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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
V září každého roku se na tomto místě rozepisuji
o Zákupských slavnostech, ale dnes tomu tak, aspoň v úvodu,
nebude. A nebude to ani o volbách, které nás čekají, jak by
někdo předpokládal. Městu Zákupy se povedl opravdu „husarský“ kousek.
Už bylo popsáno mnoho řádků, stránek a listů o severozápadním obchvatu Zákup, který by odklonil narůstající dopravu
ze středu města, ale pokusím se o malé shrnutí. Obchvat je
potřeba, o tom není sporu. Desítky a někdy i stovky kamionů,
zemědělské techniky, ale i osobních aut projíždějí historickým
jádrem města, náměstím, kolem „morového sloupu“, zámku
atd. Trpí tím nejen silnice, památky, ale hlavně naši
spoluobčané, kteří bydlí v Mimoňské či Borské ulici. Ale
nejen ti; každý jde občas na poštu, na autobus a děti ráno do
školy a odpoledne ze školy. Provoz vozidel je často takový, že
nejde bezpečně ulici přejít, a to ani na přechodu pro chodce.
V roce 2008 se započalo s přípravou projektové dokumentace
a začaly se tvořit studie, které pozemky jsou k realizaci
obchvatu potřeba. Protože když nemáte pozemky, je veškerá
snaha marná. Vyjednávání s vlastníky pozemků byla rozdílná.
Ně-kteří neměli vůbec žádný problém, někteří chtěli zaplatit
vyšší cenu, než jsme jim nabízeli, ale vždy jsme se dohodli.
Tedy skoro vždy. Až na jednu výjimku. Jedna vlastnice
pozemku nereagovala, nepřebírala poštu, prostě nešlo navázat
žádné spojení. Až na konci roku 2012 se podařilo sehnat
kontakty, které fungovaly. Paní si řekla 500 Kč za jeden metr
čtvereční pozemku (město potřebovalo cca 1000 m2), což byla
cena za kus příkopu značně přemrštěná, ale zastupitelstvo

kývlo a bylo to správné rozhodnutí. Bohužel, i když jsme
přistoupili na všechny požadavky majitelky pozemku, všechno
jsme při-pravili, vyjednali, k podpisu kupní smlouvy nikdy
nedošlo. Důležitým faktorem byl vstup Libereckého kraje do
hry. Liberecký kraj zařadil náš obchvat mezi své priority a
zavázal se k financování a realizaci celé stavby. Ještě několikrát jsme se všemi způsoby snažili majitelku pozemku
zkontaktovat, osobně jsme jednali i s jejím společníkem, ale
nedělo se nic a slovům „po žních se stavím“, jsem přestal
věřit. Proto jsme byli nuceni použít institut vyvlastnění
pozemku ve veřejném zájmu. A proto ten „husarský“ kousek.
Jen málo měst a institucí dotáhlo proces vyvlastnění až do
konce. Kolikrát slýcháváme ve zpravodajství, jak při stavbě
dálnice nebo ochvatu brání vlastníci pozemků a vyvlastnění se
nedaří. Jedná se o velmi složitý proces, přece jenom – berete
někomu něco z jeho osobního vlastnictví. Důležité je také
zmínit, že jsme nevyvlastňovali úrodný lán pole, krásnou květnatou louku, ovocný sad ani stavební parcelu, ale zarostlý příkop. V úterý 14. 8. 2018 nabylo rozhodnutí o vyvlastnění
právní moci. V tuto chvíli nic nebrání dokončení projektu a
dořešení stavebního povolení. Liberecký kraj je připraven podat žádost o evropské finance (na tyto projekty je má alokovány), rozjede se výběrové řízení na dodavatele atd. Je to sice
ještě běh, ale už ne na dlouhou trať. Držme si palce, přátelé!
PS: Můžeme to spolu probrat a i trochu oslavit na Zákupských
slavnostech, na které Vás tímto zvu. Bohatý program, spousty
jídla a pití zajištěny. Program naleznete v tomto vydání
Zákupského zpravodaje.
Ing. Radek Lípa, starosta města

V TOMTO ČÍSLE MIMO JINÉ NAJDETE:
Informace z RM a ZM * KRONIKA MĚSÍCE * Informace pro občany * ZŠ a MŠ * Glosa pod
čárou * KALENDÁŘ MĚSÍCE * Historie hudebního života v Zákupech* KULTURA * Dětské
tábory * ZÁKUPSKÉ SLAVNOSTI * Společenská kronika * SPORT * a další

