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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských občan ů

Krásné Vánoce, zdraví
a štěstí v roce 2013!
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku se také pro město blíží zpracování rozpočtu na příští rok. Města o obce mají přislíbeno více finančních
prostředků od státu. Výjimkou nebudou ani Zákupy. Díky novému
rozpočtovému určení daní (RUD) dostaneme částku přesahující
6 milionů Kč. Nezbývá jen doufat, že se nejedná jen o letošní rok
a takto nastavené RUD se podaří zachovat na delší období. Bude tak
více prostoru na financování spoluúčastí na dotačních projektech
a na opravy městského majetku. Obce by neměly být tak tlačeny
do zadlužování, kdy si na projekty musely půjčovat od bankovních
ústavů. Rozpočet na rok 2013 bude předložen na zastupitelstvu
12. prosince.
Během prosince je pro vás připravena řada kulturně společenských akcí, o kterých se dočtete více uvnitř zpravodaje. Vše vyvrcholí Novoročním ohňostrojem 1. ledna 2013. Na všechny tyto akce
jste srdečně zváni.
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám popřáli klidné
vánoční svátky a úspěšný start do nového roku a v něm klid, pohodu, zdraví a trochu toho štěstí.

PODĚKOVÁNÍ

Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města
P. S.
21. prosince má dojít k zániku světa (tvrdí to snad všechny tajné
zpravodajské služby na světě), tak 1. ledna na ohňostroji na shledanou.

Na tomto místě bych rád poděkoval zákupským rybářům za pomoc a materiální
zajištění při výlovu ryb na koupališti. Díky…
Ing. Radek Lípa, starosta města

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

Rada města Zákupy dne 30. 10., 7. a 21. 11. 2012
ní Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 344 v k. ú. Zákupy dohodou ke dni 30. 11. 2012.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné
břemeno k umístění nového kabelového vedení NN na pozemcích p.
č. 779, 1589, 1595/1, 1609, 1613/3 v k. ú. Zákupy, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv na
3 měsíce: na byt č. 18 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 509,
na byt č. 2 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 513, na byt č. 5
o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 534, na byt č. 19 na adrese
Nové Zákupy 534, na byt č. 2 na adrese Borská 34, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv
o nájmu bytu v majetku města v navrženém znění.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvám pro příjmově vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., v bytovém
domě Tichá 246 a střešní nástavbě Školní 333, Zákupy.

Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout pozemek
p. č. 556 o výměře 14472 m2, pozemek p. č. 591 o výměře 4746 m2,
pozemek p. č. 592 o výměře 213 m2 v k. ú. Kamenice u Zákup, na
dobu neurčitou; schválila záměr města prodat část pozemku p. č.
1350 ostatní plocha o výměře 155 m2 a část pozemku p. č. 1343
ostatní plocha o výměře 180 m2 v k. ú. Zákupy; zrušila svoje usnesení ze dne 26. 4. 2012, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1134
v k. ú. Zákupy; schválila záměr města směnit pozemky v k. ú. Zákupy – p. p. č. 1135/3 o výměře 3 m2 a p. p. č. 1136/2 o výměře 10 m2
za pozemek p. č. 1134/3 o výměře 25 m2 dle geometrického plánu.
Rada města Zákupy schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu: Revitalizace Svitávky, Velenice, ř. km 7,750 – 9,300 s Povodí Ohře, s. p. Chomutov, v předloženém znění, a záměr města prodat
část pozemku p. č. 1875 o výměře 4 m2 v k. ú. Zákupy a část pozemku p. č. 608 o výměře 8 m2 v k. ú. Kamenice u Zákup.
Rada města Zákupy schválila ukončení Smlouvy o nájmu části
pozemků p. č. 339, 342 v k. ú. Zákupy ze dne 8. 12. 2000 a ukonče-

(Pokračování na stránce 2)
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Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení ze dne 22. 10. 2012
a schválila změnu osobního příplatku ředitele Domova důchodců
a domu s pečovatelskou službou Zákupy, Ing. Jaromíra Misíka
s účinností od 1. 11. 2012.
Rada města Zákupy schválila nákup sprchovacího lůžka pro
klienty domova důchodců.

(Pokračování ze stránky 1)

Rada města Zákupy schválila revokaci usnesení o uzavření dohody o splátkách na byt v Nových Zákupech 512, Zákupy, týkající
se úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby poskytované
s užíváním bytu.
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila Osadnímu výboru Božíkov finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku v roce 2012 ve výši 1.000,Kč, příspěvek na zakoupení notebooku s příslušenstvím Divadelnímu spolku „Havlíček“, o. s. Zákupy, ve výši 6.000,- Kč a příspěvek
občanskému sdružení KULTURA ZÁKUPY na kulturní akci Advent v roce 2012 ve výši 7.000,- Kč.
Rada města Zákupy schválila Směrnici č. 7/2012 Zásady poskytování finančního příspěvku na činnost v sociální oblasti formou
grantu pro rok 2013.

Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 11. schůze komise
pro kulturu a cestovní ruch ze dne 5. 11. 2012 a zápis z 8. schůze
komise sociální a zdravotní ze dne 12. 11. 2012, zároveň schválila
plán činnosti komise sociální a zdravotní na rok 2013.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila cenu jízdného za školní autobus
s účinností od 1. 1. 2013 ve výši 3,- Kč za jednu jízdu dle důvodové
zprávy.
Rada města Zákupy souhlasila s povolením čerpání finančních
prostředků z rekultivačního fondu a. s. Provodínské písky, Provodín,
na sanaci a rekultivaci pozemků výhradního ložiska dobývacího
prostoru Veselí dotčeného těžbou sklářských a slévárenských písků
na rok 2013 do výše 1.500.000,- Kč.

Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Rada města Zákupy schválila vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy za mimořádné
úkoly dle důvodové zprávy.

Zastupitelstvo města Zákupy dne 31. 10. 2012
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s., Praha 1, ve výši 2.000.000,- Kč
a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy v předloženém
znění.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Směrnici č. 6/2012 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok
2013 v předloženém znění.

Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej pozemku p. č.
737/4 ostatní plocha o výměře 813 m2 a pozemku p. č. 738/4 travní
porost o výměře 213 m2 v k. ú. Zákupy za cenu 400,- Kč/m2,
tj. 410. 400,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo zrušení věcného předkupního práva města Zákupy k pozemku p. č. 2618/9 trvalý travní porost o výměře 998 m2 v k. ú. Zákupy.

Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 6. schůze
finančního výboru ze dne 19. 9. 2012, zápis ze 7. schůze finančního
výboru konané 17. 10. 2012 a zápis ze schůze č. 8/2012 Místního
výboru v Nových Zákupech konané dne 30. 9. 2012.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 5. schůze
Osadního výboru Božíkov konané dne 21. 10. 2012 a uložilo starostovi města zajistit opravu komunikace na křižovatce u autobusové
zastávky v Božíkově do 31. 12. 2012.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtovou změnu č.
7/2012 v předloženém znění a uložilo Bc. Petru Kreisingerovi, předsedovi finančního výboru, zpracovat rozdělení výtěžku
z provozovaných hracích přístrojů na rozpočtovou změnu u paragrafů ostatní záležitosti kultury a ostatní tělovýchovná činnost a předložit v rámci rozpočtových změn na příští jednání zastupitelstva města.

UPOZORNĚNÍ
Příspěvky do dalšího čísla Zákupského zpravodaje zasílejte výjimečně do 18. 12. 2012.

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
PROSINEC 2012
Sobota 1. 12. – MUDr. Květoslava Boháčová, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 972
Neděle 2. 12. – MUDr. Jiří Voříšek, Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
Sobota 8. 12. – MUDr. Jana Maričová, Bulharská 823, Česká Lípa, tel. 487 854 101
Neděle 9. 12. – MUDr. Marcela Klementová, Nové Město 277, Dubá, tel. 487 870 388
Sobota 15. 12. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
Neděle 16. 12. – MUDr. Pavel Klíma, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 722 591
Sobota 22. 12. – MUDr. Martin Mareš, Komenského 358, Cvikov, tel. 487 751 431
Neděle 23. 12. – MUDr. Martin Mareš, Komenského 358, Cvikov, tel. 487 751 431
Pondělí 24. 12. – MUDr. Ivana Adamcová, Markvartice 98, Jablonné v Podj., tel. 487 762 223
Úterý 25. 12. – MUDr. Zdeňka Lysická, Ústecká 2855, Česká Lípa, tel. 487 521 663
Středa 26. 12. – MUDr. Martin Bartoň, Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
Čtvrtek 27. 12. – MUDr. Milena Horáčková, Mariánská 845, Česká Lípa, tel. 487 521 662
Pátek 28. 12. – MUDr. Jana Vejvodová, Prokopa Holého 149, Česká Lípa, tel. 487 524 577
Sobota 29. 12. – MUDr. Vladimíra Černá, Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel. 487 767 614
Neděle 30. 12. – MUDr. Eva Frýdová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
Pondělí 31. 12. – MUDr. Jaroslav Lysický, Bulharská 844 Česká Lípa, tel. 487 823 530
Úterý
1. 1. – MUDr. Pavla Antošová, Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 832 131
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INFORMACE Z BYTOVÉHO FONDU
mostatické hlavice. V zimě větrejte krátkodobým otevřením okna
dokořán, není účinné dlouhodobě vyklopit okno do ventilační polohy. Pomocí mikroventilace nelze vyvětrat rychle a dochází ke zbytečné ztrátě tepla. Pravidlo zní: v zimě intenzivně větráme dvakrát
až třikrát během dne po dobu 5 až 10 minut. Na jaře a na podzim po
dobu 15 až 30 minut. Pokojová teplota by zároveň neměla dlouhodobě klesnout pod 15 °C, neboť i v tomto případě získává vzduch
více vlhkosti. Protože výměnou oken došlo k utěsnění spár a omezení přirozené výměny vzduchu, je nutné tuto skutečnost respektovat a
dodržovat výše uvedené pravidla větrání tak, aby byla co možná
nejvíce omezena možnost vzniku plísní v bytech.
Veřejné zakázky BF v r. 2012
Výměna oken (Školní 343-346, Školní 366-367, Nové Zákupy 517519)
Počet nabídek na obě akce: 21 (jedna nabídka byla vyřazena pro
nesplnění zadávacích podmínek)
Školní 343-346, 366-367 N. Zákupy

