však nárokovat
značnou částku údajně za klenoty, které jí
Václav odkázal. O Václavovy děti z prvního
manželství se nepostarala. Poručnicí Václavových dětí a správkyní majetku se stala
Václavova sestra Eliška, provdaná za Jana
Novohradského z Kolovrat. Ihned byl sepsán
inventář zámku a celého panství a spolu
s ním i dluhy, o nichž měla paní Eliška povědomost. Byla však brzy zděšena čím dál více
dotírajícími věřiteli, zejména právě nároky
pražských židů. Požádala tedy císaře Rudolfa
II. o povolení prodat panství a to jí bylo
v roce 1609 uděleno, byla k tomu ustanovena
zvláštní komise, avšak k prodeji zatím nedošlo. Eliška zatím za vlastní peníze alespoň
vykoupila od židů rodinné klenoty i klenoty
příbuzné rodiny Tovarů, které měl Václav ve
správě a které židům také zastavil. Smluvně
jí bylo zajištěno, že vynaložená částka jí
bude vyplacena po prodeji panství přednostně před všemi ostatními věřiteli. Eliščin manžel, jemuž byl Václav také dlužen Eliščino
věno a který ostatně financoval ze svých
prostředků i jeho pohřeb, koupil také jeden
z největších Václavových dluhů, a to od Jana
Jiřího ze Švamberka.
Se samotným prodejem panství se zřejmě
raději čekalo přece jen na to, až nabude zletilosti alespoň nejstarší ze sirotků, Zbyněk.
K tomu došlo na jaře 1612, a tak komise, do
níž museli být jmenováni noví členové, protože část těch původních již nežila, přistoupila k prodeji. Panství bylo oceněno na 131 000
kop grošů míšeňských a komise rozhodla
prodat jej Janu Novohradskému z Kolovrat,
manželu Elišky Berkové z Dubé. Smlouva
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o tom byla sepsána 31. července 1612. Jan
Novohradský z Kolovrat byl jako kupec
vybrán snad proto, že byl již největším věřitelem Václavových sirotků. Kromě dluhu od
Jana Jiřího ze Švamberka skoupil ještě několik dluhů drobnějších, měla mu být vyplacena
částka vynaložená na Václavův pohřeb a
vystupoval také jménem své manželky, která
měla přednostní nárok na peníze, které vydala za vyplacení klenotů. Jan Novohradský
měl kupní smlouvou zároveň převzít dluhy,
které se vztahovaly k panství, totiž dlužné
daně, peníze dlužené Václavem zákupské
sirotčí pokladně apod. Všechny tyto částky
dávaly dohromady 103 351 kop 7 grošů 1 ½
peníze míšeňských. Jan Novohradský měl
tedy hotově složit zbývajících 27 642 kop 52
grošů 5 ½ peníze, a to k úřadu desk zemských, kde se evidovaly převody šlechtických statků i šlechtické dluhy. Úřad pak měl
z těchto částek uspokojit ostatní věřitele,
avšak bylo zjevné, že peníze nepostačí, takže
mnozí Václavovi věřitelé přišli zkrátka.
Teprve v srpnu 1612 převzal Zbyněk
Berka z Dubé i jménem svých nezletilých
sourozenců dědictví po mezitím zemřelé
moravské pratetě Aleně. S převzetím vyčkával nejspíše proto, aby i toto dědictví nebylo
zahrnuto do majetku, ze kterého by mohl
platit otcovy dluhy. Patrně ze stejného důvodu zděděný statek raději hned prodal
a ponechal si peníze, z jejichž úroků mohli
pak sirotci žít. Tím, že pozbyli nemovitého
majetku, ztrácejí se o nich bohužel informace. Potomci nejmladšího z nich, Václavova
pohrobka z druhého manželství, se asi
o půlstoletí déle domohli děditvím opět majetku a mj. jim patřilo nedaleké Jablonné.
Zákupské panství zůstalo Novohradským
z Kolovrat do roku 1632, kdy sňatkem přešlo
na vévody sasko-lauenburské, za nichž dosáhlo obrovského rozkvětu.
Obsáhlejší článek, který se zabývá zadlužením a prodejem zákupského panství
podrobněji, ale popisuje i některé další okolnosti působení Berků z Dubé zde, vychází
v letošním vlastivědném sborníku Bezděz.
Martin Aschenbrenner

