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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských občan ů

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
na tomto místě jsme vás minulý měsíc informovali o tvorbě vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích v našem
městě. Prakticky jsme si nepřipustili, že by došlo k jejímu neodsouhlasení. V zastupitelstvu se ale nenašla vůle odsouhlasit ji. Problémem se ukázala absence parkoviště pod zámkem ve vymezených
lokalitách a výjimka na konzumaci alkoholu na Silvestra a na Nový
rok. Tyto „malichernosti“, které šly doplnit do vyhlášky v průběhu
její platnosti (i když zakazovat někomu na Silvestra skleničku se
sousedy na ulici nám přijde nešťastné), zamezily schválit dokument,
který v ostatních městech pomáhá udržet pořádek a klid pro slušné
občany. Škoda pro Zákupy… Věříme, že vyhláška neskončí u ledu
a k jejímu prosazení nakonec dojde…
Na začátku měsíce července se rozběhla nová služba pro naše
spoluobčany a to rozesílání informativních SMS zpráv do mobilů.
Zatím jsme zaznamenali velmi pozitivní ohlasy. Věříme, že do budoucna se k odběru textových zpráv přihlásí co nejvíce uživatelů,
tak aby byl tento systém dokonale využit.
A závěrem slovy klasika „…tento způsob léta zdá se mi poně-

kud nešťastný…“ přesto věříme, že si na tomto letním počasí najde
každý něco pozitivního a dokáže si ho užít.
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)

Rada města Zákupy dne 19. 6. 2012
neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28 na adrese Nové
Zákupy 512, Zákupy a schválila uzavření dohody o splátkách, týkající se úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby poskytované
s užíváním téhož bytu ve výši 1.227,- Kč měsíčně od června 2012,
s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců. Rada města Zákupy zrušila
svoje usnesení, týkající se uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 o
velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 534, Zákupy a nově schválila
přidělení téhož bytu dalšímu zájemci. Rada města Zákupy schválila
záměr města Zákupy pronajmout nebytové prostory č. 3 na adrese
Borská 27, Zákupy o výměře 108 m2 na dobu neurčitou.

Pozemky, věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout pozemek
p. č. 361/1 ostatní plocha o výměře 41 m2, p. p. č. 363/1 trvalý travní
porost o výměře 1403 m2 a p. p. č. 362 trvalý travní porost o výměře
355 m2 v k. ú. Kamenice u Zákup, na dobu neurčitou, za účelem
zahrady a chovu hospodářských zvířat.
Rada města Zákupy schválila s účinností od 1. 7. 2012 pronajmout část pozemku p. č. 1803 trvalý travní porost o výměře 250 m2
v k. ú. Zákupy a p. č. 1803 trvalý travní porost o výměře 400 m2
v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou, za účelem zahrady, nájemné 1,50
Kč/m2/rok.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o zřízení věcného
břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno práva a přístupu
k přípojce NN na pozemcích p. č. 2619 a 2609/5 v k. ú. Zákupy pro
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a smlouvu o zřízení věcného břemene,
kterým se zřizuje věcné břemeno vodovodní přípojky na pozemcích
p. č. 840/1, 888, 889 v k. ú. Zákupy.

Veřejné zakázky malého rozsahu
Rada města Zákupy vzala na vědomí protokol z jednání komise
pro posouzení splnění kvalifikačních předpokladů na realizaci veřejné zakázky na akci „Revitalizace bývalého vojenského areálu na
multifunkční objekt, Zákupy“, schválila výzvu k podání cenové
nabídky na tuto stavbu a její zaslání všem uchazečům, kteří prokázali splnění kvalifikace a stanovila hodnotící komisi pro posouzení
cenových nabídek na uvedenou stavbu ve složení 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, Bc. Marta
Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ, Bc. Zdeňka Kadlecová,
vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ.

Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 21 na adrese Školní 339, na byt č. 1 o velikosti 1+2 na adrese
Mimoňská 243, Zákupy, na tři měsíce. Naopak neschválila uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 19 na adrese Nové Zákupy 534, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv o nájmu
bytu v majetku města dle navrženého znění. Rada města Zákupy

(Pokračování na stránce 2)
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Rada města Zákupy schválila vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy za mimořádné
úkoly dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 5 v Domě s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 504 od 1. 7.
2012 a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v DPS, Nové Zákupy
503, Zákupy od 20. 6. 2012.
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
mládež a tělovýchovu ze dne 11. 6. 2012.

(Pokračování ze stránky 1)

Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila smlouvu s Vězeňskou službou
České republiky, Věznicí Stráž pod Ralskem, o zařazení odsouzených do zaměstnání, s účinností od 25. 6. 2012 a pověřila starostu
města podpisem smlouvy v předloženém znění.
Rada města Zákupy schválila Směrnici MěÚ č. 5/2012 - aplikace
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Rada města Zákupy schválila TJ Zákupy, odboru ASPV finanční
příspěvek ve výši 8.000 Kč na soutěže v atletice a „Medvědí stezce“.

Zastupitelstvo města Zákupy dne 27. 6. 2012
Prodej pozemků

Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Zákupy trvá na svém usnesení, týkající se
ceny prodeje pozemku p. č. 853/46 ostatní plocha o výměře 176 m2
v k. ú. Brenná.

Zastupitelstvo města Zákupy odvolalo na vlastní žádost Ing.
Vlastislava Chába z funkce člena kontrolního výboru ke dni 30. 6.
2012 a zvolilo členkou kontrolního výboru s účinností od 1. 7. 2012
Ing. Helenu Rydygrovou.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 2. schůze
Osadního výboru Kamenice ze dne 1. června 2012.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Dohodu o poskytnutí
dotace z programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským
intervenčním fondem, Praha 1 na projekt Pořízení lesní techniky,
v předloženém znění a pověřilo starostu města Zákupy Ing. Radka
Lípu podpisem této dohody.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtovou změnu č.
4/2012 v navrženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením města roku 2011 a schválilo závěrečný účet města za
rok 2011 bez výhrad.Zastupitelstvo města Zákupy schválilo zprávu
nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy Zákupy a
Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy, za
účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bez výhrad.

Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo upravený návrh Zadání změny č. 1 územního plánu Zákupy, zpracovaný pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Radkem Lípou.
Zastupitelstvo města Zákupy souhlasilo s doporučením komise pro
hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Nákup vozu Ford Transit Kombi BASE“ a přidělením této zakázky
firmě Auto – Arena, s. r. o., Jablonec nad Nisou, za celkovou cenu
vč. DPH 622.792,- Kč a pověřilo starostu města podpisem kupní
smlouvy s vybraným uchazečem.

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

4. 8. – MUDr. Jitka Makovičková, Havlíčkova 426/5, Česká Lípa, tel. 487 521 356
5. 8. – MUDr. Jitka Červenková, nám. Svobody 250, Zákupy, tel. 487 726 134
11. 8. – MUDr. Pavla Antošová, Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 832 131
12. 8. – MUDr. Miroslav Kopřiva, ul. 28. října 2707, Česká Lípa, tel. 487 520 706
18. 8. – MUDr. Marie Murswieková, Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 853 067
19. 8. – MUDr. Miroslav Kopřiva, ul. 28. října 2707, Česká Lípa, tel. 487 520 706
25. 8. – MUDr. Naděžda Motlíková, Eliášova 1545/9, Česká Lípa, tel. 487 853 014
26. 8. – MUDr. Přemysl Černý, Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel. 487 767 614

Komise pro obnovu památek informuje
V červenci jsem se zúčastnil na Pardubicku kontrolního dne na „Kříži smíření“. Kříž je hotov, nyní se bude v srpnu
dělat povrchová úprava, aby byl kříž připraven k zářijové montáži a slavnostnímu
odhalení v neděli 9. září. Na slavnostní
odhalení budou pozváni mimo delegaci
rodáků z Německa také paní Traurig a
pan Matthias Dörr, kteří se podíleli s p.