Výměna oken
V letošním roce proběhla výměna oken a balkonových dveří
ve čtyřech bytových domech (Školní, N. Zákupy). Několik poznámek (otázek) k tomuto tématu:
Proč nedošlo nejdříve k zateplení bytovek?
Nejoptimálnějším řešením by bylo provést komplexní revitalizaci budovy (okna, střecha, zateplení, hydroizolace, atd.) S ohledem
na finanční možnosti jsou tyto opravy prováděny postupně, s rozložením na všechny bytové domy. Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že v drtivé většině požadují nájemníci prvotně výměnu oken.
K tomuto požadavku bylo přihlédnuto a postupná výměna oken
bude prioritou při obnově BF na všech budovách. Výměnu výplní
stavebních otvorů před zateplováním budovy zároveň doporučují
i stavební odborníci.
Výměna oken na vlastní náklady
V dotazníku, který obdrželi nájemníci, byla jednou z otázek
možnost výměny oken na vlastní náklady a postupná kompenzace
vložených prostředků formou slevy na nájmu. Účelem výzkumu
bylo zjistit počet náj., kteří jsou ochotni investovat svoje prostředky
do obnovy BF a stanovit pravidla pro příp. kompenzaci. Situace by
byla výhodná pro obě strany: nájemníci by měli okamžitě nižší náklady na vytápění, město by získalo „bezúročnou půjčku“ a uspořené prostředky by bylo možné investovat do jiných akcí. Jak již bylo
uvedeno, vzhledem k zájmu nájemníků bude prioritně (mimo havarijní stavy) docházet k výměně oken. Soustředěním zakázek
(výměn) do větších celků a vypsáním Výzvy k veřejné zakázce (VZ)
je předpoklad nižší ceny, a proto nebude možnost vlastních investic
nájemníků do obměny oken a balkonových soustav v příštích letech
využívána.
Větrání, plísně
Obytné prostory jsou neustále zatěžovány vlhkostí. Zdroje vlhkosti: vodní páry z domácnosti (vaření, hygiena), sušení prádla,
pokojové rostliny, ale i samotní obyvatelé (čtyřčlenná rodina dokáže
dýcháním vyprodukovat až 40 l vody ve formě vodní páry za den).
Optimální vlhkost v bytě by se měla pohybovat mezi 40 – 60 %.
Pokud není vlhkost obsažená ve vzduchu odvedena ven z místnosti,
dochází ke vzniku plísní. Odborníci doporučují větrat krátce, ale
intenzivně. Po dobu větrání je vhodné vypnout topení a zakrýt ter-

1. Window Holding, a. s.
1. Window Holding, a. s.
2. KVABY s. r. o.
2. KVABY s. r. o.
3. SULKO s. r. o.
3. SULKO s. r. o.

1.697.799,- Kč
1.123.267,- Kč
1.967.624,- Kč
1.334.124,- Kč
1.984.145,- Kč
1.337.758,- Kč

(pro informaci: nejvyšší nabídka 2.982.046,- Kč – Školní ul.,
2.197.213,- Kč – N. Zákupy)
Zakázku obdržela firma Window Holding, a. s., která nabídla nejnižší cenu a splnila všechny podmínky zadávacího řízení.
Oprava střechy NZ 510 – 512
Po první výzvě k podání nabídky obdržela komise čtyři nabídky.
Zadávací podmínky byly splněny pouze ve dvou případech. Vzhledem k nízkému počtu uchazečů a výraznému překročení předpokládané ceny zakázky, doporučila komise vypsání nové VZ.
V druhém kole bylo přijato 9 nabídek, 1 nabídka byla vyřazena.
Zakázku obdržela firma IZOLACE Ústí s. r. o., která nabídla nejnižší cenu a splnila podmínky zadávacího řízení.
1. IZOLACE Ústí s. r. o.
360.000,- Kč
2. PEOT, s. r. o.
364.830,78,- Kč
3. SyBan, stavební společnost, s. r. o.
366.448,- Kč
(pro informaci: nejvyšší nabídka 627.301,- Kč)

Redakce a KKCR informuje
časopisu/článku, který zákazníkovi poskytuje. Je tak na první pohled
jasné, kdo je původcem „kolující" verze. Souhlasil bych i se stejnou
cenou. Navíc by se tímto vyřešil i nedostatek paré ZZ po několika
dnech prodeje. Ideální stav by byl internetový redakční systém, do
kterého by měli přístup „předplatitelé" nebo by šlo zakoupit vybrané
články, avšak cena tohoto řešení je mimo rozpočet města a navíc
podle mne chybí koncoví zákazníci, čtenáři ochotní tuto službu zaplatit.
Druhá část by měla býti odpovědí na nápad zájmových přednášek. Jsem pro! Vzájemně se máme od sebe leccos učit a nebo jen
společně filozofovat nad různými tématy. Pro organizaci bych jenom volil jiný den, než den úřední. Jedni sedí za přepážkami a druzí
se je zde snaží zastihnout. Následuje cesta domů a povinnosti. Pak je
čas. A hodinu počátku? Záleží, koho chcete na přednášky dostat.
V brzkou dobu přijdou jenom ti, kteří jsou celý den doma nebo končí brzy v práci. Ti, co dojíždějí, mohou mít problém dorazit i v 19
hodin. Ideál těžko hledat, ale lze zkusit internetovou anketu.
Co se týče náplně. V našem městě žije mnoho lidí, kteří něco
umějí a mohou druhým poskytnout podrobnější informace a to
z mnoha oborů. Záleží, kdo z nich bude mít touhu se o ně podělit
a najít si na přednášku a diskuzi čas.

Na výzvu redakce (k návrhům na podobu Zákupského zpravodaje) a na návrh Komise pro kulturu a cestovní ruch RM Zákupy (k pořádání besed a přednášek) z minulého čísla zatím reagoval pouze pan V. Cháb.
Otiskujeme převážnou část jeho dopisu:
…První část dopisu věnuji vaší výzvě (redakce ZZ) na nápady, podněty ke změnám Zákupského zpravodaje. Rozhodně kladně hodnotím a rád bych uvítal články, jako byl Jazykový koutek. Určitě by
podobný koutek mohl spolupracovat s připravovaným pásmem zájmových přednášek, tj. uveřejňovat podobným způsobem články
opakující nám již dávno zapomenuté znalosti nebo obzor rozšiřující
informace.
Barevný obal. Je zřejmé, že toto nebude zadarmo. Aktuálně za
vydání ZZ je vybráno cca 3tis. Kč. Odhaduji, že tato tržba nekryje
ani polovinu nákladů na vydání ZZ. Ve stejném duchu předpokládám, že se tak bude dít i v případě barevného obalu a „zářez" do
pokladny města bude opět o něco hlubší. Náklad a tím i finanční
rentabilita se nikterak rapidně nezmění. Z tohoto důvodu nejsem
pro. Naopak bych přivítal elektronickou variantu ZZ. Tato může být
barevná, a kdo bude chtít, může i barevně vytisknout. Argument,
nelegálního kopírování se dá řešit. Časopis dTest toto řeší například
uvedením e-mail adresy a jména do zápatí/záhlaví každé stránky

(Pokračování na stránce 4)
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rozvoje občanského soužití v Zákupech.
S pozdravem přeje pěkný den Vlastislav Cháb

(Pokračování ze stránky 3)

Za sebe: Mohu nabídnout cyklus přednášek o jaderné energetice, fyzice. Mám doma dostatek materiálů, které mohu promítnout a
zasvěceně o nich pohovořit. Dále bych v případě zájmu mohl nabídnout přednášku v oblasti bezpečnosti počítačů, kterou bych si však
musel připravit, pokud by byl zájem. Svoji účast na přednáškách
budu plánovat podle témat a termínů konání, tj. nenavštívím všechny.
Děkuji za tyto podměty, které se mohou stát základem dalšího

Stručně z města…
Ukončení objížďky
Na konci minulého měsíce došlo k dokončení oprav mostů směrem na Velenice.
Došlo tak k zrušení objízdných tras, které
znesnadňovaly dopravu v okolí města. Krajská správa prozatím dostála svého slibu

Snad se tento dopis a návrhy, jež obsahuje, stane inspirací
i pro ostatní čtenáře. Ale pospěšte si, čas je běžec, který nečeká.
Pokud i vy máte zájem o cyklus přednášek a besed, ozvěte se co
nejrychleji. Bez vašeho názoru na témata a čas, bez vaší aktivní
spoluúčasti nemůžeme začít.
Mgr. Jiří M. Šimek, předseda KCR a šéfredator ZZ

a opravuje komunikace, které byly součástí
objízdných tras.

Opravy městských komunikací
Ještě před zimou proběhnou některé
drobnější opravy na městských komunikacích. Opraveny budou výtluky na křižovatce
před autobusovou zastávkou v Božíkově
a na silničce na Brennou. Opravena bude

také část komunikace z Nových Zákup,
v zatáčce ve stoupání, kde hrozí odtržení
krajnice. Souběžně s těmito opravami budou
dokončeny opravy celých komunikací
v ulicích K Pastvinám a Benátky.

Ve dnech 27. a 29. 12. bude
uzavřen sběrný dvůr.

