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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských ob čan ů

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
Máme tu začátek září. S tímto obdobím je
spjat začátek školního roku. Školákům
skončily prázdniny, období rozvernosti
i odpočinku a pánům učitelům a paním učitelkám doba klidu a relaxace. Všem bychom
rádi popřáli úspěšné vykročení do „nové
školní sezóny“.
V Zákupech, ale také patří začátek září
neodmyslitelně Zákupským slavnostem. Ty
letošní se konají o víkendu 7. – 9. září. Slavnosti zahájí tradiční koncert v kostele, kde
vystoupí pěvecký sbor Janáček. V sobotu
budou slavnosti zahájeny na náměstí Svobody. Od 10 hodin dopoledne začne slavnostní
akt pořádaný k příležitosti 65. výročí vzniku
první poválečné jednotky Čs. armády –
Pěšího praporu parašutistů. Živá vojenská
hudba, vojenská technika, seskok parašutistů přímo do středu náměstí (musí dovolit
počasí) doplní celou akci. Během celého
dopoledne budou ve sklepních prostorách
radnice vystavovat své výpěstky zákupští
zahrádkáři. Úderem poledne, tedy ve 12
hodin, začne bohatý kulturní program pro
celou rodinu v areálu koupaliště. A vybere
si opravdu každý…pro nejmenší dětský
program – Mušketýři z pohádek, pro dříve

narozené zahraje staré pražské písničky
Švejk music. Spoustu fanynek určitě přiláká
Marek Ztracený a jeho písničky. Vtipnou
talkshow předvede známý herec Jan Budař,
hity z muzikálu Děti ráje zazpívá trio Nosková, Poláček, Slezáček a snad každý si
zazpívá známé písničky české legendy se
skupinou Petr Novák – revival.
Všem
známou Mašinku nebo Plzeňskou věž nám
zahraje skupina Semtex. Pro mladé ke skoku zahraje punk/rock se saxofonem kapela
Tvuj Dědek. S přibývající tmou přijde na
řadu ohňostroj a po něm hlavní hvězda večera – Děda Mládek Illegal Band a jejich
show, která pobaví každého. A pro ty, co
nepůjdou spát, je připraven Divokej Bill
revival. Po celou dobu budou v dosahu pouťové atrakce, stánky s občerstvením a účast
přislíbil i regionální pivovar s několika druhy točených piv. V neděli zvolníme a od 10
hodin bude slavnostně odhalen a vysvěcen
Kříž smíření, vztyčený na památku společného soužití Němců a Čechů v Zákupech.
Celý akt proběhne na kamenném mostě u
kaple sv. Anny s nově zrestaurovanými
sochami. Celé slavnosti zakončí svým vystoupení DS Havlíček. Komedii Kontrola ve
městě Kocourkově zahraje od 18 hodin

v kulturním domě.
Součástí slavností bude také předání
Prestižní ceny města Zákupy. V letošním
roce ji obdrží pan Zdeněk Patočka, dlouholetý starosta města Zákupy jako poděkování
za rozvoj našeho města.
Vážení spoluobčané, všichni jste srdečně zváni.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

PODĚKOVÁNÍ

Žádost

Poděkování v tomto vydání Zákupského zpravodaje zaslouží
stará hasičská Avie, která sloužila našim hasičům několik let. Její
technický stav už nedovoloval další provoz, a proto byla nahrazena
novým autem.
Dále děkuji Veteran Car Clubu Česká Lípa za „nalajnování“
parkoviště pod zámkem.
Ing. Radek Lípa, starosta města

Vážení spoluobčané,
při třídění odpadu, hlavně tedy prázdných PET lahvích, vás
žádáme o důkladné „sešlapání“ PETek před vhozením do kontejneru. Vejde se jich tam víc a nebude tak často docházet
k přeplnění kontejnerů. Děkujeme.
Město Zákupy

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

Rada města Zákupy dne 8. 8. 2012
jmout pozemek p. č. 662 trvalý travní porost o výměře 1116 m2 v k.
ú. Starý Šidlov, na dobu neurčitou, za účelem zahrady.
Rada města Zákupy schválila 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

Pozemky
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemky v k. ú.
Zákupy – pozemky p. č. 737/4 ostatní plocha o výměře 813 m2, p. č.
738/4 travní porost o výměře 213 m2, p. č. 737/3 ostatní plocha o
výměře 795 m2, p. č. 738/3 travní porost o výměře 220 m2, p. č.
737/2 ostatní plocha o výměře 794 m2, p. č. 738/2 travní porost o
výměře 280 m2 na stavbu rodinných domů a záměr města prona-

(Pokračování na stránce 2)
1

Zákupský zpravodaj

září 2012
po povodni v 08/2010, Zákupy“ a stanovila hodnotící komisi ve
složení: Bc. Petr Kreisinger, člen zastupitelstva města, Ing. Zdeněk
Rydygr, člen rady města, Bc. Pavel Paták, člen RM, Bc. Zdeňka
Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ, Bc. Marta
Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přehled veřejných zakázek
malého rozsahu nad 50 tis. Kč do 100 tis. Kč k 31. 7. 2012.

(Pokračování ze stránky 1)

hospodářských zvířat, s účinností od 1. 9. 2012, nájemné 0,75 Kč/
m2/rok.
Rada města Zákupy schválila ukončení Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 838 v k. ú. Zákupy dohodou ke dni 31. 8. 2012 a výpověď z nájmu pozemků p. č. 548/3, 548/4, 548/5 v k. ú. Božíkov
s firmou AGRIP, s. r. o., Liberec.
Rada města Zákupy schválila dohodu o užívání pozemků pro výstavy drobného zvířectva v roce 2012 se Základní organizací Českého
svazu chovatelů, Zákupy.

Finanční příspěvky
Rada města Zákupy schválila p. Stanislavu Šveňhovi, veliteli družstva JSDH finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč na Mistrovství ČR
dorostu SH ČMS, TJ Zákupy, oddílu odbíjené, finanční příspěvek ve
výši 5.000 Kč na volejbalový turnaj „O pohár města Zákup“ a TJ
Zákupy, oddílu stolního tenisu, finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč
na vánoční turnaj. Dále Rada města Zákupy schválila Českému svazu chovatelů, ZO Zákupy, finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč na
náklady spojené s pořádáním výstavy drobného zvířectva v roce
2012. Naopak Rada města Zákupy neschválila poskytnout finanční
prostředky na činnost v r. 2012 občanskému sdružení ADVAITA z
Nové Vsi.

Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10
o velikosti 0+3 na adrese Gagarinova 327, na byt č. 6 o velikosti
1+1 na adrese Nové Zákupy 532, na byt č. 11 o velikosti 1+2 na
adrese Nové Zákupy 534, Zákupy. 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 a uzavření nájemní
smlouvy pod podmínkou splnění vyplývajícího z ustanovení nařízení vlády č. 146/2003 Sb. na byt č. 12 o velikosti 1+1 na adrese Školní 333, Zákupy na dobu tří měsíců. Rada města Zákupy vzala na
vědomí přechod nájmu bytu č. 9 na adrese Nové Zákupy 535 a bytu
č. 1 na adrese Družstevní 388, Zákupy. Rada města Zákupy schválila pronájem nebytových prostor č. 3 na adrese Borská 27, Zákupy o
celkové výměře 108 m2, pí Janě Honzíkové za účelem zřízení prodejny smíšeného zboží na dobu neurčitou od 1. 9. 2012, za nájemné
ve výši 400,- Kč/m2/rok + záloha 350,- Kč/měs. za vodu. Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvě o nájmu části nemovitosti nebytových prostor v objektu na Náměstí Svobody č. p. 251, Zákupy
za účelem úhrady spotřeby elektrické energie. Rada města Zákupy
zrušila svoje usnesení, týkající se uzavření nájemní smlouvy na
nebytový prostor č. 4 na adrese Mimoňská 243, Zákupy, z důvodu
odstoupení nájemce od žádosti.
Rada města Zákupy schválila dodatky ke smlouvám pro příjmově
vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., v bytovém
domě Tichá 246 a střešních nástavbách Školní 333 a 334, Zákupy.
Veřejné zakázky malého rozsahu
Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvě o dílo s panem
BcA. Janem Fedorčákem z České Lípy na akci „Restaurování souboru barokních soch – sv. Apolonie, sv. Barbora, sv. Fabián a sv.
Šebestián“ a pověřila starostu města podpisem tohoto dodatku.
Rada města Zákupy souhlasila se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu na akci - „Oprava komunikace Benátky a centrum