Kirschnerem na získání dotací na náš
morový sloup. Pozvánku obdrží také velvyslanec Spolkové republiky Německa
v České republice pan Ingo von Voss.
O pozvání dalších osobností kulturního a veřejného života se jedná.
V nastalém čase dovolených chci
zákupské občany upozornit na dvě kulturní akce, jejichž význam přesahuje rámec
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našeho okresu. Od 4. dubna do 28. prosince je v galerii Vlastivědného muzea a
galerie v České Lípě otevřena výstava
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ NA ČESKOLIPSKU. Jedná se o výstavu románských
a gotických památek Českolipska, které
se poprvé a možná naposledy shromáždily v takovém množství a kvalitě.
(Pokračování na stránce 3)
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Druhá, ještě obsáhlejší a vůbec u nás
poprvé presentovaná je výstava POSLEDNÍ KORUNOVANÝ ČESKÝ KRÁL
FERDINAND V. DOBROTIVÝ A UMĚNÍ JEHO DOBY.
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Výstava má blízký vztah k Zákupům,
neboť za Ferdinanda V. v letech 1851 až
1875 došlo k druhému největšímu rozkvětu Zákup. Tato výstava se koná od
1. června do 9. září v Královském letohrádku a Císařské konírně Pražského

hradu pod záštitou paní Livie Klausové,
manželky prezidenta České republiky.

Ing. Zdeněk Rydygr, předseda komise

INFORMACE
Termíny zahájení montáže jsou již stanoveny, v případě jakýchkoliv
změn či doplnění vás budeme informovat. V případě jakýchkoliv
dotazů mě neváhejte kontaktovat, tel. 487 857 171, mobil
775 750 023.
Iva Kreisingerová, místostarostka města

VÝMĚNA OKEN
Výměna oken bude probíhat v období 6. – 31. srpna, a to ve
Školní ul. č. p. 366 – 367, č. p. 343 – 346, v Nových Zákupech č. p.
517 – 519. V měsíci červnu proběhly informační schůzky
s nájemníky, kde byli všichni přítomní seznámeni s termíny montáže
a postupem prací. Montáž v bytě je naplánována na dva dny a to
zhruba 3 hod. práce denně. První den bude provedena demontáž
starého okna, likvidace, příprava otvoru k montáži, vsazení nového
rámu, vypodložení, vyrovnání, ukotvení, utěsnění montážní pěnou
a zavěšení křídel. Po provedení této práce bude okno plně funkční.
Druhý den, po zatvrdnutí montážní pěny, bude provedeno zednické
začištění a osazení parapetů. Ze strany uživatele bytu je nutné zajistit prostor cca 1 m od okna a zakrytí nábytku proti prachu. Instalování žaluzií není součástí této veřejné zakázky, proto je nutné,
v případě zájmu, aby si každý nájemník toto zajistil sám u odborné
firmy. Ze strany uživatele bytu je nutné dbát opatrnosti při manipulaci s oknem, neprovádět žádné neodborné zásahy do oken, které by
mohly způsobit problémy při uplatnění reklamace, záruky, která činí
5 let.

Informace o oznámení změny koncepce
„Aktualizace Strategie rozvoje
Libereckého kraje 2006 – 2011“
Ministerstvo životního prostředí oznamuje změnu koncepce
„Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2011“,
která bude podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Upozorňujeme, že každý může ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat písemné vyjádření k oznámení
koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje. Text oznámení koncepce je k dispozici
v Informačním systému SEA na internetové stránce:
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP137K.
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Stručně z města…
Objízdné trasy
Toto téma se stává jakýmsi evergreenem
Zákupského zpravodaje. Snad každého řidiče či jiného účastníka silničního provozu se
nějakým způsobem dotkla objížďka, která
nahrazuje trasu Zákupy – Mimoň. Oprava
malého mostku před vjezdem do Mimoně
zcela překopala dopravu na Českolipsku.
Mostek by měl být zprovozněn pro autobusovou dopravu začátkem září. Pro ostatní
údajně až koncem září. Další problémy
vzniknou při opravě mostků pod Novými
Zákupy směrem na Velenice. S kolegy starosty okolních obcí stále vedeme jednání za
účasti dotčených orgánů, jak pomoci bez-

srpen 2012
pečnosti na komunikacích. V Kamenici a
v Kamenické ulici by měla být maximální
povolená rychlost pro kamiony snížena na
30 km/h. Dále byly přislíbeny častější kontroly ze strany Policie ČR.

Marnost v jednání
s Povodí Ohře
Vyzvali jsme Povodí k odstranění náplavů a k čištění koryta Svitávky v úseku od
mostu u koupaliště až na konec Božíkova.
Povodí Ohře naši žádost shledalo jako neopodstatněnou. Dopis s tímto nepříliš potěšujícím obsahem jsme obdrželi v minulých
dnech. Nadále však zkusíme všechny možnosti, aby k vyčištění Svitávky došlo a tím
se zamezilo lokálním zdvihům hladiny.

ZŠ a MŠ Zákupy informuje
Žákovský parlament nově
V letošním školním roce se naše škola
zapojila do projektu ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY S. O. S. Hlavním cílem projektu
je vtisknout žákovskému parlamentu nový
smysl a poslání. Chceme dát žákovskému
parlamentu prostor pro vyjadřování svých
názorů na otázky každodenního života a
umožnit mu realizaci vlastních nápadů.
Vytvořením funkčního parlamentu žáky
více zapojíme do chodu školy a rozhodovacích procesů, přeneseme na ně určitý díl
odpovědnosti za jejich jednání, budeme
rozvíjet dovednosti, které mohou uplatnit
i v běžném životě, naučíme žáky nejen jejich práva, ale i povinnosti, které z těchto
práv vyplývají. Rádi bychom více sblížili
žáky I. a II. stupně na základě vzájemné
pomoci a spolupráce. Budeme podporovat

Úspěšná žádost o dotaci
Naše další žádost o dotaci na pořízení
techniky byla úspěšná. Dostaneme 50%
příspěvek na nákup malého jednoosého
sklápěného vozíku za traktor, motorové pily
a křovinořezu. Poskytovatelem dotace je
Státní zemědělský a intervenční fond.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování v tomto vydání Zákupského
zpravodaje zaslouží pan učitel Jiří Jech,
který dokázal zkoordinovat spoustu dobrovolníků a vytvořit s nimi letošní Svatojánskou noc, která dle mého mínění byla jednou z nejzdařilejších. Takže pane učiteli
s kolektivem – DĚKUJI!
Ing. Radek Lípa,starosta města