Směrnice MěÚ č. 6/2012
Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013
1.
1.1. Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na podporu sportu v souladu se
zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Žadatel
2.1. Žadatelem může být právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovní činnosti se sídlem na území města Zákupy nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Zákupy, případně je členem sportovní organizace se sídlem na území
města Zákupy.
2.2. Žadatelem o příspěvek na uspořádání sportovní akce může být i právnická osoba se sídlem mimo území města Zákupy nebo fyzická
osoba s místem trvalého pobytu mimo území města Zákupy, pokud je akce pořádána na území města Zákupy.
3. Kategorie příspěvků
3.1. Příspěvek může být Městem Zákupy (dále jen „poskytovatel“) poskytován žadateli ve čtyřech kategoriích:
A. příspěvek pro sportovní organizace vykazující
- výkonnostní sportovní činnost
- zájmovou sportovní činnost
B. příspěvek na účast na sportovní akci, registrovanou soutěž – výrazná reprezentace města,
C. příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Zákupy i mimo území města Zákupy, avšak s výraznou účastí sportovců
ze Zákup,
D. příspěvek na mezinárodní reprezentaci.
4. Kategorie první
4.1 V první kategorii jsou poskytovány příspěvky sportovním organizacím splňujícím základní podmínku pro výkonnostní sport a zájmovou
sportovní činnost a prokazatelným způsobem vykáží počet registrovaných sportovců žádající organizace.
4.1.1 Kategorie - výkonnostní sport: Sportovci v této kategorii provádějí pravidelnou sportovní činnost (tréninky) pod vedením trenérů
a účastní se oficiálních soutěží a závodů. Všichni musí být řádně zaregistrovanými členy příslušného sportovního svazu. Výjimku mají
pouze ti sportovci, kteří jsou vzhledem k nízkému věku u svého svazu neregistrovatelní.
4.1.2 Kategorie – zájmová sportovní činnost: Sportující v této kategorii provádí sportovní činnost zájmově nebo nepravidelně a neúčastní
se oficiálních soutěží a závodů.
Sportovci této kategorie musí mít bydliště v Zákupech a jeho částech.
4.2 Povinnou přílohou předepsané žádosti o poskytnutí příspěvku je jmenný seznam sportovců včetně roku narození. Žadatel vede evidenční
karty sportovců, jejichž součástí je čestné prohlášení (podpis), v případě sportovců do 18 let podpis zákonného zástupce potvrzující, že
se sportovec věnuje sportovní činnosti v rámci aktivit žadatele.
Příspěvek je poskytnut na základě údajů uvedených v jednotlivých žádostech dle následujícího klíče, který zohledňuje věk sportovců
a účast v soutěžích.
Výpočet dotace na jednotlivce:
1) výkonnostní sport:
počet bodů:
a) do 18 let
40
b) nad 18 let
20
2) zájmová sportovní činnost :
a) do 18 let
20
b) nad 18 let
10
Hodnota jednoho bodu se stanoví propočtem z částky určené městem Zákupy na podporu sportu.
(Pokračování na stránce 5)
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5. Kategorie druhá
5.1 Ve druhé kategorii jsou poskytovány příspěvky žadatelům, kteří se v roce 2013 zúčastní významné sportovní akce, nebo hrají pravidelnou registrovanou soutěž a zajistí tak městu Zákupy výraznou reprezentaci.
6. Kategorie třetí
6.1 Ve třetí kategorii jsou poskytovány příspěvky žadatelům, kteří v roce 2013 uspořádají sportovní akci na území města Zákupy. Žadatel
může uspořádat akci i mimo území města Zákupy, avšak s významnou účastí sportovců ze Zákup.
7. Kategorie čtvrtá
7.1 Ve čtvrté kategorii jsou poskytovány příspěvky žadatelům, kteří splňují základní podmínku uvedenou v bodě A, a jejichž člen se v roce
2013 zúčastní významné mezinárodní soutěže (ME, MS, Evropský nebo Světový pohár apod.), nebo žadatelé – fyzické osoby, kteří se
v roce 2013 zúčastní významné mezinárodní soutěže (ME, MS, Evropský nebo Světový pohár apod.).
8. Podávání žádostí
8.1 Žádost vyplněnou ve všech bodech, včetně prohlášení k podpoře de minimis (viz příloha č. 1 a 2) podává žadatel na předepsaném tiskopise, v případě organizace prostřednictvím svého statutárního zástupce.
8.2 Přílohou žádosti v kategorii první je jmenný seznam členů žadatele v členění dle věkových kategorií v souladu s kategorizací uvedenou
v bodě 4. 1. V seznamu jsou zahrnuti všichni sportovci uvedené věkové kategorie, kteří byli v organizaci zaregistrováni jako řádní
členové nejpozději do 31. 12. 2012.
8.3 Přílohou žádosti ve všech kategoriích je kopie stanov organizace, případně živnostenského listu, doklad o jmenování (volbě) statutárního
zástupce, doklad o registraci organizace a přidělení IČ. Žadatel, který požadované přílohy předložil poskytovateli v minulých letech,
tyto předkládá pouze při změně. Uvedené přílohy nepředkládá žadatel, jedná-li se o soukromou osobu – člena sportovní organizace.
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici v městském informačním centru a na www stránkách města. Za správnost údajů uvedených v žádosti
zodpovídá žadatel.
8.4 Žádosti v kategorii první jsou přijímány prostřednictvím podatelny MěÚ Zákupy do 31. ledna 2013, žádosti v kategorii druhé, třetí a
čtvrté jsou přijímány v průběhu roku 2013.
9. Poskytnutí příspěvku
9.1 Příspěvek pro žadatele v první kategorii, je žadateli poskytnut na základě usnesení zastupitelstva města, podmínky konkretizuje smlouva
podepsaná statutárním zástupcem města a žadatelem (v případě organizace zastoupeným statutárním zástupcem).
9.2 Příspěvky v ostatních kategoriích budou poskytnuty žadateli na základě usnesení rady města Zákupy a předchozího doporučení Komisí
pro mládež a tělovýchovu.
10. Kontrola
10.1 Předmětem kontroly prováděné pověřenými členy komise pro mládež a tělovýchovu je soulad mezi údaji uvedenými v žádosti a skutečností. K povinnostem žadatele náleží v případě kontroly předložení ročního plánu činnosti, přehledu docházky a dosažených sportovních výsledků, rozboru hospodaření a daňového přiznání.
10.2 Při zjištění závažného nesouladu mezi údaji v žádosti o příspěvek a skutečným stavem je žadatel povinen vrátit neoprávněně získaný
příspěvek poskytovateli, a to dle posouzení komise pro mládež a tělovýchovu ve výši až 100 % částky poskytnuté v daném roce. Kontrola údajů je možná tři roky zpětně. Podle závažnosti pochybení rozhodne Komise pro mládež a tělovýchovu o době, po kterou bude
žadatel ze systému finanční podpory vyloučen.
11. Vyúčtování
11.1 Vyúčtování poskytnutého příspěvku v kategorii první předloží žadatel nejpozději do 10. 12. 2013.
11.2 Vyúčtování v kategorii druhé, třetí a čtvrté předloží žadatel nejpozději do 31. 12. 2013.
11.3 Vyúčtování žadatel předá na podatelnu MěÚ Zákupy na předepsaném tiskopise (viz příloha č. 3, 4) v položkách dle níže uvedeného
rozpisu. Při nedodržení stanoveného termínu předložení vyúčtování je žadatel povinen vrátit příspěvek poskytovateli, a to dle posouzení komise pro mládež a tělovýchovu ve výši až 100 % částky poskytnuté v daném roce.
V kategorii první se příspěvek poskytuje vždy na následující účely:
• dopravu v rámci sportovní činnosti žadatele,
• nájemné prostor ve sportovních zařízeních na území města Zákupy (nevztahuje se na nájem prostor za účelem relaxace sportovců); mimo území města Zákupy v případě uzavření jediného sportoviště daného druhu,
• registraci v soutěžích, startovné
• náklady na rozhodčí,
• náklady na sportovní materiální vybavení,
• náklady na sportovní soustředění – doprava, ubytování, nájem sportovních zařízení
Poskytnutý příspěvek může žadatel využít na výdaje celé organizace.
12. Závěrečná ustanovení
12.1 Žadatel bude vhodným způsobem prezentovat poskytovatele na veškerých reklamních materiálech a v médiích s uvedením skutečnosti,
že poskytovatel přispívá na sportovní činnost žadatele.
12.2 Na příspěvek není právní nárok.
12.3 Zásady pro poskytování příspěvku na podporu sportu byly schváleny zastupitelstvem města Zákupy usnesením č. 178/2012 ze dne
31. 10. 2012.
Ing. Radek Lípa, starosta
Iva Kreisingerová, místostarostka
Přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o finanční příspěvek na podporu sportu pro rok 2013, nedílnou součástí je Prohlášení k podpoře de minimis
Příloha č. 2 – Žádost o finanční příspěvek na podporu sportu – sportovní akce pro rok 2013, nedílnou součástí je Prohlášení k podpoře de
minimis
Příloha č. 3 – Vyúčtování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013
Příloha č. 4 – Vyúčtování finančního příspěvku na podporu sportu – sportovní akce pro rok
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Směrnice MěÚ č. 7/2012
Zásady poskytování finančního příspěvku na činnost v sociální oblasti formou
grantu pro rok 2013
1. Základní ustanovení
Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na zkvalitnění a rozvoj služeb
v sociální oblasti, protože tato problematika je nezastupitelná a pro občany velmi potřebná.
2. Žadatel
2.1 Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení nebo nadace, se sídlem i mimo území města Zákupy. Grant je
možno poskytnout zejména v oblasti péče o zdravotně postižené, sociálně handicapované a staré občany s cílem pomáhat této skupině spoluobčanů postupně odstraňovat fyzické i psychické bariéry a tímto je co nejvíce integrovat do společenství zdravých občanů. Přednostně budou
granty poskytovány žadatelům zabývajícím se sociálními aktivitami celoročně.
3. Možnost poskytnutí a využití příspěvku
3.1 Finančních prostředků z poskytnutého grantu lze použít k nákupu potřebného vybavení a materiálu na daný projekt (zdravotnický materiál,
hračky, ochranné a rehabilitační pomůcky), dále k úhradě nákladů na propagaci, poštovné, cestovné, vstupné na kulturní akce a na úhradu
nákladů na realizaci rekondičních pobytů, zájezdů a akcí pro veřejnost. Prostředky lze také použít na úhradu mezd a ostatních osobních nákladů. Grantu nelze použít k uhrazení nákladů na pohoštění.
4. Stanovení výše příspěvku
4.1 Při projednávání výše finančního příspěvku budou zohledněni žadatelé zabývající se sociálními aktivitami celoročně s přihlédnutím ke kapacitě organizace, sdružení nebo nadace. Posuzován bude především význam předloženého projektu ve vztahu k občanům města Zákup a jejich
možnostem. Vzhledem k tomu, že veškeré informace o klientech jsou zcela anonymní, komise při projednávání a stanovení výše finančního
příspěvku vychází u nově podaných žádostí ze závěrečné zprávy, u opakovaných žádostí má k dispozici z výroční zprávy za minulý rok.
5. Podávání žádostí a jejich náležitosti
5.1 Granty budou veřejně vyhlášeny prostřednictvím Zákupského zpravodaje a na webových stránkách města Zákupy. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v oblasti sociální v roce 2013 budou přijímány pouze na předepsaném tiskopisu (viz příloha č. 1) včetně rozpočtu projektu (viz příloha č. 2), čestného prohlášení k podpoře de minimis (viz příloha č. 3) a dokladu, který potvrzuje skutečnost, že žadatel není dlužníkem státu, města - např. FÚ, OSSZ, VZP.
5.2 Tiskopisy budou k dispozici na hospodářsko-správním odboru Městského úřadu v Zákupech a na webových stránkách města. Termín pro
podání žádostí je nejpozději do 31. 3. 2013. Po uvedeném termínu nebude žádost projednávána. Zároveň nebude projednávána žádost, pokud
žadatel nepředložil vyúčtování příspěvku poskytnutého za předchozí období a žádost, jestliže žadatel je dlužníkem města nebo státu.
6. Schvalovací proces a poskytnutí příspěvku
6.1 Žádosti o udělení grantu budou projednávány sociální a zdravotní komisí. Každý žadatel má možnost na schůzi komise vystoupit
s příspěvkem ve věci přiblížení svého projektu. Návrhy na udělení grantů budou v písemné formě komisí předloženy ke schválení do rady
města. Rozhodnutí rady města je pro žadatele závazné. Všichni žadatelé budou v termínu do 15 dnů písemně vyrozuměni o schválení nebo
zamítnutí jejich žádosti bez udání důvodů.
6.2 Finanční částky, poskytnuté na základě udělených grantů z rozpočtu města, budou schváleným žadatelům poskytnuty na základě písemné
smlouvy s konkrétním vymezením účelovosti vynaložených prostředků a převedeny na jejich běžný účet u banky.
7. Vyúčtování příspěvku na činnost
7.1 Vyúčtování poskytnuté finanční částky (viz příloha č. 4) je nutno předložit ve dvojím vyhotovení v termínu nejpozději do 30. 11. 2013 na
hospodářsko-správní odbor Městského úřadu v Zákupech. Komise si vyhrazuje právo kontrolovat účelnost prostředků poskytnutých městem.
7.2 Zásady pro rok 2013 byly projednány sociální a zdravotní komisí dne 12. 11. 2012 a schváleny na schůzi Rady města Zákupy dne 21. 11.
2012 usnesením č. 309/2012.
Ing. Radek Lípa, starosta
Iva Kreisingerová, místostarostka
Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost o finanční příspěvek formou grantu na činnost v sociální oblasti v roce 2013
Příloha č. 2 - Rozpočet projektu
Příloha č. 3 - Prohlášení k podpoře de minimis
Příloha č. 4 - Vyúčtování grantu na činnost v sociální oblasti v roce 2013
1.1