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4
v DPS, Nové Zákupy 504.
Rada města Zákupy schválila doplněný Sazebník úhrad za pobyt a
stravu v DD a Sazebník úhrad za poskytované pečovatelské služby
v DD a DPS, Nové Zákupy 500, Zákupy, s účinností od 9. 8. 2012,
dle předložených návrhů.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 5. schůze komise sociální a zdravotní ze dne 9. 7. 2012, zápisy z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 25. 6. 2012 a 30. 7. 2012 a zápis ze 7.
schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 9. 7. 2012.
Rada města Zákupy odvolala na jejich vlastní žádost členy komise
pro kulturu a cestovní ruch p. Zdeňka Bělu a Ing. Radka Hlavničku
ke dni 10. 8. 2012, zrušila svoje usnesení, týkající se stanovení počtu
členů komise pro kulturu a cestovní ruch a stanovila počet členů
komise pro kulturu a cestovní ruch na sedm.

Zastupitelstvo města Zákupy dne 15. 8. 2012
jekt pro rok 2013 ve výši 2.895.366,- Kč, smlouvu o dílo na tuto
akci s firmou ISTAR, spol. s r. o., Ústí nad Labem, v celkové ceně
10.639.131,- Kč, a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Dohodu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem na projekt „Rekonstrukce chodníku před ZŠ a MŠ“
a pověřilo starostu města podpisem této dohody.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo finanční příspěvek ve výši 25
tis. Kč pro občanské sdružení Drobné památky severních Čech na
spoluúčast k dotaci z ministerstva kultury na opravy kostela sv. Jana
Křtitele v Brenné a pro Římskokatolickou farnost – děkanství Zákupy finanční příspěvek ve výši 25 tis. Kč na montáž dřevěného podchodu pro pěší přístup do kostela a na hřbitov v Zákupech a dar ve
formě vytěženého dřeva, pilařské kulatiny jehličnaté v objemu 35 m3
na vybudování tohoto podchodu.
Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápisy z 5. schůze
finančního výboru ze dne 20. 6. 2012, z 2. schůze kontrolního výboru ze dne 18. 7. 2012, ze 4. schůze Osadního výboru Božíkov konané dne 1. 7. 2012 a ze schůze č. 6 Místního výboru v Nových Záku-

Prodej pozemků
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo odkoupení pozemku p. č.
2025 ostatní plocha o výměře 1279 m2 v k. ú. Zákupy od Realitní
kanceláře Vesta Děčín, za smluvní cenu 15.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej pozemků
v zahrádkářské kolonii dle platného územního plánu města Zákupy
jako plochy určené k rekreaci – zahrádkové osady v k. ú. Zákupy
stávajícím nájemcům za cenu 60,- Kč/m2 a úhradu nákladů za vyhotovení geometrického plánu ve výši 1.847,- Kč vč. DPH, včetně
sjednání věcného předkupního práva k uvedeným pozemkům ve
prospěch města Zákupy za cenu 60,- Kč/m2.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo snížení splátek splátkového
kalendáře, týkající se úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu v čp. 520 Nové Zákupy, Zákupy z
výše 800,- Kč měsíčně na 400,- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo přijetí dotace z ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 7.743.764,- Kč na akci „Revitalizace bývalého vojenského areálu na multifunkční objekt, Zákupy“,
v souvislosti s přijetím dotace schválilo rozpočtovou změnu
v odpovídající výši, finanční spoluúčast města Zákupy na tento pro-
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Zastupitelstvo města Zákupy vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2012 o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města
Zákupy (znění vyhlášky dále ve Zpravodaji).

(Pokračování ze stránky 2)

pech konané dne 24. 6. 2012. Zastupitelstvo města uložilo kontrolnímu výboru prověřit zodpovědnost za rozúčtování spotřeby el. energie na nám. Svobody čp. 251 – horolezecká stěna do 31. 12. 2012.
Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo udělení „Prestižní ceny města
Zákupy“ panu Zdeňku Patočkovi za celkový přínos a celoživotní
úsilí o rozvoj města Zákupy.

MĚSTO ZÁKUPY
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických
nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy vydává dne 15. 8. 2012 v souladu
s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. I
Předmět a cíl vyhlášky
1. Tato vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku stanovuje, na kterých veřejných prostranstvích ve městě
Zákupy se zakazuje konzumace a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů.
2. Cílem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k ochraně
veřejného pořádku, dobrých mravů a mravního vývoje dětí
a mládeže na vybraných veřejných prostranstvích.

e) v okruhu 50 metrů od diskoték, barů, heren a restauračních zařízení.

1.
a)

b)

c)

Čl. II
Vymezení pojmů
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru).
2. Konzumací alkoholických nápojů se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se na prostranství s otevřenou lahví
anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.
3. Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů se
rozumí rozlévání alkoholických nápojů nebo výdej otevřené
láhve anebo jiné nádoby s alkoholickým nápojem.

2.

Čl. IV
Výjimky
Ustanovení čl. III této vyhlášky se nevztahuje:
na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací,
cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platnými právními předpisy
na místo a dobu konání akcí sportovního, kulturního nebo společenského charakteru pořádaných nebo spolupořádaných městem
Zákupy
na dny 1. ledna a 31. prosince každého kalendářního roku.
Rada města Zákupy může udělit) výjimku ze zákazu uvedeného
v čl. III této vyhlášky při konání jiných než výše uvedených
akcí na základě žádosti pořadatele akce.

Čl. V
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno
dle zvláštních právních předpisů).
Čl. VI
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 8. 2012.

Čl. III
Zákaz konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů
Zakazuje se konzumace alkoholu) a zjevné umožňování konzumace
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
v územním obvodu města Zákupy:
a) uvedených textově i graficky v příloze č. 1a) až 1d) této vyhlášky
b) v okruhu 50 metrů od dětských hřišť a pískovišť, sportovišť
a sportovních zařízení
c) na všech zastávkách a stanicích veřejné hromadné dopravy
v okruhu 10 m od označení stanice nebo zastávky
d) v okruhu 50 metrů od prodejen potravin

Ing. Radek Lípa v. r.
starosta

Iva Kreisingerová v. r.
místostarostka

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

1)

§ 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a
o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
2)

část druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
4)
např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
3)
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Příloha č. 1a) k obecně závazné vyhlášce města Zákupy č. 2/2012
Přehled vybraných veřejných prostranství ve městě Zákupy se zákazem konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů
Veřejné prostranství ohraničené takto: Náměstí Svobody ► Mimoňská ulice po křižovatku s ulicí Mosteckou ► Mostecká ulice od křižovatky s ul. Mimoňskou po křižovatku ul. Nábřežní ► Nábřežní ulice po křižovatku s ulicí U Stadionu ► ulice U Stadionu ke křižovatce
s ulicí Školní ► ulice Školní ke křižovatce s ulicí Gagarinovou ► ulice Gagarinova na křižovatku s ulicí Borskou ► ulice Borská na Náměstí Svobody.

Příloha č. 1b) k obecně závazné vyhlášce města Zákupy č. 2/2012
Přehled vybraných veřejných prostranství ve městě Zákupy se zákazem konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů
Veřejné prostranství ohraničené takto: ulice Nádražní od náměstí Svobody po křižovatku s ulicí Mlýnskou a přilehlý park za Kulturním
domem ohraničený zámeckou zdí a Mlýnskou ulicí.
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Příloha č. 1c) k obecně závazné vyhlášce města Zákupy č. 2/2012
Přehled vybraných veřejných prostranství ve městě Zákupy se zákazem konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů
Veřejné prostranství ohraničené takto: ulice Nové Zákupy a vnitrobloky všech panelových domů na sídlišti v Nových Zákupech.