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli,
kde bychom rádi dosáhli aktivní pomoci
žáků učitelům při jejich práci.
A jak bude žákovský parlament pro
školní rok 2012/2013 vypadat? Žákovský
parlament tvoří 2 zástupci ze třídy, zahrnuje
zástupce 2. – 9. tříd. Zástupci budou voleni
na začátku září (na volby dohlédnou třídní
učitelé). Zvolení zástupci budou jmenovaní
do své funkce veřejně, obdrží členskou průkazku a se školou podepíší jmenovací
smlouvu.
Žákovský parlament se bude scházet
jednou za 14 dní ve vlastní místnosti, kde
budou umístěny psací a kancelářské potřeby, plánovací nástěnka, počítač a další pomůcky nutné pro práci. Schůzek parlamentu
se může účastnit kdokoli (vedení školy,
starosta obce, učitelé, ostatní žáci). Žákovský parlament bude pravidelně informovat
o své činnosti (webové stránky, školní časo-

pis, Zákupský zpravodaj, školní rozhlas).
V žákovském parlamentu bude mít každý
svou roli (předseda, zapisovatel, fotograf,
ICT technik, mluvčí apod. – žáci si o svých
rolích rozhodnou sami). Práci žákovského
parlamentu budou koordinovat 2 učitelé.
Co zástupce v novém žákovském parlamentu čeká? Například prožitkový kurz se
školou z Litvínova, návštěva Poslanecké
sněmovny ČR, návštěva partnerské školy,
společné akce (návštěva kina, závěrečné
překvapení), prezentace na konferenci škol,
otevřenost ze strany vedení a učitelského
sboru – přizvání na porady, možnost rozhodovat a být viděn. Věříme, že naši myšlenku
podpoříte a nový žákovský parlament se
vám bude líbit!
Mgr. Čestmír Kopřiva
– ředitel školy
Mgr. Petra Slámová
– koordinátorka projektu

kových kostýmech. Všem patří poděkování za hladký průběh soutěží.
Bezprostřední ohlasy na proběhnuvší Svatojánskou noc byly
velmi pozitivní. Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Zákupech, její pedagogičtí a výchovní pracovníci jako iniciátoři této
významné akce přesahující i hranice města děkují všem městským
orgánům a organizacím i dobrovolníkům z řad občanů za pomoc,
obětavost a vstřícnost v zajištění letošního V. ročníku zákupské
Svatojánské noci.

MALÉ JUBILEUM ZÁKUPSKÉ
SVATOJÁNSKÉ NOCI
Ano, vážení spoluobčané i pravidelní čtenáři Zákupského zpravodaje, je tomu skutečně tak. Dne 22. června 2012 se uskutečnil
v pořadí V. ročník zákupské Svatojánské noci, tedy půlkulaté jubileum této významné kulturně společenské akce našeho města.
Počasí toho večera bylo velmi příjemné, což se odráželo v celkové
atmosféře i v tvářích přítomných účastníků. Letošního ročníku
se zúčastnilo celkem 205 dětí (v loňském roce 163) a přibližně stejný počet doprovodu z řad jejich rodičů a přátel této celoměstské
aktivity.
Po krátkém zahájení se děti vydaly plnit disciplíny na osmi stanovištích v areálu naučné stezky. Značně náročné plnění úkolů
na nich zajišťovali žáci osmých a devátých tříd včetně bývalých
absolventů naší školy, spolu se zástupci rodičů ve vlastnoručně vyrobených nebo Divadelním spolkem „Havlíček" zapůjčených pohád-

Přejme si, aby se i do
dalších let tato noc stala nejen
symbolem blížícího se konce
školního roku, nástupem léta,
nadcházejících prázdnin a
dovolených, ale i vztahem lidí
k přírodě, k její ochraně
a k sobě navzájem.
Mgr. Jiří Jech
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Tradiční dík Šíleného Koně
Jak asi letos začít… stejně tak jako loni,
předloni, předpředloni atd…. rok se s rokem
sešel a jsem tady opět s díky za to, že 77
dětí ze Zákup a okolí si užilo super týden na
táboře v krásné přírodě Kokořínska.
Ve čtvrtek děti dostaly vysvědčení a v
pátek vyrazily dva plné autobusy směr Kokořín. Po několika letech jsme se vrátili
k našemu oblíbenému tématu, a to k indiánským příběhům. Hned první večer po vybudování tábora se táborníci rozdělili do jednotlivých indiánských kmenů. Prvním úkolem indiánů v kmenech bylo vymyslet si
jméno kmenu, připravit indiánskou čelenku,
náhrdelník, totem a předvést válečný tanec.
Každý indián musel mít také své válečnické
jméno. Na konci tábora pak čekala indiány
malé i velké náročná Cesta za pokladem na
Stříbrném jezeře. Než se na ni vypravili,
museli indiáni mezi sebou soupeřit o stříbrná pírka: který kmen nasbíral nejvíc, vyrazil
první. Pírka indiáni získávali za svou rychlost, sílu, zručnost a odvahu. Statečnost
projevili indiáni na stezce odvahy, na jejímž

konci čekali krvelační bojovníci kmene
Komančů. Táborníci si během tábora mohli
osvojit znalosti přírodovědy, orientaci v
přírodě podle mapy i bez ní, vyrobili si kouzelné amulety, poznávali indiánskou historii
a procvičili si horolezecké způsoby zdolávání skal. No a každý správný indián umí
střílet z luku a pušky, takže i tyto dovednosti si indiáni osvojili. První k pokladu, který
byl na ostrově uprostřed Stříbrného jezera, a
indiáni k němu museli na kánoi, dorazil i
přes svůj handicap křivých hnát kmen Křivých Hnát pod vedením slovutné náčelnice
Majdy Omajdy. No a poslední, ale se zpěvem a válečným pokřikem, v rekordu všech
táborů (v půl deváté večer) dorazil
s pokladem do tábora kmen Šakalí. Byli sice
poslední, ale Kokořínsko poznali dokonale
J. Náš tábor byl napaden i sousedním kmenem Dederonů, ale zahnali jsme je a odplatou za noční nájezd bylo pak ukořistění
jejich válečné vlajky.
Letošní tábor se zase povedl, teda až na
to počasí. Silné bouřky a intenzivní přívalové deště po každou noc však ani na okamžik
nevzaly indiánům dobrou náladu. Přes den
jsme se krásně usušili a s úsměvem na rtu
jsme se těšili na další noční průtrž mračen.
Třicet čísel vody a bahna, co by za to
v suché Arizoně tamní indiáni dali.

Za to, že se letošní tábor povedl,
bych rád poděkoval:
Řediteli ZŠ a MŠ Zákupy
panu Mgr. Čestmírovi Kopřivovi
a to za pomoc při organizaci a
materiální zabezpečení tábora.
Janě Vosáhlové, vedoucí školní
jídelny za pomoc při objednávce
potravin a za zapůjčení nádobí pro
náš tábor.
Firmě LGI, s. r. o. za bezplatnou dopravu proviantu a osobních
věcí dětí na tábor i zpět a řidiči
panu Romanu Michovovi za pomoc při této činnosti. Autobusy
sponzorsky zajistila společnost
IAC Group Czech, s. r. o. Díky.
Zákupští hasiči nám pomohli s dopravou
a stavbou tábora. Neváhali a přijeli pomoci i
s likvidací tábora, přestože byla sobota
v prodlouženém víkendu… pánové, díky
moooc.
Kamarádům Petru Kerberovi a Jaromíru
Lochmanovi děkuji za pomoc s dopravou
materiálu a vybavením a za bezplatné zapůjčení vozidel. Jirkovi Sixtovi děkuji za tři
metráky brambor a spoustu zeleniny. Velikánské poděkování letí ještě jednou k Jaromíru Lochmanovi za materiál a výrobu stříbrných pírek a hlavně za originální tábornickou fotku vytištěnou na plátně pro každého
indiána na památku. Bláně díky za pomoc
při organizaci tábora a za zkrocení náčelníka
Suchého Jazyka.
Uznání a dík patří i provozovatelům
kempu Jirkovi a Fany Vítovým a jejich
pomocníkům za parádní prostředí a podmínky pro náš tábor.
Nejvíce díků a uznání a pochval tradičně
zaslouží parta lidí, která tábor připravovala
a poté na něm i trávila svůj volný čas a dovolenou. Takže PŘÁTELÉ A KAMARÁDI,
díky moc za to, co pro nadšení dětí vyvádíte.
Takže díky všem, kteří na sebe vzali
odpovědnost a starali se o děti a podíleli se
na zábavě po celou dobu tábora a to ve
svém volnu či dovolené. Nejdřív děvčata:
díky – Nikče Skočíkové, Barče Častulíkové,
Hance Lípové, Janě Serdelové, Radankám
Lukovičové a Lebedové, Míše Kosákové a
Terce Bakalové a klukům – Česťovi