ZŠ a MŠ Zákupy informuje
Sbírka
„Kola pro Afriku“
Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu ,,Kola pro Afriku''.
Projekt realizoval náš žákovský parlament. Sbírka kol probíhala v době od 8.
do 26. října. Prostřednictvím plakátů,
které jsme sami vytvořili, a hlášením v
městském rozhlase jsme oslovili občany
našeho města a přilehlých vesnic. Horská kola různých velikostí s pevným
pláštěm se shromažďovala ve školních

dílnách. S pomocí zaměstnanců místního hospodářství (za což jim velmi děkujeme) byla kola v daném termínu odvezena do Liberce, kde celá akce probíhala. Kola mají dětem v Africe sloužit
jako dopravní prostředek, kterým budou
jezdit do školy. Celkem jsme od občanů
získali 7 kol. Poděkování tak patří panu
Neumannovi, Stehnovi, Kopřivovi a
paní Nikodémové.
A rovněž musíme poděkovat všem
„parlamenťákům“, kteří se na projektu
podíleli, byla to jejich první samostatná
akce.
Kristýna Mikšovská, žákyně VIII. A
6
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Svatomartinská slavnost. Po svačině jednotlivé třídy plnily úkoly na
čtyřech stanovištích: děti skákaly s papírovými koníky přes překážky, chodily s lampionky po lavičce, zdobily plášť a meč, ve dvojicích si zahrály na koníky. Společně si u rozsvícených dýní připomněly legendu o svatém Martinovi. Zazpívaly si písně o posvícení,
o bílém koni. Ochutnaly rohlíčky. Protože sněhové vločky nám dosud chybějí, děti si vystříhaly vločky z papíru. Na skutečný sníh,
který nám připomene, že se blíží zima, si budeme muset ještě chvíli
počkat.
Dana Jersonová, učitelka MŠ

Podzimní lidové tradice v MŠ
Na pouštění draků jsme si letos museli počkat, protože nám
nepřálo počasí, byla inverze nebo nefoukal vítr. Ale 6. 11. jsme se
dočkali. Naši 3 draci se rychle vznesli a mávali nám z velké výšky,
dokonce dětem málem uletěli, jakou měli sílu.
Osvědčenou a oblíbenou podzimní tradicí je oslava svatého
Martina. Den před slavností třídy Motýlků a Broučků pomáhaly
vydlabat velkou dýni. Naučily se vyrobit rohlíčky z listového těsta,
hlavně někteří kluci se ukázali jako budoucí pekaři. 8. 11. proběhla

Národní den na zákupské škole
Ve středu 24. října proběhl na naší škole projektový den
s názvem „Národní den“. V rámci výuky jsme se věnovali 28. říjnu
1918 - Dni vzniku samostatného československého státu.
Tento důležitý mezník v historii naší země jsme si připomněli
v rámci projektu www.Česko.cz, jehož cílem je s žáky prožít aktivity, které by jim pomohly pochopit význam tohoto státního svátku.
Prvňáčci pomocí knihy Karla Čapka „Povídání o pejskovi
a kočičce“ malovali a poznávali naši státní vlajku, druháčci se vrhli
na poslech a výtvarné ztvárnění státní hymny, jak vypadá mapa
České republiky, kdo jsou její sousedé, kdo vlastně jsme my „Češi“
si dali za úkol žáci třetích tříd, a že každá země má svůj státní znak,
objevovali čtvrťáci. Ti nejstarší z prvního stupně, páťáci, se pokusili
dokreslit portréty prezidenta T. G. Masaryka. Nejprve se ale pořádně
zapotili nad myšlenkovou mapou o životě a významu našeho prvního pana prezidenta.
Žáci druhého stupně měli samozřejmě úkoly náročnější. V rámci
skupin, které utvořili žáci napříč šesté až deváté třídy, měli za úkol
vypracovat panel k 28. říjnu, který musel splňovat předem daná
kritéria, co se týče obsahu a ještě musel navíc zaujmout i výtvarným
zpracováním. Těchto 23 vytvořených prací pak ohodnotili členové
žákovského parlamentu z I. stupně společně s paními učitelkami.
Žákovský parlament obohatil tento den ještě další velice pěknou

akcí. Dle barev, které si vylosovali zástupci tříd na schůzce žákovského parlamentu, přišly třídy oblečené do bílé, modré či červené
a společně jsme pak všichni před školou sestavili naši státní vlajku.
Den plný práce utekl jako voda a my jsme si myslím mohli spokojeně říct: „Jsme Češi a jsme hrdi na svou zem.“
Mgr. Jaroslava Neumannová

Ptáte se proč modrý? Za chvíli vám to povíme.
V úterý 30. 10. 2012 se náš žákovský parlament ZŠ a MŠ Zákupy vypravil na prožitkový kurz. Nikdo z nás nevěděl, co nás vlastně
čeká. Ale těšili jsme se. Autobus se opozdil, protože naši budoucí
kamarádi z parlamentu Litvínov v Zákupech trochu zabloudili. Pak
už šlo vše hladce. Když jsme dorazili na místo, museli jsme si nasadit šátky na oči a přistáli jsme na Pandoře, na jednom z měsíců Saturnu, který obývá lid Na‘vi. Přivítala nás Naitiri a předala nám
poselství: „Nebešťane, rozhlédni se a zři, abys mohl žít s ostatními
v přátelství a harmonii…“ A tak začala naše hra na modré Avatary,
průzkumníky Pandory a přátele lidu Na‘vi.
Ještě ten den jsme si museli nalovit pandorskou potravu. Také
jsme se více seznámili s kamarády z Litvínova, každý parlament
předvedl svou prezentaci. Pak nás čekalo noční setkání
s nebezpečnými zvířaty Pandory – zmijovlky. Přežili jsme a hurá do
postele.

Náš modrý prožitkový kurz

(Pokračování na stránce 8)
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jsme spolu s litvínováky celkem pět vydařených představení o prožitkovém kurzu. Náš žákovský parlament vymyslel jedno představení jako pantomimu a druhé jako fotopříběh. A večer zase bubny!!!
V pátek nás čekalo balení a rozloučení. Hrozně to uteklo, domů
se nám nechtělo. Prožitkový kurz byl skvělý, z našeho parlamentu je
prima parta, co se ničeho nebojí a táhne za jeden provaz. Náš pokřik: „Tvořivost! Zodpovědnost! Spolupráce! Jeden za všechny,
všichni za parlament!“

(Pokračování ze stránky 7)

Středeční aktivity byly hodně o spolupráci. Ta se projevila už
dopoledne při skupinových hrách, ale nejvíce odpoledne při stěhování vesnice lidu Na’vi, jíž hrozil zánik kvůli zlým nebešťanům a těžbě unoptania. Večer nás čekalo vyjednávání o vesmírné pomeranče
Ugli, a pak následoval rituál zasvěcení mezi pandorský lid Na’vi, při
kterém jsme si i úžasně zabubnovali.
Ve čtvrtek ráno jsme vstali a byli jsme ještě pořád polámaní ze
stěhování vesnice. Pandorská rozcvička nás ale rozhýbala a potom
už šlo vše hladce. Rozcvička se nám rozhodně hodila při dopolední
bitvě o Pandoru, a pak i k odpolednímu „Pandozřímu“. Vytvořili

Kamča Vošvrdová, Péťa Rýdl, Vojta
Kašpar a Žákovský parlament ZŠ a MŠ Zákupy
Dne 7. 11. se v hale školy uskutečnil silový trojboj a soutěžilo se
v těchto disciplínách: člunkový běh, hod medicimbalem a sedylehy. Zúčastnilo se ho 83 sportovců a zde jsou výsledky:
8. - 9. třída - chlapci
1. Makarov Štěpán
2. Kouba Pavel
3. Herpai Lukáš

Silový trojboj
1. třída – dívky
1. Řehořková Adéla
2. Řehořková Zuzana
3. Hrdá Lucie
2 .- 3. třída – dívky
1. Středová Anna
2. Měchurová Alena
3. Gabrielová Kristýna
4. - 5. třída – dívky
1. Zapletalová Lucie
2. Novotná Sarah
3. Mitáčová Marie
6. - 7. třída – dívky
1. Kadlecová Sára
2. Krutová Tereza
3. Kožmínová Aneta

1.třída- chlapci
1. Žížala David
2. Pačes Marek
3. Meisnar Damián
2. - 3 .třída – chlapci
1. Havlík Filip
2. Hlobeň Ladislav
3. Klíma Michal
4. - 5. třída – chlapci
1. Kožmín Aleš
2. Frič Marek
3. Košťál Tobiáš
6. - 7. třída – chlapci
1. Klíma Lukáš
2. Štummer Jan
3. Mikšovský Marek

Paní učitelky Mgr. Ludmila Mitáčová, Mgr. Kateřina Řehořková a Mgr. Renata Lípová děkují všem za hojnou účast a také děkují panu
Cardovi za pomoc při každé sportovní akci.
Mgr. Kateřina Řehořková

líbilo. Mohli si vyzkoušet např. kabinu strojvůdce v opravdové parní
lokomotivě, lodní trenažér, jízdu na upevněném historickém kole
a další. Mnozí si také zkusili jízdu na invalidním vozíku na dráze
hladké i ve štěrku. Téměř zapomněli, že spěchali na nákupy, jak se
jim v tomto muzeu líbilo. Počasí nám přálo a my doufáme, že jsme
v Drážďanech nebyli naposledy.
VÝSTAVA TRVÁ DO 3. BŘEZNA 2013.