Příloha č. 1d) k obecně závazné vyhlášce města Zákupy č. 2/2012
Přehled vybraných veřejných prostranství ve městě Zákupy se zákazem konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů
Veřejné prostranství ohraničené takto: arboretum v Nových Zákupech pod sídlištěm.
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INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
ZÁŘÍ 2012
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Pátek
Sobota
Neděle

1. 9. – MUDr. Pavla Vránová, Čs. Armády 1566, Česká Lípa, tel. 487 853 515
2. 9. – MUDr. Eva Jiřinská, Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 521 356
8. 9. – MUDr. Marie Murswieková, Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 853 067
9. 9. – MUDr. Hana Jandlová, 28. října 3004, Česká Lípa, tel. 487 520 704
15. 9. – MUDr. Pavel Klíma, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 722 591
16. 9. – MUDr. Ladislav Záruba, Jižní 1903, Česká Lípa, tel. 487 871 429
22. 9. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
23. 9. – MUDr. Martin Bartoň, Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
28. 9. – MUDr. Eva Pušková, Nový Svět 915, Kamenický Šenov, tel. 487 713 206
29. 9. – MUDr. Andrej Ivanov, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 523 088
30. 9. – MUDr. Eva Jiřinská, Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 521 356
chanický stupeň, za nímž musí následovat další stupeň čištění, dostatečně kapacitní zemní nebo biologický filtr. Filtr je nepropustné
zařízení vybavené filtrační náplní, kde dochází k dočištění odpadních vod. Jako náplň se používá písek, štěrkopísek apod.
Na základě novely vodního zákona zanikla k 1. 1. 2008 platnost
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, která byla vydána před 1. 1. 2002. Povolení vydaná
po 1. lednu 2002 platí i nadále. Povolení k vypouštění čištěných
odpadních vod vydává na základě podané žádosti MÚ Česká Lípa,
odbor životního prostředí, vodoprávní úřad.
Pokud vlastníci nemovitostí vypouštějí odpadní vody bez tohoto povolení, porušují zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon a dopouštějí se přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše až
100 000 korun. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby mohou
vypouštět odpadní vody rovněž pouze na základě povolení vodoprávního úřadu. Vypouští-li odpadní vody bez povolení, dochází ke
spáchání správního deliktu. Za tento správní delikt lze uložit pokutu
do výše až 500 000 Kč.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme vlastníky rodinných a rekreačních domů (např.
Nábřežní ulice), kteří nemají své nemovitosti napojené na splaškovou kanalizaci zakončenou na ČOV v Nových Zákupech a vypouští
odpadní vody do vod povrchových (Svitávka) nebo podzemních, je
k tomuto vypouštění nutné povolení příslušného vodoprávního
úřadu.
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že čištění odpadních vod
pouze v septiku již není dostatečné a v souladu s platnou legislativou na ochranu vod. Septik je mechanické čisticí zařízení s účinností cca 30 %. Pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod je
nutno stávající septik nahradit domovní čistírnou odpadních vod
nebo musí být doplněn dalším stupněm čištění, např. zemním nebo
biologickým filtrem, jehož kapacitu navrhne oprávněná osoba –
projektant. Běžné jsou septiky se třemi komorami oddělenými příčkami. Ze septiku je nutné nejméně jednou za rok vyvézt zachycený
kal. S ohledem na účinnost čištění je septik přijatelný jen jako me-

Komise pro obnovu památek informuje
Jak si mnozí občané mohli povšimnout,
15. srpna instalovala restaurátorská dílna p.
Fedorčáka na mostě u kapličky sv. Anny
čtyři opravené sochy světců, které kdysi toto
místo zdobily. Obdiv zaslouží sochy před
vlastním chodníčkem ke kapličce, které byly
obnoveny z několika roztříštěných částí
uložených naštěstí v depozitáři našeho státního zámku. Zde odvedla restaurátorská
dílna dobrou práci. Jmenovitě se jedná se o
sv. Fabiána a Šebestiána. Pro informaci
uvádím stručné životopisy světců, jejichž
podobu obnovené sochy představují:
Sv. Apollónie (Apollonia) žila
v egyptské Alexandrii, kde přijala křesťanskou víru. Roku 249 nastalo ve městě velké
pronásledování křesťanů. Apollonii mučili rozbili jí čelisti a vytrhali všechny zuby a
chtěli, aby se vzdala víry, nebo že ji upálí na
hranici. Ona odmítla a sama se vrhla do
plamenů. Za atributy má kleště se zubem a
je patronkou lékařů, zejména zubařů.

(dnešní Turecko). Otec Dioskuros, velký
nepřítel křesťanů, ji nechal zazdít do věže.
Ale podařilo se jí uniknout a tajně se nechala pokřtít. Před otcem se skrývala v jeskyni.
Ten ji ale jal, nechal ji mučit a vlastnoručně
jí sťal hlavu. Za atributy má meč, věž a je
patronkou horníků, stavitelů a kuchařů.
Sv. Fabián (Fabian)

Sv. Barbora (Barbara) byla mladou šlechtičnou a žila okolo 3. stol. v Nikomedii
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opět před císaře a pokáral jej za kruté pronásledování křesťanů. Na císařův rozkaz byl
ubit a jeho tělo vhozeno do Tiberu. Křesťané tělo vylovili a pohřbili v katakombách.
Po svatořečení byl vzývaným pomocníkem
proti moru.
V době psaní článku probíhalo restaurování kříže se sochou Ježíše Krista a probíhaly poslední povrchové úpravy „Kříže smíření“. Jménem komise i jménem svým si vás
dovoluji pozvat na neděli 9. září, kdy dopoledne podle programu proběhne za účasti
německých spoluobčanů a dalších pozvaných hostů slavnostní vysvěcení.

(Pokračování ze stránky 6)

byl římským papežem a rozdělil město na
sedm církevních okrsků. Za panování císaře
Decia proběhlo velké pronásledování křesťanů a Fabián byl roku 250 sťat. Je patronem hrnčířů a cínařů.
Sv. Šebestián (Sebastian)
žil ve 3. stol. Narodil se ve francouzském
Narbonne, kde byl jeho otec úředníkem.
V dospělosti se vrátil do Říma, stal se důstojníkem stráže císaře Diokleciána a tajně
křesťanem. Když se to císař dozvěděl, nechal jej přivázat ke stromu a prostřílet šípy.
Šebestián ale přežil a po uzdravení přišel

Ing. Zdeněk Rydygr, předseda komise

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Když zazní zvuk sirény
Koncové prvky varování spouští ve většině případů Krajské
operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, lze je však spustit i centrálně z Prahy. Po zaznění
varovného signálu bude vždy následovat informace o konkrétním
nebezpečí. Tam, kde jsou pouze rotační sirény, budou občané verbálně informováni pomocí výstražných rozhlasových zařízení na
vozech Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje, městské nebo obecní policie nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Dále bude informace uveřejněna v místním rozhlase a regionálními rozhlasovými a televizními stanicemi.
Koncové prvky lze spouštět jednotlivě, všechny nebo lze vytvořit určité skupiny sirén dle potřeb varování v jednotlivých oblastech
(např. záplavová území, okolí výrobních subjektů zpracovávajících
nebezpečné látky, zóny havarijního plánování atd.).

V životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují
životy a zdraví obyvatel a působí velké materiální a finanční škody.
Mezi ty nejčastější patří povodně, požáry nebo technologické havárie s únikem nebezpečných látek. Abychom byli v případě vzniku
mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen
tzv. jednotný systém varování a vyrozumění. Ten se sestává
z vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových prvků
varování. Mezi koncové prvky (sirény) patří tři základní druhy –
rotační sirény, elektronické sirény (s hlasovým výstupem) a místní informační systémy neboli obecní rozhlasy. A právě tyto koncové prvky jsou pro občany nejdůležitější, neboť varují svým pronikavým zvukem před nastalým nebezpečím.
Pro případ vzniku mimořádné události je v naší republice zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát
po sobě v cca 3minutových intervalech. Tam, kde jsou sirény elektronické nebo místní informační systémy, následuje po varovném
signálu doprovodné hlášení o hrozícím nebezpečí.

tvar varovného signálu
Se zvukem sirény se setkáváme nejčastěji první středu v měsíci,
kdy probíhá celostátní zkouška sirén. Ve 12 hodin jsou spuštěny
sirény v celé republice, aby byla prověřena jejich funkčnost. Uslyšíte „Zkušební tón pro akustickou zkoušku“. Jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Elektronické sirény a místní informační systémy následně ohlásí: „Zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén“.

Pokrytí území Liberce a Libereckého kraje varovným signálem
Na území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 283 koncových
prvků varování, z toho je 235 sirén rotačních, 18 sirén elektronických a 30 místních informačních systémů. Další místní informační
systémy se budou v rámci čerpání dotací realizovat letos nebo příští
rok. Území Libereckého kraje je pokryto signálem z cca 85 %.
A co dělat, když zazní siréna?
Uslyšíte-li signál „Všeobecná výstraha“, ukryjte se co nejrychleji
v nejbližší budově. Zavřete okna, dveře, vypněte ventilaci, uhaste
oheň. Zapněte televizi, nalaďte si rádio. Informace o tom, proč byla
spuštěna siréna, co se stalo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných
zpravodajstvích sdělovacích prostředků nebo z rozhlasových vozů

tvar zkušebního tónu
Posledním signálem, který může siréna ohlašovat, je „Požární
poplach“. Tímto signálem jsou svoláváni dobrovolní hasiči. Jedná
se o přerušovaný tón po dobu 1 minuty (z toho 25 vteřin trvalý
tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).

tvar požárního poplachu

(Pokračování na stránce 8)
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Protože siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů,
neukrývejte se ve sklepě nebo na
půdě. Pokud vidíte místo havárie
s únikem nebezpečné látky,
ukryjte se na odvrácené straně
budovy a snažte se na sebe upozornit zasahující složky.
V případě, že byl spuštěn
signál „Všeobecná výstraha“
v důsledku povodně, je nutné co
nejrychleji zabezpečit svůj majetek, zvířectvo a v případě prodlení se rychle evakuovat.
místní informační systém
Další informace naleznete na
http://www.hzscr.cz/hzs-libereckeho-kraje-menu-ochranaobyvatelstva.aspx .

(Pokračování ze stránky 7)

policie či hasičů. V případě výpadku elektrického proudu využijte
přenosný radiopřijímač na baterie.

elektronická siréna

mjr. Mgr. Michal Dvořák, vedoucí pracoviště ochrany a přípravy
obyvatelstva HZS Libereckého kraje

rotační siréna

Zásadní změna ve financování obcí a měst na dosah
Poslanecké sněmovně byla loni na podzim předložena novela zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která by výrazným
způsobem posílila obecní rozpočty. Předloha vyšla z dílny poslanců TOP 09 a Starostů
a nezávislých. Od té doby uběhlo více než
půl roku, během něhož na politické scéně
došlo k řadě zásadních změn. Potěšující je,
že toto politické zemětřesení návrh reformy
RUD přestál.
Jaké jsou jeho hlavní přínosy? Zvýšení
rozpočtů obcí povede k efektivnějšímu plánování zvelebování vašeho města. Příjmy se
stanou předvídatelnými a rozvoj obce už

nebude záviset jen na rozhodnutí anonymních ministerských úředníků o přidělení
dotace. Nakládání s vlastními prostředky je
mimochodem o mnoho efektivnější než
s prostředky dotačními. Přeměna dotací
v zákonné příjmy rovněž povede ke snížení
prostoru pro korupci, která se s dotacemi
často spojuje. V neposlední řadě zvýšení
rozpočtů poskytne obcím více politické
svobody - nikdo už si nebude nikoho zavazovat přidělováním dotací, které podmíní
politickou poslušností nebo příslušností.
Tento zákon proto považuji také za jeden
z nejúčinnějších protikorupčních kroků.

Na reformě v její současné podobě tedy
vydělá naprostá většina obcí a měst – a také
stát. V Zákupech by reforma dle odhadu
Ministerstva financí do rozpočtu přinesla
již příští rok přibližně o 7 milionů Kč více
než letos. K tomu chybí už jen málo v polovině července totiž návrh reformy
RUD definitivně schválila Poslanecká sněmovna a nyní se čeká na rozhodnutí Senátu.
Věřím, že členové horní komory oprávněné
volání obcí vyslyší a navýšení jejich rozpočtů vyjádří podporu.
Mgr. Jan Farský, starosta Semil, poslanec
Parlamentu ČR

Stručně z města…

z ostatních tří soch, byly uloženy na zámku.
Celková částka na restaurování těchto soch
byla 298 tis. Kč. Celkem 170 tis. Kč z této
částky bude uhrazeno z dotačních programů
Libereckého kraje a Ministerstva kultury
ČR. Nově restaurovaný bude i kříž
s Ježíšem Kristem. Celé dílo doplní Kříž
smíření, který bude vysvěcen a představen
veřejnosti, stejně tak jako sochy, v rámci
letošních Zákupských slavností v neděli
9. září v 10 hodin.
Dalším projektem je Rekonstrukce
Arboreta u bývalé lesnické školy v Nových
Zákupech. V první etapě byly ošetřeny stromy zdravotními prořezy, nevhodní či nebezpeční jedinci byli pokáceni. Několik stromů
bude ošetřeno korunovou vazbou, ke zvýšení jejich stability. Celkové náklady se vyšplhaly na 380 tis. Kč. Dotace ze Státního fondu životního prostředí pokryje 75 % nákladů.
Úspěšně se také podařilo zrealizovat
nákup nového auta pro naše hasiče. Za přispění Libereckého kraje (300 tis. Kč) bylo
zakoupeno vozidlo Ford Tranzit (celkem
622 tis. Kč), které bude sloužit k přepravě
hasičského mužstva k zásahům. Nezbývá

nic jiného, než auto řádně zajet, tak aby bylo
připraveno pro náročné podmínky hasičských zásahů.

Finišující projekty
Během letních prázdnin je plánováno
dokončení několika dotačních projektů.
Prvním z nich je rekonstrukce chodníku
kolem naší základní školy. Skoro 200 metrů
nového chodníku ze zámkové dlažby bylo
položeno během jednoho měsíce. Celý
chodník je vyvýšen od silnice, čímž by měla
být zvýšená bezpečnost chodců. Celkové
náklady na rekonstrukci byly cca 300 tis.
Kč. Na základě úspěšného projektu město
Zákupy obdrží cca 220 tis. Kč dotaci od
Státního zemědělského a intervenčního
fondu z programu rozvoje venkova.
Druhým projektem je restaurování
a znovu osazení barokních soch na kamenném mostě a u kaple sv. Anny v Mostecké
ulici. Na most byly instalovány sochy sv.
Barbory a sv. Apollonie. Před kapličkou
stojí sochy sv. Fabiána a sv. Šebestiána.
Ještě před nedávnem byla na mostě jen socha sv. Apollonie. Ostatní, či spíše torza
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Opravy mostů
V minulém čísle jsme vás informovali
o rekonstrukci mostu před Mimoní. Celá
akce a s tím související objížďka se protáhne až do října letošního roku. Dokončují se
také přípravy na rekonstrukci mostů směrem
na Velenice. Objížďka povede přes Kamenici, Grunov, Brniště a Velenice, kde bude
instalováno několik semaforů. Most směrem
na Mimoň před benzínovou stanicí u Cardů
se dle Krajské správy silnic v letošním roce
opravovat nebude.