5

„Bizonkovi“ a Vojtovi „Karlovi“ Kopřivovým, Jaromíru Lebedovi, Jozinovi Jiráskovi,
Frankiemu Tremlovi (tomu díky i za nádherné ručně vykované přívěšky na krk ve
tvaru indiánského pírka pro malé i velké
indiány), Vencovi Serdelovi, Mírovi a Mácovi Jersonovým a Míšovi „Žižuovi“ Paďourovi. Klukům také děkuji za probdělé
noci, kdy kopali strouhy, abychom zamezili
vodě odnést nám tábor na dolní louku. O
zdraví se nám všem postarala naše nejmilejší zdravotnice Anička, kdysi Urbanová,
dnes už Libichová. Bez Aničky a jejího
celodenního sušení bychom do suchého
večer nezalezli, prostě Anča je holka do
nepohody a máme ji všichni moooc rádi.

No a na závěr zase ty kuchařky… náš
tým kuchařek pod vedením Boženky Jiráskové ve složení Ivča Urbanová, Lída
Špindlerová (od loňska velice zapracovala
na své odvaze a Stezka odvahy pro ni nebyl
žádný problém) a Hanka Ludvíková se nám
velice pečlivě staraly o naše žaludky. Holky
moje, díííky moc.
Snad jsem na nikoho nezapomněl, a
pokud ano, tak se omlouvám a děkuji mu o
to víc.
Když jsem jako poslední společně
s dnes již legendárním náčelníkem Mlsným
Včelojedem, opouštěl prázdné tábořiště,
bylo nám smutno, ale hřál nás pocit dobře
odvedené práce.
Takže: PŘÁTELÉ, KAMARÁDI,
TÁBORNÍCI velcí a malí, za rok na táboře
– ahóóóóój!
Howg, domluvil jsem!
Šílený Kůň

Zákupský zpravodaj

srpen 2012

KRONIKA MĚSÍCE ČERVENEC

KALENDÁŘ MĚSÍCE SRPEN
18. 8. se uskuteční tradiční volejbalový turnaj o pohár města
Zákup.
25. 8. pořádají chovatelé Krajskou výstavu národních plemen
králíků a drůbež, Okresní výstavu králíků a drůbeže a M e z i n á rodní setkání mladých chovatelů z Čech a z východního Saska.
31. 8. hraje DS Havlíček „Sen čarovné noci“ na vodním hradě
Lipý v České Lípě.

14. 7. jeli baráčníci na folklorní festival.
14. 7. uspořádalo občanské sdružení Kultura Zákupy I. zákupské
putování s císařem.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE SRPEN
1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.

1837 * český herec Jindřich Mošna (175)
1912 * kapitán Otakar Jaroš - hrdina od Sokolova (100)
1952 + filmový režisér Karel Lamač (60)
1922 + americký vynálezce telefonu Alexandr Graham Bell
(90)
1987 + americká herečka Pola Negri (25)
1492 Kryštof Kolumbus vyplul na cestu, při níž objevil
Ameriku (520)
1987 + herec a režisér Zdeněk Buchvaldek (25)
1427 zvítězili husité nad křižáky u Tachova (575)
1962 + Marilyn Monroe (50)
1992 + arcibiskup pražský, kardinál František Tomášek (20)
1852 + básník František Ladislav Čelakovský (160)
1932 + český polární badatel Václav Vojtěch (80)
1927 * klavírista a skladatel Jiří Malásek (85)
1957 + americký komik Oliver Hardy (55)
1922 * spisovatelka Marie Kubátová (90)
1937 * americký herec Dustin Hoffman (75)
1792 byl na českého krále korunován František I. (jako císař
František II.) (220)
1942 * vrchní zemský rabín a spisovatel Karol Sidon (70)
1922 * slovenský spisovatel Vladimír Mináč (90)
1932 * spisovatel Vladimír Páral (80)
1932 * spisovatel Miloslav Švandrlík (80)
1882 spuštěna v Praze 1. veřejná telefonní síť v Čechách
(130)
1892 + dramatik a prozaik Ladislav Stroupežnický (120)
1982 + americký herec Henry Fonda (30)
1927 * kubánský politik Fidél Castro Ruz (85)
1867 * anglický spisovatel John Galsworthy (145)

16. 8.
17. 8.
18. 8.

19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.

24. 8.
27. 8.
31. 8.

1887 * Jiří Červený, organizátor a hlavní autor kabaretu
Červená sedma (125)
1987 + spisovatel generál Vilém Sacher (25)
1977 + americký zpěvák Elvis Presley (35)
1882 + básník Václav Bolemír Nebeský (130)
1227 + Čingischán, zakladatel mongolské říše a dobyvatel
(785)
1902 * hudební skladatel Julius Kalaš (110)
* politička Marie Švermová
1907 * spisovatel Vladimír Pazourek (105)
1937 * americký herec Robert Redford (75)
1982 + hudební skladatel Karel Vacek (30)
1662 + francouzský filozof a matematik Blaise Pascal (350)
1917 bylo jednáno o vzniku jednotné české politické strany
(95)
1912 * generál František Fajtl, hrdina letecké bitvy o Anglii,
velitel 112. perutě RAF (100)
1982 + herec Václav Voska (30)
1862 * spisovatel Bohumil Zahradník – Brodský (150)
1947 + automobilový konstruktér Ettore Bugatti (65)
1647 * francouzský fyzik a vynálezce Denis Papin (Papinův
hrnec) (365)
1922 * herec Miloš Kopecký (90)
1957 + český fyzik Jaroslav Šafránek, průkopník televize
u nás (55)
1572 Bartolomějská noc v Paříži (440)
1882 * hudební skladatel Jaroslav Křička (130)
1847 ukončil činnost tzv. stavovský sněm český (165)
1997 + britská princezna z Walesu Diana (Spencerová) (15)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
27. 8. 2002 vypukl požár v hostinci Kaja v Božíkově. Následujícího dne pak hostinec zcela vyhořel. (10 let)