Nejen Tři oříšky pro Popelku
V pátek 16. listopadu jsme se vydali a žáky 6. - 9. ročníků na
předvánoční výlet do sousedního Německa. Navštívili jsme výstavu
Tři oříšky pro Popelku, která je otevřena na zámku Moritzburg
u Drážďan již 3. sezónu vždy v zimním období. Obdivovali jsme
nejen samotný zámek a okolí, ale také nápaditou instalaci originálních kostýmů, rekvizit, kulis i postav z legendární pohádky 3 oříšky
pro Popelku, ale i z dalších filmů Václava Vorlíčka. Letos přibyl
také klavír Karla Svobody, který zapůjčila jeho manželka, a koutek
s jeho cennými trofejemi v hudební branži. Veškeré komentáře jsou
psané v němčině i v českém jazyce a obsahují zajímavé informace z
natáčení. Po prohlídce jsme seběhli venkovní schodiště, známé
z filmu a narazili na Popelčin střevíček. Je odlit ze zlatého kovu a
každý si ho může vyzkoušet. Většina z nás dopadla jako falešné
pohádkové nevěsty, ne a ne se do něj vejít. V poledne jsme přejeli
do Drážďan. Prošli jsme uličkami v centru města, v nichž se objevují nazdobené vánoční stánky se svařeným vínem, klobásami a dalším
zbožím. Zašli jsme do Frauenkirche, obdivovali mozaiku Knížecí
průvod i sochu Zlatý jezdec. Na koni se přes řeku Labe dívá August
Veliký, saský kurfiřt a polský král. Díky němu stojí Moritzburg
a Drážďanům se říká Benátky na Labi. V Muzeu dopravy se všem

Mgr. K. Kňobortová
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DD a DPS Zákupy informují
Koncem října obdržel náš Domov zprávu o tragickém úmrtí
pana Ladislava Červenky. Informaci jsme dostali proto, že právě
z našeho zařízení pan Červenka přešel do chráněného bydlení
v Českých Kopistech. Byl jsem požádán o předání této smutné
zprávy všem pracovníkům a klientům Domova, kteří pana Červenku

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

znali. Prostřednictvím ZZ předávám tuto smutnou zprávu i všem
obyvatelům Zákup, kteří měli možnost pana Červenku poznat, či
s ním přišli do styku při jeho působení v Zákupech. Prosím, věnujte
panu Červenkovi tichou vzpomínku.
Ing. Jaromír Misík, ředitel DD a DPS Zákupy

Milí přátelé,
chtěli bychom se s Vámi tímto podělit o smutnou událost.
Ve dnech nedávno minulých pozemské cesty opustil náš
milý kamarád, nejstarší a také první obyvatel chráněného
bydlení v Camphillu České Kopisty
pan Ladislav Červenka.
Stalo se tak ve středu 26. září 2012, kdy se jel Láďa jako
obvykle projet na svém kole po okolí.
Ten večer byl naposledy spatřen v restauraci ve vedlejší
vsi, kde mu dobře míněnou radou sdělili: „Láďo, jeď domů.“
V projížďce však pokračoval a snad ztratil orientaci, jen
Bůh ví.
Jeho tělo bylo objeveno až 4. října 2012 pracovníky Českých drah blízko obce Židovice, tedy pouhých deset kilometrů od našeho domova. Policie se domnívá, že zbloudil a
pravděpodobně šel část cesty podél této vysokorychlostní
dráhy, kde jej zachytil projíždějící večerní vlak.

byli alespoň v modlitbách.
Věříme, že Láďa neodešel v této době
podzimní - michaelské - jen tak.
Naše srdce jsou s ním a on nad námi bdí.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do pátrací akce, či s námi

KRONIKA MĚSÍCE LISTOPAD

KALENDÁŘ MĚSÍCE PROSINEC

17. 11. Divadelní spolek Havlíček provedl v rámci oslav státního
1. 12. rozsvícení vánočního stromu
svátku kabaretní pásmo pod názvem „Jak se nám dnes jeví svět, 5. 12. Mikulášská nadílka
ukáže náš KABARET.
8. 12. adventní koncert v kostele
19. 11. – 4. 12. se uskutečnil Mikulášský program pro děti: Namaluj 9. 12. Zákupský advent
si svého čerta v Muzeu Eduarda Helda.
12. 12. zasedání zastupitelstva města
27. 11. se konalo vítání občánků.
15. 12. adventní koncert v kostele
28. 11. se konalo 22. zasedání zastupitelstva města.
16. 12. živý betlém na nádvoří zámku

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE PROSINEC
1. 12.

Světový den boje proti AIDS
1847 * malíř Antonín Chitussi (165 let)
3. 12. Světový den zdravotně postižených
1902 * spisovatelka a herečka Olga Scheinpflugová (110)
4. 12. 1642 + kardinál Richelieu (370)
1882 * spisovatel Franta Sauer (130)
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků
6. 12. 1937 * herec Jiří Kodet (75)
7. 12. Mezinárodní den civilního letectví
8. 12. 1542 * popravena skotská královna Marie Stuartovna(470)
9. 12. 1437 + císař Zikmund Lucemburský (575)
1752 * hudební skladatel Leopold Koželuh (260)
1897 + spisovatel, historik Josef Svátek (115)
1952 + orientalista prof. Bedřich Hrozný (60)
10. 12. Den ochrany práv dítěte
1902 * český herec Václav Trégl (110)
1937 * Karel Jan Schwarzenberg, (75)
11. 12. Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky
12. 12. 1882 * básník a spisovatel Jiří Mahen (130)
14. 12. 1957 + malíř Josef Lada (60)
15. 12.
37 * římský císař Nero (1975)
1832 * francouzský inženýr, konstruktér Eiffelovy věže
Alexandre Gustave Eiffel (180)

16. 12.
17. 12.
18. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.

23. 12.
24. 12.

1987 + spisovatel Bohumil Říha (25)
1622 + český humanista, básník, rektor Karlovy univerzity
Jan Campanus – Vodňanský (390)
1897 + francouzský spisovatel Alphonse Daudet (115)
1787 * přírodovědec a lékař Jan Evangelista Purkyně(225)
1887 * malíř Josef Lada (125)
1947 * americký režisér Steven Spielberg (65)
1957 * český herec Marek Eben (55)
1567 * sv. Jan Sarkander (445)
1982 + slavný americký klavírista polského původu Artur
Rubinstein (30)
1937 * americká herečka Jane Fondová (75)
1867 * spisovatel a kritik František Xaver Šalda (145)
+ francouzský malíř Pierre Étienne Théodore
Rousseau
1962 + malíř a spisovatel Vlastimil Rada (50)
1882 * Jakub Obrovský (130)
Štědrý den
1917 * český režisér a scénárista Jiří Brdečka (95)
1927 + ruský neuropatolog, psychiatr a fyziolog Vladimir
Michajlovič Bechtěrev (85)
1982 + francouzský spisovatel Louis Aragon (30)
(Pokračování na stránce 10)
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(Pokračování ze stránky 9)

25. 12.

27. 12.

1942 + slovenský vynálezce a konstruktér plynových
a parních turbín Aurel Stodola (70)
1972 + 33. prezident USA Harry Spencer Truman (40)
1977 + americký herec anglického původu Charles
Spencer Chaplin (35)
1572 * český humanista, spisovatel, rektor KU Jan

28. 12.
30. 12.
31. 12.

Campanus-Vodňanský (440)
1822 * francouzský chemik, biolog, imunolog,
mikrobiolog Louis Pasteur (190)
1877 * malíř Adolf Kašpar (135)
1887 * český politik Rudolf Beran (125)
1952 + spisovatel Ivan Olbracht (60)
1877 * básník Viktor Dyk (145)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
3. 12. 1977 účinkoval v Zákupech v rámci pořadu Křeslo pro hosta herec Roman Skamene. (35 let)
21. 12. 2002 se v kostele sv. Fabiána a Šebestiána uskutečnil vánoční koncert. (10)
30. 12. 1572 zemřela manželka Zbyňka Berky Veronika. (440)
31. 12. 1887 se zloději vloupali do staniční budovy v Zákupech a zde si vzali z pláště výpravčího 160 zlatých, které neuložil do trezoru.(125)

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

EDUARD HELD MUZEUM INFORMUJE
Naše muzeum se bude podílet na 2. ZÁKUPSKÉM ADVENTU
vánočními dílnami pro děti a jejich rodiče s výstavkou čertovských
masek. Za stěžejní však považujeme slavnostní otevření další místnosti našeho muzea se zcela novou stálou výstavou, nazvanou Expozice mizejícího času. Tato expozice, jejíž tvůrkyní a kurátorkou
je Ivana Urbanová, bude zobrazovat život prostých zákupských
občanů mezi lety 1900 až 1950. Podařilo se nám do ní získat souhrn
exponátů od zákupských i mimozákupských občanů se vztahem
k naší oblasti. Protože exponáty přibývají každým dnem, bude expo-

zice pravidelně obohacována těmito nově získanými artefakty, aby
se její úroveň nadále zvyšovala. Věříme, že tato expozice zaznamená úspěch a ukáže nejen těm starším, ale zejména mládeži část historie jejich města.
Muzeum také obdrželo darem 11 historických šicích strojů, ze
kterých časem vytvoříme k příhodné příležitosti speciální výstavu.
Všem dárcům tímto způsobem velice děkujeme a těšíme se na vaši
návštěvu nejen o adventu, ale i v dalších dnech.
Ing. Zdeněk Rydygr

Město Zákupy vás zve na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

v sobotu 1. 12. 2012 na náměstí v Zákupech
16:00 - vystoupení pěveckého sboru Cvrčci ZŠ a MŠ Zákupy
- Barbora Neumannová, absolventka
pardubické konzervatoře
- Klárka Baštová, hra na akordeon
- Pavel Callta, účastník Československo má talent 2011
medovina, občerstvení
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Město Zákupy srdečně zve na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
ve středu 5. 12. 2012
na nádvoří St. zámku Zákupy
od 17:00 hod.
děti obdrží malé překvapení

„Z á k u p y, m ě s t o k d e od p o č í v a l i c í s a ř p á n“
Státní zámek v Zákupech, Společné dědictví o.s. a KULTURA ZÁKUPY o.s. ve spolupráci s městem
Zákupy, ZŠ a MŠ Zákupy, Obcí baráčníků Zákupy a LKŽ Zákupy vás srdečně zvou na

2. Z Á K U P S K Ý A D V E N T
v sobotu 8. 12. na státním zámku a v kostele sv. Fabiána a Šebestiána
a v neděli 9. 12. 2012 na náměstí Svobody
SOBOTNÍ PROGRAM
*
10.00 – 18.00
vánoční prohlídky na státním zámku Zákupy
uvidíte sedm vánočně vyzdobených a slavnostně
osvětlených interiérů zámku
betlémy
bonus: „Medvědí kuchyně“
na nádvoří prodej horké a studené medoviny
*
18.30
v kostele sv. Fabiána a Šebestiána uslyšíte
vánoční koncert pěveckého sdružení HVĚZDA,
které přednese staročeské roráty
*
NEDĚLNÍ PROGRAM
*
8.00 – 17.00
adventní jarmark vánočního
řemeslného sortimentu
polévka, guláš a další speciality spolu s teplými
nápoji
*