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na červenec a srpen
Červenec

Srpen

Dětský tábor
Sportovní akce
14. 7. Zájezd na folklorní festival
14. 7. I. zákupské putování s císařem
18. 8. Volejbalový turnaj o pohár města Zákup
25. 8. Krajská výstava národních plemen králíků a drůbeže
25. 8. Okresní výstava králíků a drůbeže
25. 8. 2. mezinár. setkání mladých chovatelů z Čech a z Vých. Saska
Sportovní akce

ZŠ a MŠ
MV Nové Zákupy
VDOB
KZ
TJ
ZO ČSCH
ZO ČSCH
ZO ČSCH
MV Nové Zákupy

Vysvětlení použitých zkratek:
KZ = KULTURA ZÁKUPY o. s., DSHZ = Divadelní spolek Havlíček Zákupy o. s., VDOB = Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická, MV = místní
výbor, OV = osadní výbor, KŽ = Klub žen, LKŽ = Levicový klub žen, ZO ČSCH = Základní organizace Českého svazu chovatelů, ČSZ = Český svaz
zahrádkářů, EHM = EDUARD HELD MUZEUM
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poděkování si zaslouží všichni, kteří
vytvořili hravou a
kouzelnou akci pro
děti. Budeme se
těšit na její pokračování
v příštím
roce.

Dětský den
Každoročně jeden den v roce patří jen dětem, a proto si i letos
město Zákupy ve spolupráci s Klubem žen, DS Havlíček Zákupy a
finančního přispění JSDHO Zákupy připravilo pro děti oblíbené
pohádkové putování plné soutěží, a tak oslavilo společně s dětmi
jejich velký den - Den dětí. Cesta do pohádky se uskutečnila
v sobotu 2. června v zámeckém parku v Zákupech. Děti na svém
putování za pohádkou mohly potkat čaroděje, kouzelného oslíka,
bandu loupežníků, obra, kouzelnou babičku i Jeníčka a Mařenku a
mnoho dalších pohádkových postav, u kterých plnily úkoly a soutěžily. Při této cestě do pohádky se děti učily novým dovednostem,
užily si spousty legrace a dobrodružství. Na konci celého pohádkového putování je čekala sladká odměna přímo od královny. Veliké

Iva Kreisingerová,
místostarostka
města Zákupy

DEN ZÁKUPSKÉHO KOUPALIŠTĚ
zazněly hity Michala Davida a hudební styl
ska – reggae v podání skupiny Cháska
z Nového Boru.
Touto cestou bych ráda poděkovala
celému pořadatelskému týmu a hlavně nadšencům, kteří si přišli zasoutěžit a pobavit
nejen sebe, ale také všechny přítomné návštěvníky našeho koupaliště. A v příštím
roce se opět sejdeme na již 3. ročníku Dne
zákupského koupaliště.

Město Zákupy za finančního přispění
Libereckého kraje a ve spolupráci s komisí
pro kulturu a cestovní ruch a komisí pro
tělovýchovu a sport navázalo na začínající
tradici a i v letošním roce uspořádalo sportovně kulturní akci Den zákupského koupaliště.

9. červen byl dnem soutěží, legrace
a zábavy pro děti i dospělé, kteří předvedli
svou tvořivost, fantazii a smysl pro humor
během soutěžení v nevšedních disciplínách,
jako byl např. běh s kufrem po pláži, přetahování lanem, trakařový běh, kohoutí zápasy, běh po plovoucí lávce a soutěž originálních plavidel. Soutěžící v plném soustředění, za maximálního úsilí i s nadsázkou pro
pobavení diváka plnili jednu disciplínu
za druhou a diváci se úžasně bavili, fandili
a podporovali soutěžící potleskem. Ti nej-

lepší zažili chvilku slávy, vystoupali na
stupínek vítězů, obdrželi diplomy a hodnotné ceny v podobě prázdninových vstupenek
na zákupské koupaliště, soudku piva, šampaňského, sladkých dobrot a mnoho dalších
cen od sponzorů této akce.
Zákupské koupaliště zažilo velkou návštěvnost, přišlo se podívat velké množství
diváků a také se připravilo mnoho soutěžních týmů v kategorii dětí, dospělých a rodin. Po vyhlášení výsledků a předání cen
vítězům byla pro všechny přítomné diváky
i soutěžící připravena kulturní část programu, kterou zahájila skupina Sortiment
a oslovila přítomné velkým množstvím
známých hitů. Město Zákupy během tohoto
dne navštívila i zpěvačka Heidi Janků, která
svými písněmi zaujala a pobavila nejen děti,
ale také dospělé, kteří celé vystoupení ocenili bouřlivým potleskem. Během večera
9
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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