Přeložka plynu
Dokončeny byly také stavební práce
přeložky plynové stanice u stavebních parcel pod Kamenickým vrchem. V současné
době je zaveden zkušební provoz. Připravujeme také podklady pro výběrové řízení na
zhotovitele přípojek ke stavebním parcelám.
(Pokračování na stránce 9)
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Záchrana kapucínského
kláštera v Zákupech
Město Zákupy iniciovalo svolání schůzky
ohledně možnosti záchrany kapucínského
kláštera. Klášter je v soukromém vlastnictví.
Ke schůzce byli přizváni zástupci Národního památkového úřadu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odboru
památkové péče apod. Vlastník chce klášter
prodat, nemá na jeho záchranu prostředky.
Záchrana této kulturní památky je tak zřejmě v nedohlednu.

Dotace na opravu komunikací
Městu Zákupy byla přidělena dotace na
opravu škod způsobených povodněmi v roce
2010. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj. Opraveny budou
komunikace v ulicích K Pastvinám a Benátky. Celkové náklady jsou odhadnuty na
necelé 3 mil. Kč. Dotace pokryje 90 % nákladů. Práce by měly být zahájeny ještě
v letošním roce. Na ministerstvu máme
podány ještě žádosti na dva projekty na
opravu komunikací. V případě dostatku

KRONIKA MĚSÍCE SRPEN

financí budeme doufat v přidělení dotace
našemu městu.

Oprava komunikace
v Nových Zákupech
Při stavebních úpravách na vedení elektrické energie, výstavbě nové trafostanice došlo
k poškození komunikace podél pole
k zahrádkářským koloniím v Nových Zákupech. Prováděcí firma se k tomuto problému
postavila bez problému a nejhorší místa
cesty upravila.

KALENDÁŘ MĚSÍCE ZÁŘÍ

15. 8. se konalo zasedání Zastupitelstva města Zákupy.
18. 8. se uskutečnil tradiční volejbalový turnaj o pohár města Zákup.
25. 8. uspořádali chovatelé Krajskou výstavu národních plemen králíků
a drůbeže, Okresní výstavu králíků a drůbeže a Mezinárodní setkání
mladých chovatelů z Čech a z Východního Saska.
31. 8. hrál DS Havlíček „Sen čarovné noci“ na vodním hradě Lipý
v České Lípě.

1. 9. Třetí severočeské setkání vozidel FRAMO a BARKAS
Pochod k ukončení prázdnin se koná v Kamenici.
7. – 9. 9. Zákupské slavnosti
9. 9. DS Havlíček hraje v KD od 18 hod. „Kontrolu v městě
Kocourově“.
10. – 29. 9. pořádá Eduard Held muzeum pro děti akci Postav si
svého draka.
15. 9. uspořádá MV v Nových Zákupech bojovou rodinnou hru.
28. 9. pořádá OV Kamenice společné zapálení svíček u sochy
sv. Václava.
DS Havlíček vystoupí ve Velké Bukovině s kabaretem.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE ZÁŘÍ
1. 9. 1942 * dramatik, scénárista a režisér Jiří Venclík (70 let)
2. 9. 1347 korunován Karel IV. na českého krále (665)
1962 se SSSR rozhodl rozmístit jaderné zbraně na Kubě (50)
3. 9. 1907 * česká operní pěvkyně Jarmila Novotná (105)
4. 9. 1847 + F. V. Hek – český národní buditel (předobraz
Jiráskova hrdiny F. L. Věka) (165)
1942 + umučen biskup sv. Gorazd, který v katedrále
sv. Cyrila a Metoděje v Praze ukrýval parašutisty po atentátu
na Heydricha
1987 + slovenský herec František Dibarbora (25)
5. 9. 1917 vznik 1. československé dělostřelecké divize (95)
6. 9. 1437 dobyt hrad Sion, zajat Jan Roháč z Dubé (575)
1757 * francouzský generál a politik Marie Joseph Paul
Yves Roch Gilbert du Motier Lafayette (255)
7. 9. 1812 bitva u Borodina mezi Rusy pod velením Kutuzova
a Napoleonem I. (200)
1907 + francouzský básník a spisovatel Sully Prudhomme
(105)
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti
1157 * anglický král Richard I. Lví srdce (855)
1882 * spisovatel a cestovatel Alberto Vojtěch Frič (Strýček
Indián) (130)
9. 9. 1437 popraven Jan Roháč z Dubé (575)
1912 + básník Jaroslav Vrchlický (vl. jm. Emil Frída) (100)
1917 * český básník a překladatel Jan Pilař (95)
1952 * rockový hudebník Mikoláš Chadima (60)
10. 9. 1652 popraven Jan Sladký Kozina - vůdce Chodů (360)
11. 9. 1862 * americký spisovatel O´Henry (150)
12. 9. 1822 * jeden ze zakladatelů Sokola Jindřich Fügner (190)
13. 9. 1872 + německý filozof Ludvík Feuerbach (140)
1932 * herec Radoslav Brzobohatý (80)
14. 9. 407 + sv. Jan Zlatoústý (1605)
1852 + anglický vojevůdce Arthur Wellesley Wellington

15. 9.

16. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.

20. 9.

21. 9.
22. 9.

23. 9.
24. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
9

(160)
1937 + T. G. Masaryk (75)
1847 v Praze poprvé použity k pouličnímu osvětlení plynové
lampy (165)
1867 * básník Petr Bezruč (vl. jm. Vladimír Vašek) (145)
1907 Viktor Ponrepo otevřel první stálé kino v Čechách
(105)
1937 * zpěvák Pavel Bobek (75)
1832 * zakladatel Sokola dr. Miroslav Tyrš (180)
1807 * český přírodovědec, filozof a pedagog Karel Slavoj
Amerling (205)
1802 * maďarský vůdce boje za nezávislost Lájos Kossúth
(210)
1912 * malíř Josef Liesler (100)
1922 * Emil Zátopek - nejslavnější český atlet, čtyřnásobný
olympijský vítěz a Dana Zátopková - olympijská vítězka
(90)
1902 * slovenský politik Ján Clementis (110)
1912 * slovenský důstojník, protifašistický bojovník Ján
Nálepka (100)
1902 * česká malířka a grafička Toyen (110)
1792 prohlášena Francie republikou (220)
1862 + národní buditel Ferdinand Břetislav Mikovec
narozený ve Sloupu (150)
1907 * herec František Filipovský (105)
1952 + malíř a spisovatel Adolf Hofmeister (60)
Mezinárodní den neslyšících
1212 získal český panovník Přemysl Otakar I. Zlatou bullu
sicilskou a v ní dědičný titul královský (800)
1917 + francouzský malíř Edgar Degas (95)
1927 + Josef Karel Aleš - Lyžec – český učitel, průkopník
lyžařské turistiky (115)
státní svátek - Den české státnosti
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O (ne)jednom výročí
Před 75 roky - 14. září 1937 zemřel v Lánech první prezident
Československé republiky univ. prof. Tomáš Garrigue Masaryk.
Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně. Byl to pedagog, politik,
státník a filozof. Politickou dráhu začal jako poslanec rakouské
říšské rady. Svoji osobní i politickou odvahu prokázal v době
tzv. hilsneriády, kdy se postavil proti rasově nenávistné antižidovské kampani, probíhající v naší společnosti. V průběhu
1. světové války odešel do ciziny, kde organizoval spolu s dr.
E. Benešem a M. R. Štefánikem československý protihabsburský
odboj. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa.
Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl
označen za Prezidenta Osvoboditele (zákon č. 232/1935 Sb. z.
a n., z 21. prosince 1935) a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl 5x zvolen prezidentem Československa a sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu
míru.
Před 800 léty - 25. září 1212 získal český panovník Přemysl
Otakar I. Zlatou bullu sicilskou a v ní dědičný titul královský.
Zlatá bulla sicilská (z lat. Bulla Aurea Siciliæ) je soubor tří navzájem provázaných listin, jejichž význam v dějinách českého
státu procházel významnými proměnami. Přemyslu Otakarovi I.
ji 25. září 1212 vydal v Basileji budoucí římský král Fridrich II.
jako odměnu za podporu, již mu Přemysl poskytl v boji o říšskou královskou korunu. Název listiny, resp. listin, je odvozen
od pečeti, která je k dokumentu přivěšena. Fridrich II. jako král
Sicílie disponoval tehdy pouze pečetí tohoto království. Říšskými insigniemi a tím i říšským typářem Fridrich II. na své vlastně
první cestě do říše ještě nedisponoval.
Tímto aktem byl český stát postaven na roveň všem významným státům Evropy a český panovník se stal za posledních Přemyslovců a za Lucemburků, především Karla IV. jedním
z nejvýznamnějších panovníků tohoto světadílu. Zcela byla legislativně zrušena jakákoliv závislost na Sv. říši římské německého národa, jejímž císařem se pokoušel stát král Přemysl
Otakar II. a byl jím pak Karel IV. Lucemburský.
J. M. Šimek