10.00 - 10.20
zahájení a vystoupení souboru mažoretek
Světlušky
*
10.30 - 10.50
písně pěveckého sboru Babíny di Doksy
*
11.00
slavnostní otevření
Expozice mizejícího času
v muzeu Eduarda Helda
vystoupení mladých hudebníků
vánoční dílny s výstavkou čertovských masek
od 12 do 15hodin pro děti
v Eduard Held Muzeu
*
13.00
kulturní program žáků MŠ a ZŠ:
sólová vystoupení, recitace, scénky a vystoupení
pěveckého souboru Cvrčci
*
15.45 – 16.00
slavnostní rozsvícení
školního vánočního stromku
*

ŽIVÝ BETLÉM

v neděli 16. prosince 2012
na St.zámku Zákupy
v 16:00 hodin
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Město Zákupy pořádá

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
harfenistky
IVANY DOHNALOVÉ
Kostel sv. Fabiána a Šebestiána Zákupy
sobota 15. prosince 2012
od 15:00 hodin

Město ZÁKUPY
VÁS ZVE NA

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
KTERÝ SE KONÁ DNE 1. 1. 2013
na koupališti v ZÁKUPECH
OD 18:00 HODIN
Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
Adventní věnec by měl být zhotovován v barvách zelenofialových nebo zeleno-červených (fialová podle kněžského roucha).
Protože však fialová bývala v minulosti v domácím prostředí nedostupná, nahradila ji běžně barva červená. Adventní věnec zdobí čtyři
červené svíce, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních
týdnů.
Každá z adventních nedělí měla své lidové označení: železná,
bronzová, stříbrná a zlatá.
Celý rok je protkán rytmem nedělí. Kdo neprožívá neděli jako
sváteční den, má život velmi ochuzený. Celý rok má i rytmus krásných, duchovně obohacujících a radostných svátků. Jejich harmonický okruh, nazývaný církevní rok, začíná tedy adventem, přípravou
na Vánoce.
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní
písně – „roráty", sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní písně
pocházející z 16. stol z Francie: „Rorate coeli de super..." – „Rosu
nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají očekávání
spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy.

Advent
Milí čtenáři!
Krásné letní dny už jsou jen vzpomínkou, podzimní hra barev
v přírodě postupně mizí a blížíme se pomalu se k závěru roku, léta
Páně 2012. Prožili jsme svátek svatého Martina, který symbolizuje
nástup paní zimy, i když ne vždy přijíždí na bílém koni. Však to také
naši předkové vystihli: Na svatého Martínka, dobrá bude peřinka.
V neděli 25. listopadu je svaté Kateřiny, která podle dalších lidových rčení vyzývá: Řekla Káča Barce, nechme toho tance. Neboli,
svatá Kateřina signalizuje konec zábav, začne Advent.
Advent je doba přípravy na Vánoce. Je to část církevního roku, která
začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi. Označení pochází z latinských
slov „advenio - adventus", což v překladu znamená příchod, blížit
se. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Adventní doba
trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně (25. 12.).
Významným symbolem adventu je adventní věnec. Adventní
věnec symbolizuje Kristův kříž, který šíří požehnání do čtyř světových stran. Kruh věnce je zase symbolem Boží věčnosti. Čtyři svíčky představují čtyři neděle, jež předcházejí Vánocům, jejich světlo
pak samotného Krista, který je světlem světa.

(Pokračování na stránce 13)
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(Pokračování ze stránky 12)

Vánoce

Advent pak končí se západem slunce o Štědrém večeru.
Už od 22. prosince můžeme spolu s básníkem šeptat: „…
adventu už nakrátko a blízko, blizoučko je Štědrý den.“ Ano, už
jenom dvakrát se vyspíme a to druhé probuzení bude do toho nejkrásnějšího dne v roce, určitě alespoň pro děti.
Adventní doba tedy není naštěstí pouze časem horečných nákupů.
Má především svůj duchovní obsah.
Přijmout výzvu adventu znamená vycházet Bohu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo
jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám
znemožňuje jít po cestách lásky k Bohu a bližnímu.
Zdroj: Starý český kalendář
Direktář lidové zbožnosti
Liturgický rok
Evžen Policer, jahen

Vánoce jsou vyvrcholením dlouhého adventního času. Dlouho
proroky předpovídaný a očekávaný Spasitel světa, Ježíš Kristus se
narodil. Radujme se. Narodil se jako malé děťátko ve vzdálené Judské zemi v Betlémě v prostém chlévě, nejchudší z nejchudších. Bůh
se snížil k člověku. Jak obrovské obdarování pro lidstvo a jak stále
nedoceněné.
Symbolem Vánoc se staly betlémy. V našem děkanském kostele
je nádherný betlém zřejmě z poloviny 19. století. Prý jej zhotovili na
objednávku vyhlášení betlémáři z Kryštofova údolí. Najdete tam
vše, jak se píše v Písmu svatém. Doporučujeme vám jeho prohlídku,
zvláště pro děti.
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Všichni se na ně těšíme
a přejeme si je užít v kruhu své rodiny. A takové vám přejí
všichni farníci.
Klidné a požehnané vánoční svátky vám přeje a žehná P. Grzegorz
Wolańki, místní duchovní správce.

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích v děkanském kostele svatých Fabiána a Šebestiána :
Štědrý den
Narození Páně, Boží hod vánoční
2. svátek vánoční, svatý Štěpán
Svatá rodina
Svatý Silvestr, poděkování za r. 2012
Zjevení Páně, sv. Tří Králů
Upozornění a pozvání :
Dne 8. prosince 2012 v 18:30 hod.
adventní koncerty.

24. 12. 2012 dle tradice
25. 12. 2012
26. 12. 2012
30. 12. 2012
31. 12. 2012
6. 1. 2013

v 16:00 hod.
v 8:30 hod.
v 8:30 hod.
v 8:30 hod.
v 16:00 hod.
v 8:30 hod.

a 15. prosince 2012 v 15:00 hod. se budou v děkanském kostele v Zákupech konat

chtí“ vedle „oni chtějí“ (i když si myslím, že je to hrůza!), ale u
vědět a povědět pouze „oni vědí a povědí“.
Krásné a pokojné Vánoce bez jazykových chyb a do nového
roku 2013 co nejlepší vykročení přeje
J. M. Šimek

Jazykový koutek
Minule jsme se zabývali jazykem psaným, dnes si povšimněme
stručně jazyka mluveného.
Taky patříte k těm, co říkají „oni ví“ místo „oni vědí“? V tom
případě se dopouštíte veliké chyby (a spolu s vámi všichni televizní
a rozhlasoví „povídálci“. Při tom je to tak jednoduché: řekněte si
rozkazovací způsob a k němu pak přidat í. U slovesa vědět je to
trošku komplikovanější – tam se mění souhláska z na d: věz – vědí.
Je ovšem pravda, že to neplatí vždy a stoprocentně, někde pravidla připouštějí (i připouští) dva tvary – dokonce se smí říkat i „oni

P. S.
Velké N v sousloví Nový rok píšeme, jen když myslíme 1. leden.
Pokud tedy popřejete úspěšný a šťastný Nový rok, tak přejete jen
jeden den. Chcete-li popřát, aby celý nastávající rok byl šťastný, pak
přejte šťastný nový rok 2013.
A malý „fígl“ na konec. Neuděláte chybu, když to napíšete takhle:
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2013!
JMŠ

ZÁKUPSKÉ OBČANSKÉ ORGANIZACE
slavností je podmínkou doporučení KKCR zafinancovat tuto akci
městem (letošní náklady byly 70 000,-Kč a nesou je na svých bedrech členové KULTURY ZÁKUPY o. s., než peníze LAG Podralsko v únoru 2013 proplatí). DS Havlíček následně přislíbil po projednání se členy souboru ústy jednatele p. Mgr. Jiřího Šimka individuální účast svých členů na obou akcích a zapůjčení některých kostýmů.
Dne 14. 11. písemně rezignoval na členství v o. s. KULTURA
ZÁKUPY jeden z jeho zakládajících členů Zdeněk Běla. Výbor vzal
jeho vystoupení na vědomí a od tohoto dne není p. Běla členem
KULTURA ZÁKUPY o. s. Pro informaci uvádíme, že předsedkyní
sdružení je v současnosti paní Mgr. Květoslava Kňobortová a místopředsedou pan Petr Starý.
Ing. Zdeněk Rydygr, člen výboru
KULTURA ZÁKUPY o. s.

KULTURA ZÁKUPY o. s. informuje
Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost na 2. ZÁKUPSKÝ ADVENT, který se koná v sobotu 8. 12. a v neděli 9. 12. 2012 (viz
plakát na jiném místě). Jsme rádi, že se podařilo pod hlavičkou letošního adventu spojit více zákupských spolků a organizací za spoluúčasti města a Základní školy a Mateřské školy Zákupy.
První pondělí v měsíci listopadu jsem dostal možnost s pí Mgr.
Kňobortovou vystoupit na schůzi komise pro kulturu a cestovní
ruch. Projednávali jsme zde financování letošního adventu a navrhli
kulturní komisi akce, které může KULTURA ZÁKUPY o. s. pro
zákupské občany uspořádat v roce 2013. Jednalo se o 5. ZÁKUPSKÝ MASOPUST, II. CÍSAŘSKÉ SLAVNOSTI, 2. CÍSAŘSKÉ
PUTOVÁNÍ a 3. ZÁKUPSKÝ ADVENT. Podmínkou pro uspořádání masopustu je spoluúčast DS Havlíček v masopustním průvodu,
neboť bez jejich herců by nebyl průvod tak bohatý a u císařských
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CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ

INFORMACE Z KAMENICE

(Informace Osadního výboru Božíkov)
Osadní výbor v Božíkov podal žádost o vyspravení místní komunikace u autobusové zastávky. Cesta je v současné době ve velice
špatném stavu a některým dírám se nedá ani vyhnout. Na veřejném
zasedání města Zákupy byla panem starostou přislíbena brzká oprava.
Blíží se zima a s tím i tradiční Mikulášská nadílka. Rádi bychom
udělali opět dětem z Božíkova radost, tak jsme požádali město Zákupy o menší příspěvek.
Za Osadní výbor Božíkov přeji všem příjemné svátky.
Šoltová Kamila, Osadní výbor Božíkov

Podzim v Kamenici
V sobotu 1. 9. 2012 jsme uspořádali tradiční pochod k ukončení
prázdnin. Jelikož předchozí den propršelo, museli jsme tomu část
trasy uzpůsobit. Vycházeli jsme od kamenického obchodu. První
zastávka byla u kapličky svatého Prokopa, kde jsme společně zapálili svíčku. Pokračovali jsme ke křížku směrem na Pertoltice, kde
jsme odbočili do lesa k rybníku.
Cestou nás doprovázel malý vodníček, který vystřídal na stromě
toho staršího, kterého jsme tam potkali v květnu 2010 při hledání
pokladu. Podle osamocených holínek jsme usoudili, že si šel patrně
někam zdřímnout.
První obavy z počasí vystřídala krásná slunečná procházka.
Všichni jsme si tak užili pohodové sobotní odpoledne.
Na svátek sv. Václava také proběhlo každoroční společné zapálení
svíček u hřbitova v Kamenici pod sochou sv. Václava. Připomenu,
že socha byla zrekonstruována v roce 2009 a 27. září 2009 vysvěcena.
Fotografie z akcí konaných v roce 2012 či dříve naleznete na
Hlavničkovi
www.kamenice.euweb.cz

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.)