10:00
11:20
12:00
13:00
14:30
15:45
16:30

Sobota 8. 9.
program výsadkářů
seskok parašutistů
dětský program (mušketýři z pohádek)
Švejk music
Marek Ztracený
Jan Budař
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

Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
du elektrických kláves se všem líbily. Za svůj výkon byli odměněni
sladkou odměnou. Následovala prohlídka s výkladem pro děti
a jednoduchý kvíz, za jehož vyřešení dostaly děti drobné dárky.
Vystoupení mladé sólové zpěvačky slečny Báry Neumannové,
zejména její Ave Maria, zanechalo v posluchačích nádherný trvalý
zážitek. Totéž lze říci o výkonu vokálního souboru Hvězda, kterým
program pokračoval. Při dalším bodu programu, a to Varhanních
variacích, kdy mladý koncertní varhaník měl předvést ukázky děl
mistrů z různých období a doprovodit hru mluveným slovem, došlo
k technickému problému. Po prvních tónech varhany přestaly fungovat. Jak zjistili dva přítomní varhaníci, došlo k protržení měchu
varhan. Lidé přítomní na kůru sice byli ochuzeni o krásné tóny, ale
s velkým zájmem sledovali průběh opravy varhan a dokonce se jim
to velmi líbilo. Všichni tvrdili, že ještě nic takového neviděli a zřejmě už neuvidí. Program Noci kostela pokračoval dál, a to prohlídkou kostela s výkladem. Zájem ze strany přítomných byl veliký,
o čemž svědčí i velké množství dotazů. Lidé se zajímali o historii,
o stav krypty s ostatky členů rodiny Berků z Dubé a velkovévodky-

Noc kostelů

Krátce po osmnácté hodině dne 1. 6. 2012 zazněl z kostelní věže
hlas zvonu. Svým radostným vyzváněním zval všechny na Noc
kostelů do děkanského chrámu svatých Fabiána a Šebestiána.
Co je to Noc kostelů? Jde o mezinárodní akci, kdy v jeden určitý
den jsou v nočních hodinách otevřeny kostely v Rakousku, České
republice, Slovenské republice a příhraničních oblastech Německa,
Maďarska a Polska. Jde o to zpřístupnit netradičně chrámové prostory, ukázat nádheru exteriéru i interiéru kostela (kaple, modlitebny),
případně i žalostný stav, devastaci a pod., seznámit lidi s historií,
ale i umožnit (pro někoho poprvé) setkání s vírou našich předků,
možnost pohovořit neformálně s knězem a třeba i najít odpovědi na
otázky, které si lidé kladou o smyslu života. Myšlenka pořádat Noc
kostelů vznikla před 12 lety ve Vídni a postupně se rozšířila do uvedených zemí a šíří se dál. Jen v naší litoměřické diecézi bylo v Noci
kostelů otevřeno 149 objektů.
A letos se připojily i Zákupy resp. kostel svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech. Noc kostelů pořádala Římskokatolická farnost
Zákupy a občanské sdružení Společné dědictví.
Zájem lidí byl velký, v době zahájení byl kostel plný. Po přivítání přítomných, seznámení s historií vzniku akce Noci kostelů a nabídky celého večera, začal vlastní program. Protože je dne 1. června
zároveň Den dětí, byla první hodina věnována dětem. Po gratulaci
k jejich svátku vystoupili žáci místní školy. Jejich písně za doprovo-