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
8. 9. 1977 navštívil Zákupy a hrál pro děti známý český herec a loutkář Josef Pehr. (35 let)
13. – 15. 9. 2002 se uskutečnily 6. Zákupské slavnosti. (10)
14. 9. 1977 již udeřil v Zákupech první mráz blížící se zimy. (10)
16. 9. 1982 došlo k požáru lesa v Kamenici a téhož dne ke vznícení textilu v Retexu. (30)
26. 9. 1982 byly dány do provozu radniční hodiny, které nešly již 20 let. (30)

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.

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.

•

DS Havlíček Zákupy se obrací na všechny občany se žádostí:
nevyhazujete staré klobouky a jiné pokrývky hlavy jakýchkoliv
tvarů – pánské i dámské a spojte se s kýmkoliv ze členů DS

Mgr. Jiří M. Šimek – jednatel DS Havlíček Zákupy
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K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na září a říjen
Září

Říjen

1. 9. Třetí severočeské setkání vozidel FRAMO a BARKAS
1. 9. pochod k ukončení prázdnin
7. – 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
6. 10. drakiáda
přednáška firmy Just: Nové výrobky v kuchyni

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

Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
Zamyšlení
Je začátek září, krásné období dovolených, odpočívání a prázdninového volna
skončil. Pracující se vrátili do zaměstnání,
dětem začala škola a rodičům starosti s tím
spojené. Neúprosný čas nás všechny posunul dál. Dalo by se parafrázovat na biblické
„Je čas radosti a čas smutku“ a v našem
případě „Je čas odpočívání a čas práce“.
To je řád světa.
Po pracovním výkonu si člověk musí
zákonitě odpočinout, aby zase mohl pracovat. Jak je zapsáno v Bibli svaté i Bůh pracoval šest dní a sedmý den odpočíval.
Samozřejmě nelze srovnávat dny Boha
a dny lidské co do délky. Ale sedmý den
v týdnu je určen k tomu, aby člověk zanechal pracovní činnosti a věnoval se zcela

jiným věcem. Neděle je dnem díků za vše,
co je nám dáváno, zamyšlení nad sebou
samým, svým životem, je dnem zastavení
se, prostě dnem odpočinku. I lékaři svými
pokusy potvrdili a v publikacích shrnuli
výsledky, z nichž vyplývá, že člověk je
disponován tak, aby šest dní pracoval
a sedmý odpočíval. Kdo tento stav nezachovával a pracoval bez přestávek, měl dříve či
později velké zdravotní problémy, které ho
dokonce ohrožovaly na životě, a jeho výkonnost klesala.
Neděle má být svátečním, klidným
a tichým dnem beze spěchu, hučení motorových pil a vrčení travních sekaček. V zemích na západ od našich hranic již dávno
tak sedmý den v týdnu zachovávají, a přesto
dosahují dobrých výsledků. Měli bychom se

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

poučit a zachovávat nedělní klid alespoň
v našem městě.
Návštěva otce biskupa Václava Malého
v Lasvicích
Jak jsme již v minulém čísle Zákupského
zpravodaje informovali, dne 25. srpna 2012
proběhla v Lasvicích slavnost k obnově
kapličky zasvěcené sv. Josefu Kalasánskému za přítomnosti pomocného světícího
pražského biskupa a dřívějšího disidenta
Václava Malého a místního zákupského
kněze Grzegorze Wolańského.
Vzhledem k tomu, že uzávěrka článků do
ZZ je před termínem slavnosti, v příštím
čísle popíšeme průběh podrobně.

Farníci

rubriku vede G. Štummerová

Vítání občánků
Výzva rodičům všech dětí narozených po 1. 7. 2012
Vyzýváme rodiče všech dětí narozených po 1. 7. 2012, kteří se chtějí se svými dětmi zúčastnit uvítání nových občánků města
Zákupy do života, aby se osobně dostavili na MěÚ Zákupy a tuto skutečnost nahlásili pí Štummerové. Novorozenci, o kterých
rodiče úřad neinformují, nemohou být bohužel k vítání občánků pozváni, neboť úřad nemá přístup do evidence nově narozených dětí.
MěÚ Zákupy
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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.)
Vysílán bude na ČT 2 od poloviny září a ve jmenovaném cyklu
bude v pořadí třetí. Takže, kdo máte zájem, nenechte si jej ujít. Kdo
by však z různých důvodů nestihl premiéru, buďte v klidu, pořad
bude ještě dvakrát reprízovaný.
Josef Jirotka

ČT točila v Zákupech

Počátkem července navštívil naše město pražský televizní štáb,
jehož cílem bylo natočení jedné epizody z připravovaného seriálu o
studánkách, který je obdobou již odvysílaných cyklů o rozhlednách
a pramenech. Předmětem zájmu televizního štábu se staly prameny
před obcí Kamenice, které jsou součástí naučné stezky. Pro nás jsou
to známé prameny „Tří svatých", „Ženský" a „Jakubův", které jsou
již několik let hojně navštěvovány.
Natáčení trvalo téměř celý den a televizní štáb byl velmi spokojený, protože pokládá tuto lokalitu za velmi zajímavou a předpokládá její sledovanost. Bylo lichotivé poslouchat chválu televizních
pracovníků na adresu města; oceňovali jeho péči o kulturní a přírodní památky. Škoda jen, že se celá akce obešla bez účasti jeho zástupců. Připravovaný pořad bude bezpochyby významnou propagací
našeho města.

Poděkování
Tímto bychom chtěli moc poděkovat celému kolektivu Domova
důchodců v Nových Zákupech za vřelé přijetí do domova. Také za
ochotu a velice dobrou péči, kterou jste naší mamince, babičce paní
Marii Neumannové po celý rok dávali. Byla tam opravdu doma,
velice ráda a spokojená.
Děkujeme a přejeme vám hodně tak spokojených klientů.
Hana Slavíková a Josef Neumann, Zákupy