Kaple kapucínů v Zákupech r. 1944 ve vánočním vyzdobě
(Foto: Otec Eusebius Rösler, OFM Cap., guardián kláštera r. 1939 - 1945)

VÁNOCE – slavnosti smíření a míru se blíží, rok 2012 se končí.
Dovolte nám, abychom spojili naše pozdravy do redakce a čtenářům Zákupského zpravodaje i všem občanům Zákup s pohledem nazpět do bývalého
kapucínského kláštera, ale i vpřed do budoucnosti, která je symbolizovaná
křížem smíření na mostě u kaple sv. Anny.
Vám všem přejeme požehnané a klidné vánoční svátky a do nového roku
hodně štěstí a pevné zdraví.
Velký dík panu Ing. Zdeňku Rydygrovi a všem, kteří projekt smíření i opravu tolika dalších
soch světců v Zákupech účinně podporovali!
Bernhard a Elisabeth Kirschner, Düsseldorf

Kulturní památky - diskuze
Chtěla bych reagovat na článek pana
Starého z minulého čísla, neboť jeho postřehy jsou výzvou vyvolat diskuzi o možnosti
získávání finančních prostředků na opravu
objektů a památek v našem městě.
Právě jsem si přečetla v novinách rozhovor s rektorem ČVUT profesorem Václavem Havlíčkem. Myslím si, že trefil hřebíček na hlavičku, když uvedl příklad logického myšlení, které by mohlo být využitelné
obecně, takto: „ Já rád vždy zdůrazňuji, že
profesor František Josef Gerstner byl teoretik, matematik, ale když dostal za úkol
navrhnout průplav vedoucí z Vltavy do
Dunaje, tak se nejprve prošel šumavskými
lesy. Provedl řadu měření, výpočtů a jeho
závěr byl jednoznačný - takový průplav je
technicky realizovatelný, ale je nevýhodný

ekonomicky a ekologicky. Místo toho navrhl první železnici na evropském kontinentě,
koňskou dráhu z Budějovic do Lince“. Touto citací chci vyjádřit i já názor, že ne všechny akce města jsou ekonomicky výhodné a
není dobré se do nich pouštět bez ekonomických výpočtů a vyhodnocení dalších analýz
v širších souvislostech. Jedná se o využívání
různých dotačních programů, např. zpochybňuji fungování kulturního domu v Nových Zákupech. Provozní náklady budou
vysoké, což se odrazí třeba na fungování
stávajícího kulturního domu, na jehož provoz a údržbu nejsou v současnosti peníze.
Dle vyjádření vedení města se čeká na dotační programy, které „snad“ budou vyhlášeny až v roce 2014. Do té doby bude stávající „kulturák“ chátrat. Je nutné též financovat ohňostroje a projekty, které se neuskutečnily a možná ani neuskuteční?
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V minulém čísle mě naopak potěšila
informace domova důchodců a DPS, že
nabízejí služby srozumitelně a začínají se
„otvírat“ všem, kteří potřebují nebo budou
potřebovat pomoc při péči. Nabízejí šest
volných bytů, ale až teď! Proč ne dříve? Je
to ekonomicky výhodné držet prázdné byty?
Jedná se přece o příspěvkovou organizaci!
Pokud bychom začali probírat jednotlivé
body městského rozpočtu, věřím tomu, že
by se našly peníze na opravu městských
obytných domů, na již zmíněný kulturní
dům, silnice nebo objekty i kulturní památky v majetku města, třeba i s využitím dotací. Vodítkem by měl být „ Strategický plán
rozvoje města Zákupy“ schválený zastupitelstvem 11. 5. 2011, který je k nahlédnutí
na webových stránkách.
Ing. Helena Rydygrová,
členka kontrolního výboru

Zákupský zpravodaj

prosinec 2012
7. zastaralá elektroinstalace
8. chybně zapojené ovládání osvětlení rampy nad předscénou
(předchozím nájemcem bez souhlasu majitele přepojeno
z jeviště k výčepu)
9. nefunkční nouzové osvětlení
10. poškozené obložení jeviště ze sálu
11. nefunkční zvuková a osvětlovací aparatura v kabině
12. rozbité zatahovací koženkové stěny v sále
Odpověď, že se uvažuje o rekonstrukci KD v roce 2014, není uspokojivá, neboť se může stát, že nebude co rekonstruovat. Navíc dotaci ani
nemusíme získat. Kde se tedy budou konat tradiční plesy? Kde se budou hrát divadelní představení? Kde se budou odehrávat školní akademie? Domnívám se, že školní jídelna není pro tyto účely vhodné prostředí, měla by výhradně sloužit ke stravování dětí.
Navrhuji připravit do rozpočtu na rok 2013 finanční prostředky na nutné
opravy KD v takové výši, aby se dal alespoň do doby zahájení rekonstrukce využívat. Podle mého odhadu cca 500 tis. Kč. Neměl by to být
problém, neboť město bude mít cca o 5 - 7 mil. Kč vyšší daňové příjmy
(RUD).
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
- Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09, Změna pro Zákupsko

Co se bude dít s kulturním domem
v Zákupech?
Stav kulturního domu v Zákupech je naprosto katastrofální. Nechápu, jak mohlo město nechat tento objekt doslova „vybydlet“. Co udělalo
vedení města kromě toho, že KD pronajalo, pro zlepšení celé situace?
Spustili jsme projekt na rekonstrukci KD v Nových Zákupech a
stávající kulturní dům nám doslova padá na hlavu. Postupujeme podle
hesla „Po nás potopa“? Co děláme pro kulturu ve městě kromě pompézních a drahých Zákupských slavností? Necháváme většinu na spolcích a
nejsme schopni jim vytvořit ani zázemí. Mají se kde občanská sdružení scházet? Kulturní dům by byla jednou z možností.
Zde je výčet závad, které jsou i pro laika patrné na první pohled:
1. objekt je odpojen od plynu a nelze v něm topit
2. nefunkčnost záchodů a uzavřená voda v části za jevištěm
3. netěsnící okna, mnohá se nedají otevírat
4. opadávající omítka z vnějšího pláště budovy včetně obložení
deskami kolem vchodů
5. vlhkost ze země vzhledem k nedostatečně odizolovaným
základům
6. lehce zvlněná podlaha při vstupu do sálu

K vyjasnění několika bodů v přechozím článku
Kulturní dům v Zákupech
Stav tohoto objektu není v pořádku již
několik let. Nedaří se najít spolehlivého nájemce, který by v KD vydržel déle než jednu
sezonu. A jmenovatel je stejný…náklady na
vytápění. Pokud má nájemce ročně zaplatit
částku přesahující sto tisíc korun pouze za
vytápění (bez elektřiny, vody atd.), je to vzhledem k návštěvnosti KD docela problém. Nájemci, kteří mají KD v současné době, pořádali
každý víkend zábavu, diskotéku, koncert, přes
týden odpolední posezení pro starší…bohužel
návštěvnost není taková, aby se náklady alespoň zaplatily. A k tomu, aby byly tyto náklady na provoz co nejnižší, musí dojít k úspoře
na vytápění. Nový záchod (který běžný návštěvník nepoužívá) za podiem to nezachrání,
navíc by se tam muselo topit, aby nezamrzla
voda... a jsme opět u nákladů na topení. Některá města přistoupila k prodeji svých kulturních
domů, některá je zbourala. Některá je
v minulosti z dotačních peněz zrekonstruovala.
A to je i naším záměrem…zrekonstruovat
„kulturák“, využít k tomu dotaci (jinak bychom to nezvládli). Objekt zateplit, vyměnit
okna, dveře, nové rozvody topení, nový zdroj
tepla atd.… to je dle mého cesta. Vyřešit hlav-

ní problém s provozem KD. Pak nebude muset
nájemce řešit vysoké provozní náklady. Pamatuji si, když se na zastupitelstvu hřímalo, že
město nechá objekt kulturního domu v Nových
Zákupech zchátrat, spadnout apod. Připravili
jsme projekt, získali dotaci (tento typ dotace
nešel využít na KD v Zákupech), objekt se
rekonstruuje a zase špatně, že J…

Pompézní a drahé
Zákupské slavnosti
Letošní ZS navštívilo dle odhadů přes pět tisíc
lidí. Zákupské slavnosti mají své jméno, které
má lesk a tradici a také jméno, které dokáže
přitáhnout sponzory. Díky sponzorům také
mohou být pompézní. Náklady na letošní slavnosti byly cca 370 tis. Kč (program, pronájem
kostela, elektřina, podium, ohňostroj, reklama
v rádiu, guláš, chem. záchody atd.). Toto číslo
je sice vysoké, ale… 180 tis. Kč dali právě
sponzoři, přes 30 tis. Kč se vybralo od stánkařů za místo a 120 tis. Kč se nám podařilo získat dotaci ze státního fondu. Letošní Zákupské
slavnosti městskou kasu stály cca 40 tis. Kč.
Což při návštěvnosti není ani deset korun na
návštěvníka…takže pompézní ano (a město
může být na své slavnosti hrdo), ale drahé…asi
ne, že J…

Spolky v Zákupech
Město přispívá spolkům finančně na
jejich činnost a pro jejich schůzky zapůjčuje
místnost či sklep na úřadě. Pro schůzky
spolků připravujeme také místnost se zázemím na náměstí v domě č. p. 243. V případě
konání jakékoliv akce spolků se město podílí většinou finančně (a někdy i výrazně),
zajistí prostory pro konání, jejich úklid před
i po akci, elektřinu, aparaturu, podium, kontejnery, atd. A město to dělá zcela automaticky a rádo…nenechává tedy vše na spolcích, že J…

Kulturní akce v Zákupech
Díky spolupráci s kulturní komisí, zákupskými spolky a příspěvkovými organizacemi
město pořádá Městský ples, Sáňkovačku, Posezení s důchodci, Dětský karneval, Pálení
čarodějnic, Dětský den, Den koupaliště, Svatojánskou noc, Zákupské slavnosti, Vánoční
koncert, Vítání občánků, Mikulášskou nadílka,
Novoroční ohňostroj…to snad není nic, že
J…Jak je vidět s kulturou v Zákupech to není
zas tak zlé, že J…
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

doručovatelek na zřízení účtu ERA, který umožňuje výběr hotovosti na
poště. Zřízení tohoto účtu má i další s tímto spojené služby. Těžko si představit, jak devadesátičtyřletý příjemce dávek využívá např. služby přímého bankovnictví.
Z dostupných informací je zřejmé, že pracovníci Ministerstva práce
a sociálních věcí při podpisu smlouvy s bankovním ústavem ČS na příjemce dávek a na aspekt dostupnosti bankomatů mnoho nemysleli. Vždyť
tato podmínka (dostupnosti bankomatu alespoň při určitém počtu obyvatel) mohla být již v zadávacích podmínkách výběrového řízení.
Není mi lhostejné, do jaké nepříjemné situace se mnoho našich spoluobčanů tímto dostane. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla na nejbližším zastupitelstvu města interpelovat za tyto občany na vedení města k řešení této
situace.
Současné si dovoluji s tímto příspěvkem popřát všem spoluobčanům
města klidné sváteční dny, zdraví a pohodu do roku 2013.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka za ČSSD