ně Anny Marie Františky Toskánské, zaujal je výklad o světcích,
kterým je kostel zasvěcen. Vyjádřili také podiv nad tím, že v kostele
je vzácná relikvie svatého Felixe, která byla dovezena na začátku
18. století již zmíněnou a váženou velkovévodkyní Toskánskou
z Říma přímo od svatého otce. Mnozí občané žijící v Zákupech
(Pokračování na stránce 12)
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Varhaníkům se za přispění pana faráře otce Grzegorze podařilo
varhany opravit. To už se kostel začal vylidňovat a ve 22:00 hod.
byla akce ukončena. Byly připraveny ještě dva body programu,
na které nepřišla řada, ale nevadí, tak příště.
Podle ohlasů místních i přespolních se akce všem líbila. Děkovali za brožurky k Noci kostelů i další drobné dárky a také jim chutnaly nabízené koláčky.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem účinkujícím, hlavně
školním dětem a jejich paní učitelce, a všem příchozím za jejich
zájem. Jistě nebylo vše dokonalé, také na sebe upozornily varhany,
ale to nemění nic na skutečnosti, že jsme společně prožili hezké
chvíle. Těšíme se proto již dnes na příští rok. Snad získáme i s podporou města finanční prostředky na opravy, které by nám umožnily
v budoucnu ukazovat opravený kostel zachovaný pro budoucí
generace.

(Pokračování ze stránky 11)

desetiletí o ní nevěděli. Velmi je však zaujal i současný neutěšený
stav kostela. Špatná střecha, kterou zatéká, a zničená vnitřní malba
na několika místech kostela. Mnoho lidí, zejména z řad mužů řešilo
dřevomorku v kapli a na schodech do kaple. Přítomní byli seznámeni i s tím, že za dlouhá léta, kdy nebyly prostředky na udržování,
neplní svou funkci kanalizace. Voda je proto i v rodinné hrobce
Berků a vlhkost přispívá k šíření dřevomorky. Po ukončení prohlídky asi ve 21:30 hod. konečně znovu zazněly velebné tóny varhan.

Oznámení
Od května t. r. nabízíme zájemcům prohlídku děkanského kostela
s výkladem každou sobotu a neděli vždy ve 13:30 hod. V případě
zájmu mimo uvedený čas lze domluvit prohlídku předem na telefonním čísle 777 553 304 nebo 604 353 506.
Vstup dobrovolný.
Farníci

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

Dne 17. června 2012 oslavil pan
Jaroslav Černý z DD a DPS Nové
Zákupy krásné 90. narozeniny. Vedení
města oslavenci popřálo mnoho zdraví,
předalo kytičku a poté se pan Černý
podepsal do kroniky města.

Dne 22. června 2012 oslavil pan
Jaroslav Roškot z DD a DPS Nové
Zákupy krásné 90. narozeniny. Vedení
města oslavenci popřálo mnoho zdraví,
předalo kytičku a poté se pan Roškot
podepsal do kroniky města.

Dne 8. června 2012 oslavila paní
Anna Masopustová z DD a DPS Nové
Zákupy krásné 90. narozeniny. Vedení
města oslavenkyni popřálo mnoho zdraví, předalo kytičku a poté se paní Masopustová podepsala do kroniky města.

Vítání občánků
Dne 29. 5. 2012 starosta města
Ing. Radek Lípa a děti z mateřské školky v Zákupech přivítali na radnici nové
občánky města Zákupy. Jimi se stali:
Kristýna Kahounová, Vojtěch Židlický, Matěj Stránský, Karolína Lojková,
Ema Řeháková, Adam Přibyl, Julie
Moníková, Anna Havarová, Matyáš
Třešňák, Natálie Vinšová, Lola Vobrová, Sebastian Černý, David Lepič, Sára
Stupková, Josef Antonín Voříšek.
Kristýna Kahounová
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Karolína Lojková

Julie Moníková

Natálie Vinšová
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Ema Řeháková

Anna Havarová

Lola Vobrová
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Sára Stupková

David Lepič

Josef Antonín Voříšek

Zpravodajství z Nových Zákup
Určitě je nepříjemnou novinkou uzavření pivnice se zvláštním
názvem Mozkové lázně, která měla oproti druhé zdejší příjemnější
prostředí i malý sál pro tanec a hry. Inu, dvě pivnice se tu neuživí.
Snad kdyby nabídly i výdej jídel, či kulturní programy hrazené bohatým sponzorem. Stále čekáme, jak dopadne záměr přestavby
budovy, kde ta pivnice a dřív i obchody byly. Pomalu objekt zděděný po sovětských vojácích chátrá. Na oknech prázdného domu se
podepisují mládenci hrající často fotbálek na sousedícím hřišti.
Hřiště je zas o kousek vylepšené, byla instalována zadní branka
a opraveno pletivo. Další změnou k lepšímu jsou nové autobusové
linky ČSAD a mimoňské firmy Compaq, které v Nových Zákupech
dokonce začínají svou trasu. Jezdí 4x denně do tří různých směrů, na