Tři sta let od založení poustevny na Borečku
Před rokem připomněl pan Jiří Šimek
260. výročí úmrtí Anny Marie Františky,
princezny sasko-lauenburské, pozdější falckraběnky rýnské, ještě pozdější princezny a
velkovévodkyně toskánské, majitelky zdejšího panství na přelomu 17. a 18. století.
Tato mimořádná žena, na niž se neprávem
poněkud zapomnělo, se po svém ovdovění a
rozchodu s druhým manželem věnovala
s velikou energií správě svých rozsáhlých
panství v severních a středních Čechách,
jejichž centrem učinila Zákupy. Díky hospodářskému rozvoji, který tím nastal, mohla
pak financovat nejen svůj reprezentativní
způsob života včetně staveb barokních zámků s veškerým příslušenstvím, ale také stavby a přestavby budov církevních, tedy kostelů a klášterů, avšak zároveň založila také
několik pousteven.
Již na počátku křesťanství se někteří lidé
chtěli věnovat pouze rozjímání a službě
Bohu, a tak odcházeli do nehostinných míst,
zejména na poušť, aby tam žili skromně a
sami. Ve středověku sdružováním takových
lidí vznikaly komunity, které žily podle
stejného řádu čili řehole v klášterech. Ale
ani poustevnictví nebylo zcela zapomenuto
a v době barokní bylo znovu oživeno. Naše
země, ač mnohem méně osídlené než dnes,
neskýtaly ovšem již tolik opuštěných míst,
kam by se mohli poustevníci uchýlit.
I z lesů měli k tehdejší civilizaci poměrně
blízko, každý kus půdy ostatně již někomu
patřil. A tak poustevny často zakládali majitelé panství, jako jeden z projevů své zbožnosti, na svých pozemcích. Nejednalo se již
o nějakou obyčejnou chatrč, jaká by ostatně
v našem prostředí neuchránila poustevníky
před nepřízní počasí. Domek to býval
ovšem prostý, stávala však při něm kaple,
křížová cesta či jiné podobné církevní místo, a vrchnost využívala tohoto prostředí ke
svému odpočinku, zábavě i k poradám

s poustevníkem. K těm pak mohli poustevníka využívat i prostí lidé, pokud jim
z nějakého důvodu nedostačoval jejich farář.
Polesí Boreček u Mimoně patřilo
k zákupskému panství a Anna Marie Františka jej dobře znala. Když byla ještě dívkou, jezdila sem prý se svou sestrou Františkou Sibylou Augustou a v doprovodu vychovatelky hraběnky Polyxeny Vršovcové,
aby si zde v duchu dobové módy hrály na
antické pastýřky. S pastýřskou holí a ovečkou je ostatně mladá Anna Marie Františka
zobrazena na portrétu v zákupském zámku.
Snad už dříve stála na Borečku kaple sv.
Jiljí, Eustacha a Huberta. První z těchto
světců, sv. Jiljí, žil údajně kolem roku 700
v Provence, podle legendy pocházel dokonce z Athén. V Provence žil jako poustevník
a živil se mlékem laně. Tu jednou při lovu
zranil tehdejší král, zasáhl však poustevníka,
a když mu nabídl odškodnění, žádal Jiljí
založení kláštera. Tím se vysvětluje vznik
kláštera Saint Gilles. Legenda má ovšem i
jiné varianty. Jiljí je kvůli své lani patronem
při kojení, kvůli zranění od krále patronem
tělesně postižených, pro jeho volbu jako
patrona kaple na Borečku však zřejmě bylo
důležité to, že byl poustevníkem a také patronem lesů. Druhý světec, sv. Eustach, patrně ve skutečnosti nikdy neexistoval. Legenda o něm praví, že žil v římské říši za vlády
císaře Trajána, tedy po roce 100, jmenoval
se Placidas a byl velitelem císařova vojska.
Na lovu u Tivoli (u Říma) se mu prý zjevil
jelen se svítícím křížem mezi parohy, a
Placidas proto přestoupil ke křesťanství,
dokonce si změnil jméno právě na
„Eustach“. Protože žil v době, kdy ještě
křesťanství bylo pronásledováno, nechali ho
za dalšího císaře, Hadriána, s jeho rodinou
upéct zaživa. Jako jeden z tzv. čtrnácti svatých pomocníků pomáhal těm, kteří se ocitli
v tíživé situaci. Kvůli zjevení jelena je pat15

ronem lovců. Díky oběma posledně uvedeným skutečnostem byl po celá staletí velmi
uctíván, a tedy také zobrazován. Patronem
lovců byl i třetí patron kaple, sv. Hubert.
Další podobností se sv. Eustachem je to, že i
on se obrátil ke křesťanství po setkání
s jelenem, který měl v tomto případě mezi
parohy kříž dokonce s ukřižovaným Kristem. Na rozdíl od Eustacha však sv. Hubert
skutečně žil, a to ve stejné době jako sv.
Jiljí, tedy kolem roku 700, jen o něco dále,
na pomezí dnešního Nizozemí a Belgie.
Jeho život tedy spadá do doby, kdy křesťanství nejen nebylo pronásledováno, ale naopak se čím dál více šířilo po Evropě. Hubert
se tedy stal biskupem v Maastrichtu a později přestěhoval sídlo biskupství do Lutychu. Jednak kvůli onomu jelenovi, jednak
ale i proto, že prý byl vášnivým lovcem, je
patronem lovců, ale také loveckých psů.
Je tedy zřejmé, že volba patronů kaple nebyla náhodná, naopak že měla velmi úzký
vztah k místu a k účelu zdejších staveb.
Práce na stavbě poustevny probíhaly
v létě roku 1712, avšak listina o jejím založení byla vydána Annou Marií Františkou
12. září 1712 a téhož měsíce potvrzena biskupem Mayerem. Podle této listiny měl
poustevník usazený na Borečku obdržet
každý rok od zákupského velkostatku: 4
strychy žita (asi 270 kg), 3 věrtele pšenice
(asi 75 kg), 3 věrtele ječmene, 2 věrtele
hrachu (asi 50 kg), 20 liber másla (asi 10
kg), 20 liber sýra, 1 věrtel soli (asi 25 kg), 6
zlatých z masných platů, 8 věder piva (asi
50 l) a jeden soudek zřejmě jiného piva.
Prvním poustevníkem na Borečku se
stal Václav Rincolin. Původním povoláním
byl malíř a byl terciářem zákupských kapucínů, tedy jakýmsi jejich příslušníkem
žijícím mimo klášter, ale dobrovolně podle
kapucínského řádu., Již dříve působil jako
(Pokračování na stránce 16)
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poustevník, a to ve Sloupu v místě, které je
dnes známo jako skalní hrad, ale málokdo
ví, že dnešní podobu mu daly úpravy na
poustevnu v době baroka. Václav Rincolin
údajně namaloval oltářní obraz pro sloupský
kostel, ale rád vytvářel i sluneční hodiny.
Ty, které jsou na skále bývalé sloupské
poustevny, jsou prý tedy také jeho dílem.
V kapli při poustevně na Borečku vymaloval Václav Rincolin oltář. Barokní výtvarné
umění si libovalo v iluzích. Architektura
byla umně zasazována do krajiny, aby vynikly různé dominanty, aby se objevovaly
zajímavé průhledy apod. Objevovaly se pak
také iluzívní malby a takovou vytvořil první
poustevník také v kapli na Borečku. Oltář se
tam skládal vlastně jen z oltářního stolu
(menzy) a to, co bývá nad ním, je zde vymalováno na zdi, avšak tak dokonale, že člověk
má téměř dojem, že to je skutečné. Na zdi
nad oltářní menzou tam dodnes vidíme dva
tordované (točité) sloupky zakončené vyřezávaným nástavcem a mezi nimi oltářní
obraz, dnes již značně poničený vandaly.
Bývala prý na něm Panna Marie rozprostírající plášť nad všemi třemi patrony kaple. I
zbytek posvátného prostoru byl ovšem vy-

zdoben iluzívní malbou, ovšem jednoduchou.
Již v únoru 1715 se však zdejšími místy
přehnala velká vichřice a mj. na střechu
poustevny padaly velké kmeny stromů.
Václav Rincolin z toho dostal šok a na jeho
následky v květnu v zákupském klášteře
kapucínů zemřel.
Po dalších dvou poustevnících, kteří
Anně Marii Františce nevyhovovali, přišel
Tobiáš Nabicht, rodák ze Žandova a před
ustanovením
za
poustevníka
farář
v Býčkovicích na panství Ploskovice. Ten
zde pak vydržel až do své smrti v roce 1760.
V jeho době se na Borečku konávaly 1. září,
tedy v den svátku jednoho z patronů kaple,
sv. Jiljí, poutě. V kapli se ten den vždy odbývala slavná mše a za účast na ní dostávali
věřící odpustky. Anna Marie Františka nechávala poutníkům podávat občerstvení.
Mnozí z nich však brali účast na pouti hlavně jako možnost odpoutání od své těžké
práce a relaxace, a tak se opíjeli a obtěžovali
pak poustevníka. Tobiáš Nabicht také vedl
kroniku poustevny borečské, ale i dalších,
které Anna Marie Františka založila –
v Horní Polici, na Kamenickém vrchu u
kaple sv. Josefa, ve Cvikově na vrchu Kal-