EDUARD HELD MUZEUM INFORMUJE
V našem muzeu můžete od 1. července do 31. října zhlédnout
výstavu věnovanou 65. výročí vzniku výsadkových vojsk
v Zákupech. Na výstavě uvidíte exponáty zapůjčené ze soukromých
sbírek, ať už se jedná o dobovou výzbroj a výstroj československých
výsadkářů z Velké Británie a Sovětského svazu nebo současné armády. Poprvé jsou uvedeny podrobnosti o výcviku izraelských parašutistů ve Stráži pod Ralskem včetně jejich kompletního jmenného
seznamu. Jsou zde také fotografie autonehody Hrdiny Sovětského
svazu gen. Antonína Sochora se svědectvími účastníků či kopie
prvního rozkazu pěšího praporu 71 československých parašutistů.
Předem ohlášené návštěvy mohou zhlédnout filmové dokumenty
o výsadkářích od historie až po současnost. Výstava je uspořádána
jako součást Zákupských slavností konaných 8. a 9. září, na kterých

dojde k pietnímu aktu na náměstí Svobody za přítomnosti českých a
slovenských klubů výsadkových veteránů. Účast přislíbili i generálové Pavel, Páleník a Kovanda. Na instalaci výstavy se finančně
podílel Klub výsadkových veteránů Liberec.
V sobotu 1. září si vás dovoluje naše muzeum spolu se správou
Státního zámku v Zákupech pozvat na 3. severočeské setkání vozidel Framo a Barkas, vyrobených do roku 1962. Setkání těchto automobilových veteránů se uskuteční od 10 do 16 hodin na 1. nádvoří
zámku v Zákupech.
Ing. Zdeněk Rydygr

6

Zákupský zpravodaj

srpen 2012

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na srpen a září
Srpen

Září

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
1. 9. Třetí severočeské setkání vozidel FRAMO a BARKAS
1. 9. pochod k ukončení prázdnin
8. – 9. 9. Zákupské slavnosti
9. 9. výstava výpěstků
10. – 29. 9. pro děti: Postav si svého draka
15. 9. bojová rodinná hra
28. 9. společné zapálení svíček u sochy sv. Václava
Vyhodnocení soutěže o nejhezčí rozkvetlé okno

TJ
ZO ČSCH
ZO ČSCH
ZO ČSCH
MV Nové Zákupy
EHM
OV Kamenice
město Zákupy + ostatní organ.
ČSZ
EHM
MV Nové Zákupy
OV Kamenice
KŽ, LKŽ

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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Císařské putování
Ve snaze o zatraktivnění našeho města
přidali členové občanského sdružení Kultura
Zákupy další akci úmyslně vloženou na období letních prázdnin, kdy bývá kulturní program trochu chudší. A tak se 14. července
2012 konal první ročník Císařského putování,
což byla akce turistická. Nabídli jsme zájemcům o pohyb a poznání dvě trasy pěší a dvě
pro cykloturisty. Dost nám záměry narušilo
nevyzpytatelné počasí, pršelo skoro denně a
také ráno v sobotu před startem.
I tak to dopadlo dobře, na trasy odešlo
a odjelo 33 poutníků, z nichž bylo 30 ze Zákup. A taky dva psi. Všechny až na psy

a jedno miminko jsme vybavili mapkou
s popisem trasy. Nejvíce lidí vyrazilo na krátkou trasu 6 km, která vedla kolem Kamenického kopce na první kontrolu v restauraci
U Šerifa (fungovala i s razítkem kvůli nám
perfektně už od půl osmé ráno – díky!), pak
kolem pramenů po trase naučné stezky zpět.
Druhou kontrolu zastaly stejně dobře motorkářské jeskyně Pekelné doly, tam se dostali
pěšáci z trasy 18 km a cykloturisté ze své
trasy 60 km. V předvečer akce vyznačenou
odbočku na velenický hrad nevyužil kvůli
podmáčenému terénu u Svitávky nikdo, ten
výstup na kopec se zříceninou je náročný i za

sucha. Nikdo se nezranil, bloudění prý bylo
v normě, v cíli za své startovné všichni dostali upomínkový lístek a sladkost. Večer jsme
měli ještě nachystaný malý oheň na zákupském koupališti, jenže tam už unavení turisté
nedorazili. Celou tu akci připravili tři lidé,
příjmy i výdaje byly 505 Kč. Za rok ahoj na
startu. Uděláme to pestřejší, změníme trasy,
kvůli Brnišťské pouti posuneme termín o
týden později a snad si lépe objednáme lepší
počasí.
Petr Starý za Kulturu Zákupy o. s.

ZÁKUPSKÉ SLAVNOSTI 2012 – PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
16:30
17:30
19:00
20:30
21:30
22:00
23:30

Pátek 7. 9.
19:00 koncert v kostele – pěvecký sbor Janáček
Sobota 8. 9.
10:00 program výsadkářů - nám. Svobody
11:20 seskok parašutistů - nám. Svobody
12:00 dětský program (mušketýři z pohádek)
- koupaliště
13:00 Švejk music - koupaliště
14:30 Marek Ztracený - koupaliště
15:45 Jan Budař - koupaliště

Děti ráje - koupaliště
Petr Novák revival - koupaliště
Semtex - koupaliště
Tvůj dědek - koupaliště
ohňostroj - koupaliště
DĚDA MLÁDEK ILEGAL BAND - koupaliště
Divokej Bill revival - koupaliště

Neděle 9. 9.
10:00 vysvěcení Kříže smíření
18:00 DS Havlíček Zákupy – Kontrola v městě Kocourově

Zákupy a šedesát pět let výsadkového vojska
Prvního října tohoto roku uplyne 65 let od doby, kdy na dnešním
náměstí Svobody promluvil k nastoupenému pěšímu praporu 71 plukovník Karel Paleček.
Tento prapor byl první poválečnou jednotkou výsadkového vojska
čsl. armády. V rámci projevu plk. Palečka byl vyhlášen rozkaz č. 1/46
velitele výsadkového vojska - zazněl z balkonu tehdejší „Heldovky“,
dnes budovy firmy PVO s. r. o.
Velitelství praporu se nacházelo v objektu bývalé lesnické školy
v Nových Zákupech. Na letišti v Hradčanech se budovalo středisko
padákového výcviku a ve Stráži pod Ralskem bylo výcvikové středisko s výcvikovou rotou. K 1. dubnu 1948 byly vedle výcvikové roty,
které velel kpt. Josef Černota, vytvořeny další tři s veliteli por. Adolfem Štětkou, por. Františkem Mansfeldem a npor. Josefem Vavrdou.
Dále rota těžkých zbraní, v jejímž čele stál por. Karel Hykele a náhradní rota vedená kpt. Karlem Hůlkou.
Velitelem padákové školy v Hradčanech se stal npor. Jaroslav
Pešan a velitelem nově zřízené padákové stanice v Borečku por. Vladimír Maděra. Velitelem praporu byl mjr. Oldřich Talášek.
V srpnu 1948 byla skupina výsadkového vojska vyjmuta
z podřízenosti velitelství pěchoty a reorganizována na velitelství výsadkového vojska. Do jeho čela byl jmenován brig. gen. Karel Paleček, náčelníkem štábu se stal pplk. gen. štábu Rudolf Krzák.
Převážnou většinu velících důstojníků tvořili ti, kteří absolvovali výsadkový výcvik za druhé světové války ve Velké Británii, což se jim
v letech 1949 až 1952 stalo osudným. „Díky“ Reicinově OBZ byli
zatýkáni, stali se oběťmi zinscenovaných procesů a odsouzeni
k mnohaletému vězení. Jedněmi z prvních byli gen. Paleček a pplk.