Nový Bor, Jablonné a Stráž pod Ralskem. Platí na nich slevy karet
IDOL. Odpadlo nám chození 2,5 km na zákupské náměstí. Protože
tu a tam jsou jízdní řády strhané, a protože se často mění kvůli
prázdninám, víkendům, objížďkám, doporučuji přes Internet najít
jízdní řády IDOS. Nu a další příjemnou změnou je, že nás přestaly
ničit desítky denně pod okny projíždějících kamionů a motorek,
protože byla ukončena oprava mostu přes Svitávku, a tak se vrátily
na spodní silnici.
Ještě k dětem. Místní výbor uspořádal dětský den s řadou soutěží
i diskotékou a připravil jsem prázdninovou rodinnou soutěž s každodenním programem a cílovou prémií.
P. Starý

CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ
(Informace Osadního výboru Božíkov)
2. června jsme pozvali děti z Božíkova na dětský den. Odpoledne nám vykouklo sluníčko a děti si přišly zasoutěžit o sladké ceny. Nejvíce zaujal poník,
na kterém se mohly za asistence dospělého projet. Některé si vyzkoušely skákání v pytli, hod míčkem a ty starší i střelbu ze vzduchovky.
Všem dětem i rodičům přejeme hezké prázdniny.
Za Osadní výbor Božíkov Kamila Šoltová

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

Je opravdu tak těžké si zapamatovat, že papír patří do zeleného kontejneru
na papír a že je krabice nutno složit nebo sešlapat, aby se do kontejneru vešlo
více materiálu?
Což platí samozřejmě obdobně i pro plastové lahve. Zdá se, že pro některé
občany je to neproveditelný úkol.
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S PO RT
(hlídku tvoří vždy dvojice). Z našich závodníků si s konkurencí
nejlépe poradili Máťa Brůžek a Tobík Košťál – skončili na šestém
místě. Pavel Červinka s Filipem Dvořákem skončili devátí, Maryna
Popadynets s Týnou Mikšovskou 17. Barča Zachovalová si v půlce
trati zlomila ruku, ale ani to ji neodradilo a přestože měla oproti
ostatním značný handicap, závod dokončila a spolu s Bárou Šebelíkovou se umístily na 18. místě, které nebylo posledním!
Všem dětem patří poděkování za odvedené výkony na všech
závodech. Všichni bojovali ze všech sil až do konce a každý soutěžní víkend jsme si naplno užili.
Kompletní výsledky a fotogalerie jsou k dispozici na sportovkyzakupy.wz.cz

Sportovky
Letošní soutěžní sezónu zakončili členové Sportovek a kinballového oddílu na republikových soutěžích, na které se probojovali skvělými výkony v okresních a krajských kolech. První republikovou soutěží byl atletický čtyřboj, který se konal 2. června v Brandýse nad Labem. Liberecký kraj měl na této soutěži devět zástupců,
z toho pět bylo zákupských! Nejlépe se v silné konkurenci prosadil
Šimon Kohout, který vybojoval skvělé páté místo. Výborně si vedli
také další naši závodníci – Týna Mikšovská skončila 8., Filip Dvořák 9., Radek Resch 18. a Pavel Červinka 19. Všichni podali krásné
výkony, za které se ani na republikové úrovni nemusí nikdo stydět.
Poslední letošní soutěží bylo republikové finále soutěže mládeže
v přírodě „Medvědí stezkou“. Zákupáci vyrazili se čtyřmi hlídkami

N. Melichaříková

Atletika na zákupské škole
V letošním školním roce se atletice na
naší škole opravdu daří. Zúčastnili jsme se
několika tradičních atletických závodů
a v každém jsme skvěle zabodovali.
Jako první proběhl v polovině měsíce
května POHÁR ROZHLASU.
V okresním kole se mladší dívky (6. - 7.
třída) umístily na 1. místě, mladší chlapci na
3. místě a starší chlapci (8. - 9. třída) taktéž
na 3. místě. V každé kategorii v konkurenci
15 základních škol okresu. Do krajského
kola v Turnově pak postoupili mladší žáci a
žákyně, kdy chlapci vybojovali 7. místo
a děvčata pěkné 5. místo. Skvělé výkony
podali zejména, mezi chlapci Pavel Kouba
(60 m – 8,73) a Lukáš Herpai (dálka – 4,47
m, výška – 140 cm), mezi děvčaty Iva Kamenská (60 m – 9,05, dálka 4,14 m), Sára
Kadlecová (600 m – 2:07,58), Kristýna
Mikšovská (dálka – 4,19 m), Tereza Synková (hod míčkem 39,00 m) a Kristýna Hostinová (výška 126 cm).