várie a u Mařenic.
Sama majitelka panství Anna Marie
Františka využívala zdejší místa i jinak,
totiž k lovu. V takovém případě odjížděla ze
Zákup velmi brzy ráno. Zúčastnila se mše
v kapli na Borečku, pak se potěšila se zvířaty, která poustevník choval a teprve pak
následoval lov v oboře, zejména tetřevů.
Všechny poustevny byly jako zbytečné
zrušeny za císaře Josefa II. (vládl v letech
1780-1790). Na místě někdejších staveb na
Borečku stojí již jen malá kaple se zmiňovaným oltářem, dnes již značně poničeným,
jedná se prý vlastně o kněžiště kaple sv.
Jiljí, Eustacha a Huberta.
Obsáhlý seriál věnovala poustevníkům
v roce 1994 v tehdejších okresních novinách
emeritní ředitelka okresního archivu paní
Marie Vojtíšková. Většinu zde uvedených
informací,
jen
s menšími
doplňky
z Národního archivu a z různé literatury,
jsem tentokrát čerpal z jejích tehdejších
článků, a tak nechť je tento příspěvek zároveň vzpomínkou na tuto vzácnou ženu, jež
nás letos 15. ledna opustila.
Martin Aschenbrenner

S PO RT
VOLEJBALOVÝ ODDÍL TJ ZÁKUPY INFORMUJE
LII. ročník volejbalového turnaje o pohár města Zákupy
LII. ročníku volejbalového turnaje mužů o pohár města Zákupy se zúčastnil rekordní počet družstev. Rekord to byl bohužel směrem dolů.
Přijeli junioři Dukly Liberec a Lokomotiva Česká Lípa. Počet účastníků doplnilo kombinované družstvo domácích. Po zajímavých bojích
se celkovým vítězem stali muži České Lípy.
Jednotlivé výsledky:

Česká Lípa – Liberec 2:1
Česká Lípa – Zákupy 2:0
Liberec – Zákupy 2:1

Tabulka:
poměr míčů
poměr setů
1. Lokomotiva Česká Lípa
113:103
4:1
2. Junioři Dukla Liberec
119:115
3:3
3. TJ Zákupy
99:113
1:4
Sponzorem turnaje bylo město Zákupy a Klempířství Procházka.

body
4
3
1

Konečná tabulka okresního přeboru
Loko Česká Lípa dorost
Tatran Jablonné v Podj.
TJ Zákupy
VK Mimoň
Jiskra Nový Bor
Torik Doksy
Loko Česká Lípa dědkové
SK 3 D

počet utkání
14
14
14
14
14
14
14
14

vítězství
13
11
10
7
6
5
4
1

porážka
1
3
4
7
8
9
10
13

Jako nejlepší hráč byl vyhodnocen Jan Čibera z TJ Zákupy.

sety
40:9
37:15
34:20
33:31
27:29
21:34
21:35
9:39

míče
1190: 992
1201:1061
1204:1073
1144:1193
1184:1203
1107:1100
1152:1216
934:1283

body
27
25
24
21
20
19
18
15
Karel Kreisinger
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SPORTOVKY PRO DOSPĚLÉ
V Zákupech již několik let funguje oddíl „Sportovky“ pro děti z prvního stupně
ZŠ a od loňského roku i oddíl kin-ballu pro
druhý stupeň. S příjemným ohlasem jsme se
setkali také u hodin kin-ballu pro veřejnost,
které jsme realizovali v průběhu posledního
roku. Jelikož byly tyto hodiny hojně navštěvovány dospělými, rozhodli jsme se vytvořit oddíl speciálně pro dospělé a studenty
středních škol. Tyto „Sportovky pro dospělé“ budou probíhat každou neděli od 18
do 19 hodin ve školní tělocvičně. Náplní
hodin bude především volejbal, basketbal a
kin-ball – na konkrétním sportu se dohodneme vždy týden dopředu. První hodina se
koná 9. září 2012 a hrát se bude volejbal.
Přijít může opravdu kdokoliv – nejen aktivní sportovci, ale i úplní začátečníci.
Sportovky pro děti mají první hodinu
v pátek 14. září od 15 hodin na stadionu,
kin-ballisté se poprvé sejdou taktéž 14. září
ve stejném čase jako loni, tedy v 16:30 ve
sportovní hale. I do těchto oddílů přibíráme nové členy, zájemce
rádi uvidíme na prvních hodinách.
Aktuální informace jsou k nalezení na stránkách www.sportovky-

zakupy.wz.cz a na Facebooku ve skupině Kin-ball Zákupy.
Nikola Melichaříková

placená inzerce

Prodej slepiček

Nekola
antény

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý.

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM ČESKÝCH
PROGRAMŮ
ZE SATELITU A POZEMNÍCH
ANTÉN!

Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
Stáří slepiček 14 - 17. týdnů,
cena 159 – 170 Kč/ks

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.

Prodej se uskuteční ve čtvrtek
6. září 2012
Zákupy – parkoviště u zámku –
ve 14:00 hod.

Kontakt: Satelitní technika
Jaroslav Nekola Tel.: 603 520 006
Prokopa Holého 1287, Česká Lípa

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

- přímo naproti restaurace NEBE
Otevírací doba:
PO – PÁ
13:00 -17:00
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DEMONSTRACE

Euroškola Česká Lípa SOŠ s.r.o.
Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 831 750, 601 360 608
e-mail: euroskcl@eso-cl.cz, www.eso-cl.cz

Vážení Zákupští spoluobčané.
Zastupitelstvo města Zákupy na svém 19. zasedání
schválilo vyhlášku č. 2/2012 o zákazu konzumace a
zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města
Zákupy.
Ti z Vás, kteří s vyhláškou nesouhlasí, a mají chuť a
možnost vyjádřit svůj nesouhlas, jsou srdečně zváni.

nabízí ve školním roce 2012/2013
DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 3leté
- ukončené maturitou, roční školné nově 8 400 Kč
* ŠVP: Ekonomika a obchod

Organizace
Den 15.9.2012
Místo: náměstí Svobody, Zákupy
Hodina zahájení: 13:00, konec cca 14:00

DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM 1leté
- roční školné sníženo na 15 000 Kč
* Angličtina
* Němčina

Na demonstraci se dostavte v pracovním oděvu:
montérky a vaťák jsou v módě, drobné flíčky od vazelíny, oleje či malty jsou vítány. S sebou oblíbený
nelkoholický nápoj ideálně v láhvi od piva, vína či v
nádobě typické pro lihoviny. Vítáni jsou i Ti, kteří
touto výbavou nedisponují.
Nebojte se přijít a vyjádřit svůj názor!

KURZY – rekvalifikační a zájmové
* Jazykové kurzy
* Kurzy účetnictví a administrativy
* Počítačové kurzy
* Kurzy gastronomie
* Kurzy na objednávku dle přání klienta

INFORMACE O STUDIU A KURZECH:
8:00-16:30 h, v pondělí do 17:00 h, jiný termín
je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem

Svolavatel: Vlastislav Cháb
placená inzerce

Půjčíme Vám do 15.000 Kč v hotovosti.
Bez potvrzení příjmů = zaměstnanci, důchodci, MD, OSVČ.
Nabídka platí pro Zákupy a okolí.
Tel.: 777 329 622
placená inzerce

placená inzerce

tisk vizitek, dopisních papírů, pozvánek,
prospektů, číslování, vysekávání

aplikace ochranných znaků,
hologramů, variogramů
na vstupenky, průkazky,
stravenky, etikety,
záruční listy, firemní dokumenty
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