Rudolf Krzák. Dalším z mnoha, kteří byli odsouzeni, či museli opustit
armádu a byli i poté diskriminováni, byl i štkp. Josef Černota.
Tolik krátce ke vzniku a historii pěšího praporu 71 československých
parašutistů.
Oslava 65. výročí vzniku tohoto vojska se stane součástí letošních
Zákupských slavností. Pořadatelem bude město Zákupy společně
s Klubem vojenských výsadkových veteránů Liberec a Heldovo muzeum Zákupy. Dějištěm tohoto vzpomínkového aktu se stane v sobotu 8.
září náměstí Svobody. Mezi těmi, kteří se aktu zúčastní, budou i zákupští občané pan Jindřich Hruška a pan Josef Haman, kteří u tohoto
praporu sloužili v letech 1947 až 1949. Občané města a okolních obcí
budou o akci informováni plakáty.
Za KVV Liberec J. S.
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Adler-Olsen Jussi
Roslund Anders
Fielding Joy
Körnerová Hana
Try Kjetil
Sanford John
Pettersson Torsten
Steel Danielle
Harrod-Eagles
Slaughter Karin
Ludva Roman
Perkins Stefanie
Brown Sandra
Fousek Josef
Plaidy Jean

Místní knihovna
Vážení čtenáři,
od tohoto čísla Zpravodaje vám budeme předkládat nabídku nových
knih, které si můžete zapůjčit v místní knihovně. Nabídka knih je
pestrá, tudíž si každý může vybrat podle svého vkusu. Využijte nabídky a prožijte volný čas s pěknou knihou!
Naučná literatura:
Šťovíček Jan
Sniegoň Tomáš
Beletrie:
Ward J. R.
Patterson James
Roberts Nora
North Freya
Indridason
Larsson Christina
Harris Lee
Solařová-Calibaba
Robb J. D.
Connelly Michael
Jordan Penny
Higgins-Clark
Laureen Anne
Peetz Monika
Larsson Asa

Afrikou od severu k jihu
Tváří v tvář severu
Padlí andělé. Chamtivost
Desáté výročí
Zahráváš si s ohněm
Nová šance
Oběť
Soukromá jatka
Vražda na apríla
Sousedka za Skalistých hor
Smrtící klon
Pátý svědek
Začít znovu
Příliš mnoho záhad
Slunce nad Wahi- Koura
Úterní ženy
Temná stezka

MacLean Sarah
Verdon John
McEvan Ian
Silva Daniel
Stiefvater Maggie
Haase- Hindenberg
Valtrová Marie
Ward J. R.
Beletrie pro mládež:
Pacovská Ilka
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Zabijáci
Box 21
Až ji uvidíš
Děkuji, sestřičko
Osvoboď nás od zlého
Pohřbená oběť
Skryj mě ve svém srdci
Dědictví krve
Dynastie Morlandů
Podlost
Falzum
Polibek pro Annu
Texas. Šťastný Lucky
Úsměv je lék
Prokletý rod Medici.
Žárlivá Kateřina
Seznam skandálních snů
Vražedná čísla
Amsterdam
Portrét špionky
Nářek
Čarodějnice z Gushiegu
Kronika rodu Hrušínských
Padlí andělé. Chtíč
Sedmý smysl. Ostrov zasvěcení
Mgr. J. Šimková
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Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
Aktualita z farnosti
Stav děkanského kostela v Zákupech je
neutěšený, střecha je ve velmi špatném stavu, na několika místech do kostela zatéká.
To je živná půda pro dřevomorku, která se
vyskytuje už na třech místech. Vlhkost způsobuje také i nefunkční kanalizační systém.
Neodvedená voda ničí nejen kostel, ale i
rodinnou hrobku Berků. Nahromaděné opravy vyžadují nyní velké finanční prostředky
v řádu milionů korun. Bohužel finanční
prostředky ve výši 200 tisíc Kč na letošní
rok na nejnutnější opravu poskytlo pouze
město Česká Lípa. Dříve se udržoval kostel
průběžně a na úhradě finančních nákladů se
podílel majitel panství, obec a obyvatelé
města, především ti majetní (farnost hradila
běžný provoz). To však přestalo fungovat.
Proto je naší velkou radostí, že se vyskytl případ, který se zcela vymyká současné době. Manželům Jandlovým z Prahy
nebyl lhostejný osud kapličky v Lasvicích
zasvěcené svatému Josefu Kalasánskému,
patronu piaristů, dětí a křesťanských obecných škol. Sami se pustili do nákladných
oprav a také je hradili převážně ze svých
finančních prostředků. Jejich několikaleté
úsilí bylo korunováno úspěchem a kaplička

je připravena k znovuotevření. Zbývá jen
těmto mladým manželům poděkovat a vyjádřit jim svůj obdiv. Jsou opravdu velkým
příkladem pro mladé lidi a nás všechny. Pán
Bůh zaplať!
Jak nás informovala paní Jandlová, dne 25.
srpna 2012, v den církevního svátku sv.
Josefa Kalasánkého v 10:00 hod. nebo
11:00 hod. (hodina bude ještě upřesněna)
proběhne velká slavnost k obnově kapličky za přítomnosti pomocného světícího
pražského biskupa Václava Malého
a místního kněze Grzegorze Wolańského.
Všichni jsme srdečně zváni. Otec biskup
Václav Malý je velmi známá osobnost doma
i v zahraničí. Byl disidentem a v době sametové revoluce působil jako jeden z hlavních
organizátorů. Velmi si ho vážíme i pro jeho
pozdější činnost v církvi a ve společnosti. Je
to pro nás všechny čest, že zásluhou manželů Jandlových přijede mezi nás.

Ze života církve
Dne 5. července jsme všichni slavili
svátek svatých Cyrila a Metoděje, našich
věrozvěstů. Na Velehradě, který je spojen
s příchodem soluňských bratří a je jedním
z našich nejvýznamnějších duchovních míst

a tedy místem hlavních oslav, se sešlo více
než 30 tisíc lidí. Hlavní mši svaté předsedal
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka
a s homilií vystoupil emeritní pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Ve své promluvě se zabýval i jubileem 1 150 let od
příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které připadá na příští rok (863
- 2013).
Přípravy k oslavám tak významného
jubilea již začaly. Dokonce se natáčí film
o soluňských bratřích. Také místo hlavních
oslav Velehrad se již nyní připravuje. Chystá se i mnoho dalších doprovodných akcí
v celé republice. Pro nás však je důležité
připravit se duchovně, uvědomit si a docenit
význam těchto světců pro náš národ, naši
vzdělanost a kulturu. Připomenout si, že
svatí Cyril a Metoděj již v 9. století vytvořili
pro nás písmo a přeložili Písmo svaté. Můžeme být hrdí na skutečnost, že zásluhou
našich věrozvěstů zazněl v kostelích náš
jazyk jako čtvrtý vedle hebrejštiny, latiny
a řeckého jazyka. Oni přinesli srozumitelně
a jasně Evangelium, a tak dali základy pro
naši současnou kulturu. To je jejich nejvýznamnější odkaz pro nás všechny i pro další
generace.
Farníci

ZÁKUPSKÉ OBČANSKÉ ORGANIZACE
dých chovatelů, na které jsou pozváni čeští a němečtí mladí chovatelé. Pro české mladé chovatele je to jedinečná šance navázat nová
přátelství, vyměnit si zkušenosti z vlastních chovů, zdokonalit se v
cizím jazyce, popřípadě získat pozvání k návštěvě výstav v německém příhraničí. Proto jsme pozvali mladé chovatele z okresů Děčín,
Jablonec, Liberec, Semily, Mělník, Mladá Boleslav a Litoměřice.
Kromě prohlídky výstavy je připraven pro mladé chovatele celodenní program: návštěva státního zámku, seznamovací dvojjazyčné hry,
návštěva muzea Eduarda Helda, společný oběd a vyhodnocení tří
nejúspěšnějších mladých vystavovatelů králíků a drůbeže. Všichni
účastníci tohoto setkání obdrží upomínkové ceny a katalog výstavy,
ve kterém budou všichni mladí vystavovatelé označeni písmeny
MCH. Po dohodě mohou mladí chovatelé vystavit např. i morčata,
Teddy králíčky, papoušky, terarijní zvířata, avšak ve vlastních klecích a teráriích.