Následoval další pro nás úspěšný závod ODZNAK VŠESTRANNOSTI
OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ.
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické
disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky
základních škol atraktivní pohybový program s názvem „Odznak všestrannosti
olympijských vítězů“ - OVOV. Kladou si za
cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co
největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit
sportovní začátky podobnou formou, jaká se
osvědčila jim.
Velký sportovní úspěch zažilo 8 žáků
naší školy v kategorii 6. - 7. tříd, když po
vítězství
v okresním
kole
zvítězili
i v krajském kole ve Stráži pod Ralskem.
Naše osmička závodníků bojovala v sedmi
disciplínách ve složení: Sára Kadlecová,
Týna Mikšovská, Iva Kamenská, Dominika
Krauzová, Honza Štummer, Lukáš Klíma
(na okrese Dominik Koudela), Pavel Kouba
a Lukáš Herpai.
V září se utkají v Praze na Strahově tentokrát již v desetiboji s nejlepšími týmy z ČR
a setkají se osobně s desetibojaři Změlíkem
a Šebrlem. Držme jim palce!

A do třetice
- TROJBOJ VŠESTRANNOSTI.
V úterý 7. června se stadion Emila Zátopka
stal místem, kde se uskutečnilo okresní
finále „Trojboje všestrannosti“.
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I žáci 1. stupně naší školy změřili
s ostatními síly ve sprintu, ve skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem. Celkem 16
dětí ze Zákup se probojovalo do krajského
finále, které se konalo o týden později
v Turnově. A nejlépe si ve velké konkurenci
vedli Radek Šefčík a Denis Sejadin, kteří
obsadili ve svých kategoriích 2. místo, a
Anička Středová, která skončila na 3. místě.
Gratulujeme a všem účastníkům krajských
kol výše uvedených soutěží děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy a města
Zákupy.
Mgr. Čestmír Kopřiva,
Mgr. Kateřina Řehořková,
Mgr. Ludmila Mitáčová
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INFORMACE ODJINUD
Občanské sdružení pro rozvoj Starých Splavů ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Staré Splavy pořádají v sobotu 28. července
2012 již 14. Starosplavskou pouť. Těšit se můžete na vystoupení Sklářské muziky Míly Dočkala, koncert Staropražských heligonkářů Štěpána Kozáka, NaEx band Petra Bratršovského či kapelu se slibným názvem Lihomor. Sabina Šťastná představí Endyho, svého šikovného
psího společníka. Program pro děti připravili pánové Roudnický, alias Šáša Váša a Pešán, principál loutkového divadla. Připraven je kejklíř
i orientální tanečnice. Moderuje Milan Roudnický.
Srdečně zvou pořadatelé. Přijďte pobejt!
Program:
09:30
10:00
12:00
12:15
12:30
13:00
13:15

příjezd Jezerní královny
Sklářská muzika Míly Dočkala
Sabina Šťastná + Endy – psí tanec
kejklíř
diskotéka p. Roudnického a Pešána
Endy se vrací
Staropražští heligonkáři Štěpána Kozáka

14:00
14:15
15:15
16:00
18:00

kejklíř
Staropražští heligonkáři pokračují
kejklíř, orientální tanečnice
NaEx band
kapela Lihomor - 20:00 konec

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
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Máte chuť posedět s přáteli, rodinou či jen tak zajít na pivo? Pak jsme tu pro Vás

RESTAURACE A PENZION V PODZÁMČÍ
nabízí všem zákazníkům příjemné prostředí restaurace, s nabídkou italských i klasických jídel od úterý do neděle, od 11:00 do 21:00 hodin. V nabídce naleznete přes pizzy, italské těstoviny, klasickou minutkovou kuchyni,
dezerty, saláty přílohové i velké, moučníky a zmrzlinové poháry. Zejména pro zaměstnance okolních podniků i
místní obyvatele denně nabízí výběr ze 3 druhů poledního menu. Cena poledního menu ( polévka a hlavní
chod dle výběru) je 79 Kč.
K dalším službám restaurace patří možnost, pořádání rodinných setkání, svateb, společenských oslav, večírků
a rautů . Mimo zimní období můžete posedět na naší zahrádce.
Těšíme se na vaši návštěvu .