Je sKarta opravdu výhodná?
Od počátku roku 2012 jsou některé sociální dávky povinně vypláceny
prostřednictvím tzv. sKaret. Tato karta má určité výhody oproti běžným
účtům sjednaným u různých bankovních ústavů. Neplatí se žádné poplatky za založení a vedení tohoto účtu, za vydání karty, za platby
v obchodech a za jeden výběr z bankomatu ČS ke každé dávce. Tímto ale
výhody končí. Podle dostupných informací se toto bude týkat i starobních
důchodců. Při nesplnění této povinnosti a při nevyzvednutí sKarty bude
těmto příjemcům dávka zastavena.
V minulém období byl ve městě bankomat, ale majitelem byla soukromá společnost zabývající se provozováním bankomatů. Ta smlouvu
s městem zrušila a bankomat si odvezla. A jaké má nyní možnosti příjemce dávek? Sjednat si posílání dávek na svůj běžný účet (sKartu neaktivovat a být držitelem tzv. virtuálního účtu z ČS) anebo si sKartu aktivovat
a cestovat za nejbližším bankomatem ČS do Mimoně, České Lípy nebo
Nového Boru. Také se v poslední době však množí nabídky od poštovních
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Sousede, neboj se
aneb Nachbar, keine Angst!
V sobotu 10. listopadu se v zákupské škole uskutečnilo setkání
českých a německých dětí. Tato akce nesla příznačný název
„Sousede, neboj se!“/„Nachbar, keine Angst!“. Hlavním cílem bylo
přiblížit dětem němčinu a motivovat je neformálním způsobem
k většímu zájmu o cizí jazyk. Tohoto setkání se účastnilo 10 zákupských dětí a 5 dětí dorazilo z německého spolku chovatelů králíků a
drůbeže Hörnitz u Žitavy. Pro děti jsem připravila celodenní program, který se skládal z jazykových animací, dvojjazyčných a seznamovacích her. V náplni programu mi velmi pomohla Mgr. Lucie
Kroulíková, jazyková animátorka a tlumočnice. Toto setkání bylo
zrealizováno díky prostředkům z Koordinačního centra českoněmeckých výměn mládeže a konalo se pod záštitou Kultury Zákupy o. s. V rámci zpestření programu měly děti možnost prohlédnout
si školní chovatelnu, kterou nám ukázal pan učitel Jech.
Poté se děti v rámci poznávací hry Stadtrallye rozdělily na dvě
skupiny a plnily lehké dvojjazyčné úkoly po určené trase
v Zákupech. Den utekl jako voda a na závěr si děti samy vyměnily
navzájem kontakty. Ani se jim nechtělo domů, mě ostatně také ne.
Děti pochopily, jak obtížné je učit se cizí jazyk, ale svůj počáteční
strach překonaly velmi lehce. Loučili jsme se spolu neradi, ale
s příslibem dalšího brzkého setkání.

Zleva stojící: Jana M., Jana K., Jana S., Jára, Fabian, Milena, Toni,
Petra, Sophie, Paul, Ivča;
spodní řada: Terka, Zdeněk, Eliška, Helča; Ležící: Kryštof

Chtěla bych tímto také poděkovat všem, kteří mi pomohli
s přípravou a realizací celého projektu.
Bc. Eliška Kňobortová

Sváteční recepty
Dobrý den, tak se znovu po dlouhé době
připomínám s recepty, o které jsem byla
mnohokrát požádána.
V dnešní době se s vařením setkáváme
nejen v televizi, rozhlasu, ale i na stránkách
mnoha časopisů. Pokud je zkoušíte tak jako
já, tak mnohdy dospějete ke zcela jinému
výsledku, než jaký očekáváte. Nechám se
většinou nalákat krásnými obrázky, ale pak
lituji surovin i času. Dnes bych vám chtěla
nabídnout recept na závin, který jsem si
opsala z maďarské televize, proto ho nazývám maďarský. Naprosto splnil mé očekávání, je jemnější než z tradičního listového
těsta a také méně náročný.

Maďarský závin
Suroviny: 250 g hladké mouky, 30 g sádla, 2
lžíce oleje, sůl, 2 vejce, trochu vlažné vody

Z těchto surovin vypracujeme těsto, které
hned rozválíme na čtverec asi 1 cm silný.
Tento čtverec pomažeme hmotou ze 100 g
sádla a 100 g hladké mouky.
Srolujeme jako roládu a dlaní lehce
zploštíme. Necháme na vále přikryté utěrkou půl hodiny odpočívat. Pak rozdělíme na
4 díly, které postupně rozválíme na závin.
Výběr náplně nechám na vás, nejlepší je
jablečná nebo tvarohová. Hotový závin
potřeme rozšlehaným vejcem, ale jen na
povrchu, jinak by nám nelístkoval. Dáme
péct a hotový pocukrujeme. Prosím, nenechte odpočívat déle než půl hodiny!
Druhý recept mám od kamarádky, kdy
jsem se při ochutnávání nemohla zastavit,
jak mi chutnal. Možná se vám hodí
k silvestrovskému stolu, kdy je slané pečivo
velmi žádané.

Slané koláčky
Suroviny: 300 g polohrubé mouky, ¾ hrnku
mléka, ½ lžičky soli, ½ lžičky cukru, ½
prášku do pečiva a 125 g másla.
Suroviny zpracujeme v těsto, které rozdělíme na 4 díly a vyválíme na velikost A4 (tj.
malá čtvrtka).
Připravíme si náplň: 150 g nivy, 150 g eidamu (vše nastrouhané) a 125 g másla.
Náplní potřeme pláty těsta a srolujeme.
Zabalíme do fólie a necháme v ledničce do
druhého dne. Vychlazené nakrájíme na 2
mm silné plátky, navrch dáme půlku ořechu
a dáme péct.
Přeji vám do nového roku 2013 mnoho
úspěchů v kuchyni, abyste se zavděčili
nejen svým strávníkům doma, ale i případným návštěvám.
Mgr. J. Šimková

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

…Vůbec se mi
nelíbí jak je rozježděný
Klášterák,
vypadá jak tankodrom, majitelé aut
mohou jezdit zadem
do dvora, pěkně po
silnici a pak zase
ven. Takto je to ale
rychlejší...

Kontejner na Bioodpad
je výborná věc, doufáme, že bude i v roce 2013.
Pane starosto, díky!
M. a I. Hovorkovi
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UHLÍ VESELÍ - bývalý areál vepřína

Nabízíme:

OŘECH 1 (Ledvice)................................285,- / q
• OŘECH 2 (Ledvice)................................220,- / q
• KostkoořechPolsko...............................185,- / q
• Brikety………………….............................420,- / q
•

Složíme pásovým dopravníkem
na místo určení
Objednávky na tel.:
723 019 063
774 945 554

Dále nabízíme prodej:
• písku
• kačírku
• štěrku
Rozvážíme vozy Multicar a Mitsubishi.
Objednávky přijímáme po celý týden,
v sobotu do 12ti hodin.
18
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GENDER V PRACOVNÍM I SOUKROMÉM ŽIVOTĚ
Akademie J. A. Komenského v České Lípě zahájila realizaci projektu Gender v pracovní i soukromém životě
(CZ.1.04/3.4.04/88.00366), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Realizace projektu:

1. 11. 2012 – 31. 10. 2014

Partneři projektu:

Město Česká Lípa a personální
agentura Grafton Praha

Cíl projektu:

- realizace komplexního vzdělávacího programu, přispět ke zvýšení
povědomí o rovných příležitostech
žen a mužů na trhu práce a ke zlepšení slaďování rodinného a pracovního života v regionu.

Cílové skupiny:

Klíčové aktivity:

2)

kurzy

nakupované od externích dodavatelů
(webdesigner, projektový manažer,
pracovník v sociálních službách,
řidičské oprávnění skupiny B)

3) proplácení založeného Živnostenského listu
motivace
zaměstnavatelů
v uplatňování rovných příležitostí:
1) workshopy
2) Podpora flexibilních forem práce formou mzdových příspěvků na tato místa (20 000,- Kč/1
pracovní místo = celkem bude podpořeno 12 pracovních míst)

- ženy vracející se na trh práce po
rodičovské dovolené – muži
v obdobné
situaci
–
ženy
v předdůchodovém věku a ženy
nezaměstnané déle než 6 měsíců
– zaměstnavatelé

3) Soutěž „Podnik přátelský k rodině“
Další podpora
zapojeným:
1) Příspěvek na péči o dítě a jiné
závislé osoby (služba bude poskytována v rámci dvou klíčových aktivit - 300,- Kč/celodenní hlídání)
2) Příspěvek pro dojíždějící
účastníky projektu (na základě
předložených jízdenek – 70,- Kč/
den)

- informační a poradenské služby
- vzdělávací aktivity:

1) rekvalifikační kurzy žadatele (masér, pedikúra, manikúra, základy obsluhy výpočetní
techniky, účetnictví s využitím výpočetní techniky, instruktor/ka cvičení
pilates, finanční poradce, základy
podnikání)

Více informací získáte buď osobně na Akademii J. A. Komenského, o. s., oblast Česká Lípa, Mariánská 605, Česká
Lípa nebo na www.ajak-cl.cz nebo na tel. 487 521 875.

placená inzerce

placená inzerce

Půjčíme Vám
do 15.000 Kč v hotovosti

Pronajmu
řadovou garáž
u koupaliště
v Zákupech.
Tel.: 737 822 266

Bez potvrzení příjmů
- zaměstnanci, důchodci,
MD, OSVČ.
Nabídka platí pro Zákupy a okolí.

Tel.: 777 329 622
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Nekola antény
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM ČESKÝCH
PROGRAMŮ
ZE SATELITU A POZEMNÍCH ANTÉN!
ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA, ČT4, SPORT, ČT24,… a stovky dalších programů a rádií. UPC DIREKT, CS LINK, ruské
a ukrajinské programy. Prodej, montáže, servis, nízké ceny.

Kontakt: Satelitní technika
Jaroslav Nekola Tel.: 603 520 006
Božíkov 77, Zákupy
e-mail: video.sat1@tiscali.cz
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