Pozvánka na výstavu králíků,
drůbeže a papoušků
Chci vás pozvat na připravovanou výstavu králíků, drůbeže
a papoušků, která se uskuteční 25. srpna v areálu u náměstí
v Zákupech. Na výstavu budou přihlášeni pouze čistokrevní králíci,
kteří jsou očkováni proti myxomatóze a králičímu moru. Chovatelé
králíků okresu Č. Lípa soutěží s 3člennými kolekcemi (r. 2012)
o Memoriál přítele Slavomila Müllera a drůbežáři soutěží s kmeny
1,2, kdy nejlépe ohodnocený kmen 1,2 drůbeže výstavy získá pohár
Memoriál přítele Drahoslava Kňoborta.
Nejlépe ohodnocené kolekce a jednotlivá zvířata získají čestné
ceny věnované ZO Zákupy a věcné ceny darované sponzory výstavy
a ostatními dárci (v roce 2011: 25 cen). K účasti na tuto výstavu
byli opět pozváni naši němečtí přátelé z východního Saska. V roce
2011 v Zákupech vystavovalo 25 německých chovatelů z 5 chovatelských spolků 84 králíků, z nichž bylo cca 30 králíků prodejných.
Dále bude na výstavě expozice převážně australských papoušků,
kterou zajistil chovatel z České Kamenice. Součástí výstavy bude
i krajská expozice národních plemen králíků a drůbeže, nad
kterou převzal záštitu prezident Agrární komory ČR ing. Jan
Veleba. Králíkáři soutěží s 4člennými kolekcemi nebo jednotlivci
a s drůbeží s kmeny 1,2 o titul Mistr národního plemene nebo
Šampión národního plemene (pro jednotlivá zvířata).

Dále pro chovatele králíků je zajištěn výkup kožek, který se
uskuteční od 9:00 do 10:00 hod.
Pro návštěvníky bude připravena bohatá tombola s cca 400 cenami a chutné občerstvení.
Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu 25. srpna od 8:00
do 16:00 hodin, děti mají vstup zdarma. Na vaši návštěvu se těší
zákupští chovatelé.
Ing. Stanislav Kňobort – jednatel ZO ČSCH Zákupy

Při letošní výstavě se uskuteční 2. mezinárodní setkání mla11
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Divadelní spolek Havlíček Zákupy informuje
• Na základě příznivých ohlasů na květnové představení komedie „Kontrola v městě Kocourově“ bude tato „korupční“ satira
reprízována v rámci Zákupských slavností v neděli 9. září od 18
hod. v zákupském kulturním domě.
• Upozorňujeme zájemce, že v pátek 31. srpna večer hrajeme
v České Lípě na vodním hradě Lipý shakespearovskou komedii
„Sen čarovné noci“.
• DS Havlíček Zákupy se obrací na všechny občany se žádostí:

nevyhazujte staré klobouky a jiné pokrývky hlavy jakýchkoliv
tvarů – pánské i dámské a spojte se s kýmkoliv ze členů DS Havlíček, který je rád od vás odebere. Totéž platí pro zachovalé funkční
opasky, kožené holínky (především pánské), případně látky, pro
které nemáte využití, včetně dekoračních. Podrobnější informace
poskytne paní Ivana Urbanová.
Mgr. Jiří M. Šimek – jednatel DS Havlíček Zákupy

INFORMACE Z KAMENICE

Prokopská pouť 2012

Dětský den
V sobotu 2. června se v Kamenici na hřišti konal od 10 hodin
dětský den. Děti si postupně prošly připravená stanoviště, kde soutěžily a plnily různé úkoly. Za splnění dostaly od vedoucího stanoviště
zápis do kartičky. V závěru dětského dne děti samozřejmě čekalo
přetahování na laně - nejprve mezi sebou a poté i proti dospělým. Za
splněné úkoly děti nakonec dostaly balíček.
Večer 2. června také proběhlo kácení máje s posezením u ohně.

V sobotu 30. června se v Kamenici konala již 3. Prokopská
pouť. Ve 13 hodin vyšel průvod ke kapličce sv. Prokopa. Z důvodu
zvýšené dopravy byl sraz na křižovatce ke hřišti. U kapličky jsem
přivítal přítomné a připomněl, že na památku bývalé kaple sv. Prokopa v Kamenici jsme pověsili obrázek sv. Prokopa do prázdné
kapličky u polní cesty směrem k Pertolticím. Také jsme tuto kapličku nechali v roce 2010 vysvětit sv. Prokopovi.
Po uvítání jsme se přesunuli na hřiště, kde bylo připraveno pohoštění. Koláčky, bábovky, bublaniny, dortíky apod., které napekly
kamenické hospodyňky. Dále proběhlo vystoupení mažoretek
z Nového Boru, které sponzorovalo ZOD Brniště a ukázka hašení
sborem dobrovolných hasičů ze Zákup. Děti si také mohly zkusit
své štěstí a na provázku si vytáhnout některou z cen. V provozu byla
i tradiční střelnice. Zájemci si mohli vyrobit svou vlastní litou svíčku ze včelího vosku, nebo si koupit med či medovinu. K prodeji
byly i nové pohlednice Kamenice, o které byl velký zájem, takže se
na všechny nedostalo. Mnoho lidí využilo i možnosti prohlédnout si
album starých fotografií Kamenice. V závěru pouti nám zahrála
k poslechu a tanci skupina Šamajanka.
Pouť se vydařila. Je vidět že mnoho lidí ji již tradičně bere jako
společné setkání před prázdninami. Kamenické hospodyňky se již
v průběhu jara ptají, jestli se bude na pouť zase péct a moc se na to
těší.
Ing. Radek Hlavnička
12
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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.)
neučinila od října 2011, kdy každý zastupitel text vyhlášky obdržel?
Další byl dotaz paní zastupitelky RSDr. Sylvy Moravcové, jak
bude řešena burza a problematika parkoviště pod zámkem z hlediska
konzumace alkoholu. Myslím, že toto nebezpečí zde nehrozí.
Z prostého důvodu – burza se koná osmkrát za rok vždy první
sobotu v měsíci. Čili popíjení piva či tvrdého alkoholu zde může být
osm pátků a osm sobot v roce. V ostatních dnech není nikdo, kdo by
jim pivo za cenu lahvového podal.
Co říci, či lépe co napsat na závěr? Jestliže jsem napsal, že jsem
z uvedeného zasedání odcházel zklamán, pak zastupitel p. Jan Dvořák musel odcházet otráven. Zejména proto, že to byl právě on, kdo
s tvorbou zmíněné vyhlášky strávil hodně času a konzultoval ji
s odborníky na tuto tématiku. Díky dvěma pí zastupitelkám, které se
zdržely hlasování, se občané města dočkají bezesporu potřebné
vyhlášky o několik dalších měsíců později a Zákupy jsou tak téměř
jediným městem v Libereckém kraji, kde tuto vyhlášku dodnes
nemají.
Josef Stahl