Na telefonním čísle 731 803 913 lze objednat dovoz všech druhů pizzy, těstovinových
pokrmů a salátů. Dovážených samostatně ve speciálních termoobalech.

PIZZA TOTTI
Margherita

KAŽDÉ ÚTERÝ všechny PIZZY ZA 80,- Kč!!!

80 Kč

Tonno e cipolla

(pomodoro, gouda, čerstvá bazalka)

Prosciutto cotto

89 Kč

Prosciutto e salami

(pomodoro, gouda, šunka)

Tirolese

89 Kč

Prosciutto e funghi

90 Kč

Montanara

95 Kč

Rustica

95 Kč

Ennero

95 Kč

Quattro formaggi

115Kč

(pomodoro, gouda, uzený sýr, gordonzola, parmazán)

95 Kč

Quattro formaggi se smetanou 115 Kč

(pomodoro, gouda, vejce, šunka)

Calabrese

105 Kč

(pomodoro, cibule, tuňák, špenát, česnek, oregáno)

(pomodoro, gouda, kukuřice, houby)

Bismark

105 Kč

(pomodoro, gouda, pikantní salám, houby, feferonky)

(pomodoro, gouda, šunka, ananas)

Americana

105 Kč

(pomodoro, gouda, slanina, vejce, čerstvá bazalka)

(pomodoro, gouda, ďábelská omáčka)

Hawai

95 Kč

(pomodoro, gouda, šunka, houby)

(pomodoro, gouda, šunka, kousky rajčat)

Diabolica

95 Kč

(pomodoro, gouda, šunka, pikantní salám)

(pomodoro, gouda, slanina)

Calzone (pizza kapsa)

95 Kč

(pomodoro, gouda, tuňák, cibule)

(smetana, gouda, uzený sýr, gordonzola, parmazán)

95 Kč

(pomodoro, gouda, mozzarella, pikantní salám, feferonka)

TĚSTOVINY
300g Boloňské špagety

MALÉ SALÁTY
90 Kč

200g Šopský salát

(mleté maso, pomodoro, oregano, cibule, parmazán, česnek)

300g Špagety Carbonare

90 Kč

200g

(Anglická slanina, cibule, smetana)

300g Gnocci

55 Kč

(Balkánský sýr, rajče, okurka, paprika)

Řecký salát

75 Kč

(Balkánský sýr, olivy, rajčata, okurka, paprika)

VELKÉ SALÁTY

90 Kč

(kuřecí maso, listový špenát, parmazán, česnek, cibule, smetana)

300g Penne

90 Kč

(kuřecí maso, červená paprika, pórek, cibule, smetana)

300g Vegetariana Farfalle
(špenát, mozarella, smetana)

Salát s kuřecím masem

80 Kč

(kuřecí maso, ledový salát, rajče, okurka, česnekový dresink)

90 Kč

Salát s lososem a tousty

90 Kč

(rajčata, okurky, paprika, ledový salát, jogurt, citron a bylinková zál.)

Rozvoz po Zákupech ZDARMA! Do přilehlých oblastí Zákup pouze nad 2ks.
Příplatek za balení 10,-Kč
Rezervace přijímáme na tel.č. 603 463 506 Aktuální informace na Facebooku – Restaurace a penzion v podzámčí.
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STUDIO MYSTIQUE
Vážení spoluobčané.
Srdečně Vás zveme do nově otevřeného
Studia Mystique ve Školní ulici 343
(naproti ZŠ) Zákupy.
Kadeřnické služby: dámské, pánské, dětské střihy, společenské a svatební účesy,
extravagance, barvení, přelivy, melírky,
trvalá ondulace,…
Těší se na Vás
Miloslava Čepelová
Tel.: +420 607 286 753

placená inzerce

placená inzerce

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.

Akce na měsíc červenec

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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