K 18. zasedání Zastupitelstva
města Zákupy
Toto zastupitelstvo se konalo 27. 6. 2012, bohužel za účasti
pouhých devíti zastupitelů a jak už je zvykem za poměrně malé
účasti obyvatel našeho města.
Byl jsem jedním z těch mála přítomných občanů a ze zasedání jsem
odcházel doslova zklamán. Tou první věcí je to, že zasedání není
ozvučeno a já při svém věku mám zhoršený sluch, a tak mně mnohé
z jednání uniká. Nejsem sám, kdo má tento problém a vím, že někteří spoluobčané ze stejného důvodu přestali na zasedání chodit.
Ale hlavním důvodem mého zklamání byl postoj zastupitelky
paní Ing. Jiřiny Fridrichové k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012
o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města Zákupy.
Vyhlášku předkládal starosta Ing. Radek Lípa. Seznámil přítomné
s lokalitami, kterých se tato vyhláška týká, právem je označil za
rizikové i s tím, že některé prostory nebyly ministerstvem povoleny,
např. zámecký park. Poté otevřel k tomuto bodu diskusi.
V ní jako první vystoupil zastupitel a také příslušník městské
policie p. Jan Dvořák. Poukázal na to, že v zámeckém parku by měl
být provozní řád. Po něm vystoupila zastupitelka pí Ing. Fridrichová
(což už je téměř nepsaným pravidlem u každého projednávaného
bodu těchto zasedání, přestože dostávají zastupitelé podklady předem a mohou reagovat a posílat připomínky přímo na městský úřad
před zastupitelstvem), která řekla, že se jí jeví vyhláška jako účelová
k tomu, co se děje na náměstí a co občané kritizují. Jsem jedním
z mnoha občanů, kteří vedení města žádají, aby tato vyhláška, která
existuje v jiných městech a plní svůj účel, byla i v Zákupech. Divím
se, že vyhlášku považuje za účelovou (a která není?) a za zbytečnou.
Rád bych věděl, jak by na ni pohlížela, kdyby tito každodenní pijáci
piva a mnohdy opilci konali totéž u jejího domu a močili tamtéž, tak
jako se tomu děje na náměstí prakticky denně. Pokud si myslí, že lze
najít jiný způsob, jak konzumaci alkoholu regulovat, proč už tak

K článku pana Josefa Stahla
Ráda bych uvedla na pravou míru dohady, které vznikly na základě mého postoje
k obecně závazné vyhlášce o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství.
Zastávám názor, že konzumace alkoholu má
být zakázána na všech veřejných prostranstvích města – nikoli jen na vybraných.
Domnívám se také, že by neměla být povolena žádná výjimka (např. Silvestr či Nový
rok). Zakotvit výjimky do vyhlášky je spor-

né a nemůže na několik let dopředu postihnout možné situace, při kterých lze výjimku
uplatnit. Pro zmírnění tvrdosti vyhlášky lze
na požádání příslušného subjektu udělit
výjimku správním rozhodnutím. Každá
žádost o výjimku by měla být ale předem
projednána v radě města (přestože rozhodnutí musí vydat úředník). To byl hlavní
důvod, proč jsem se při schvalování vyhlášky zdržela hlasování. Jakmile přistoupíme
na výjimky přímo ve vyhlášce, nebude mít
vyhláška patřičnou razanci. I tak bude pro
úřad komplikovaná kontrolní činnost a

uplatňování sankce za porušení vyhlášky.
K poznámce pana Stahla týkající se mé
diskuze k projednávaným bodům bych chtěla jenom podotknout, že od toho veřejné
zasedání zastupitelstva je, aby se tam sporné
záležitosti projednávaly veřejně a aby přítomní občané vůbec věděli, jak zastupitelé
došli k rozhodnutí, co je vedlo ke schválení,
neschválení či odložení projednávaného
bodu jednání.
Ing. Jiřina Fridrichová,
zastupitelka za sdružení nezávislých
kandidátů a TOP 09

K veřejné vyhlášce zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích v Zákupech
V souladu s rozhodnutím redakční rady jsem byla upozorněna na
článek občana Stahla k 18. veřejnému zasedání zastupitelů města
Zákupy. Zdůrazňuji, že i já nerada vidím ty spoluobčany, kteří soustavně požívají alkoholické nápoje, pokuřují mně neznámý tabák
před objektem PVO a u dalších objektů na náměstí Svobody, kde
posedávají na parapetech a obrubnících. Jsem plně pro regulaci po-

žívání alkoholu a jiných omamných látek na veřejně přístupných
místech a nejsem proti přijetí omezujících opatření, jen s ohledem na
moji připomínku k nekomplexnosti této vyhlášky jsem se zdržela
hlasování. A tak využívám možnosti, abych vás, vážení spoluobčané, seznámila s mým postojem k této vyhlášce. Nevím, zda se občan
(Pokračování na stránce 14)
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4. v minulém volebním období bylo zvykem zvát zastupitele na
informativní schůzky, nové vedení od tohoto upustilo a nic nového
pro zlepšení komunikace se zastupiteli nenavrhlo.
Nevzhledných míst v Zákupech je více, např. na výše uvedeném
objektu PVO jsou přízemní okna zakrytá papírem, potrhanou síťkou
proti hmyzu, opadávající kusy omítky do uličky z náměstí
k veřejným záchodkům a ne vždy pořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad. Kam se poděla ona zeleň u lávky přes řeku Svitavou?
Dnes už tam je jen lebeda, leží tam odpad všeho druhu.
Ještě několik slov k projednávaným bodům 18. veřejného zasedání.
Na rozdíl od občana Stahla považuji za mnohem důležitější bod
zasedání odsouhlasení závěrečného účtu města Zákupy. Zasedání
se konalo dne 27. června a neodsouhlasení závěrečného účtu do
konce června by mělo pro město neblahé důsledky, a tak jsem i já
při tak malé účasti zvolených zastupitelů svým hlasem pro přispěla
k tomu, že vedení města může pokračovat v započatých akcích.

(Pokračování ze stránky 13)

Stahl seznámil s plným textem vyhlášky, která byla předmětem
projednávání. Pokud ano, tak mě překvapuje jeho postoj k mé připomínce (veřejně přístupné prostranství - parkoviště). Vyhláška
v článku III. vymezuje veřejné prostranství v územním obvodu
města Zákupy a v bodu e) stanoví zákaz konzumace alkoholu
v okruhu 50 metrů od diskoték, barů, heren a restauračních
zařízení. Jsem toho názoru, že parkoviště pod zámkem toto ustanovení přesně splňuje a není v označených přílohách. Nejde v tomto
případě jen o dny konání burzy v Zákupech!
Jsem toho názoru, že:
1. vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů a ostatních
omamných látek měla být prostřednictvím ZZ konzultována
s širokou veřejností;
2. její přijetí bylo předloženo zastupitelům cca šest měsíců od prvního návrhu (od podzimu loňského roku) a to v době, kdy už začínala
turistická sezona;
3. podle dostupných informací nebyla projednána ani v radě města
(tvrdím, že více hlav více ví o dění v Zákupech);

RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka

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

Sem tentokrát patří omluva redakce. V minulém čísle jsme se dopustili omylu, když jsme uvedli chybně barvu kontejneru na
papír. Samozřejmě to není barva zelená, ale modrá. Omlouváme se. Naštěstí ti, co třídí, se nenechali zmást, a ti, kterým je to
jedno, hází stejně cokoliv kamkoliv.

S PO RT

52. ročník volejbalového turnaje
O POHÁR ZÁKUP

pořádá volejbalový oddíl TJ Zákupy v sobotu 18. srpna 2012.
Družstva se mohou přihlásit přímo na stadionu E. Zátopka v den
pořádání turnaje do 9:00 hod.
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