Zákupské děti na prázdninových táborech

Skautský tábor

_____________________________________________________________________________________
Tábor ZŠ a MŠ Zákupy 30. 6. - 7. 7. Jedlová Příměstský tábor 23. – 27. 7. Zákupy
27. 7. – 11. 8. Hradčany
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PODĚKOVÁNÍ
V tomto vydání ZZ bych rád poděkoval
společnosti AURIA – AAH Czech, s. r. o. za
velké slunečníky věnované mateřské škole
v Nových Zákupech a za nehodové zástěny
věnované naší jednotce hasičů. Děkujeme!
Ing. Radek Lípa, starosta města

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA ZÁKUPY
(Ing. Z. Šostková, tajemnice MěÚ)

Stručně z jednání rady města dne 18. 7. a 8. 8. 2018
Pozemky a služebnosti
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout část
pozemku p. č. 1852/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3
m2 v k. ú. Zákupy, na dobu určitou, za účelem umístění
reklamního banneru o rozměrech 2 x 1,5 m2 a schválila záměr
města propachtovat část pozemku p. č. 797 ostatní plocha,
zeleň o výměře cca 200 m2 v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou,
za účelem chovu drůbeže.
Rada města Zákupy schválila uzavřít dohodu o užívání pozemků p. č. 610 trvalý travní porost o výměře 1955 m2, p. č.
1296 trvalý travní porost, p. č. 1300 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 1301 trvalý travní porost, p. č. 1303 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, p. č. 1307 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. č. 1310 trvalý travní porost a p. č. 1311
ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 3495 m2, p. č. 1283
vodní plocha, p. č. 1291 – ostatní plocha, neplodná půda, p. č.
1282/1 ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 1263 vodní plocha, 1290 ostatní plocha, zeleň a p. č. 1287 ostatní plocha,
sportoviště, rekreační plocha o výměře 50 232 m2, tj. o celkové výměře 55 682 m2 v k. ú. Zákupy, za cenu 1,- Kč, dne 1. 9.
2018, za účelem pořádání sportovní akce s názvem SPORT
Správa bytového fondu města
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
čtyři měsíce, a to na byt č. 18 o velikosti 1+1 na adrese Nové
Zákupy 511, na byt č. 1 o velikosti 1+2 na adrese Nové
Zákupy 513, na byt č. 14 o velikosti 1+1 na adrese Nové
Zákupy 532 a na byt č. 10 o velikosti 1+2 na adrese Nové
Zákupy 533, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 15 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 511, Zákupy
na jeden měsíc.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv o
nájmu bytu v majetku města dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvě pro
příjmově vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila prodejní cenu propagačních
materiálů v infocentru, a to magnetek ve výši 25,- Kč/ks;
pohlednic ve výši 5,- Kč/ks; turistického deníku ve výši 50,Kč/ks; turistické vizitky ve výši 12,- Kč/ks; samolepek ve výši
15,- Kč/ks a deníku na samolepky ve výši 60,- Kč/ks.
Rada města Zákupy schválila rozpočtové opatření č. 10/2018
na straně příjmů ve výši 29.000,- Kč a na straně výdajů ve výši
29.000,- Kč v předloženém znění.
Rada města Zákupy schválila rozpočtové opatření č. 11/2018

FEST, pro Sportovní městečko, z. s., Česká Lípa.
Rada města Zákupy schválila dohodu o užívání pozemků pro
výstavy drobného zvířectva v termínu 23. 8. 2018 - 25. 8.
2018 se Základní organizací Českého svazu chovatelů,
Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby, kterým se zřizuje věcné břemeno k umístění
kabelového vedení NN + výměna betonového sloupu (zařízení
distribuční soustavy) na pozemcích p. č. 1016, p. č. 1013, p. č.
1025, p. č. 1008/2, p. č. 1007, p. č. 1006, p. č. 1004, p. č.
1000, p. č. 999, p. č. 980, p. č. 997/2, p. č. 988/2, p. č. 984, p.
č. 2114, p. č. 983, p. č. 982, p. č. 981, p. č. 987, p. č. 2100, p.
č. 958, p. č. 2097, p. č. 2095, p. č. 2033, p. č. 2093, p. č. 2028
v k. ú. Zákup y, p r o ČEZ Distr ib uce, a. s., Děčín.
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout za
účelem provozování plynárenského zařízení plynárenské
zařízení „Zákupy - STL plynovod a přípojky“ a budoucí
plynárenské zařízení „Zákupy - STL plynovod a přípojky - II.
etapa“ společnosti GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem.
Sb., ve znění pozdějších předpisů, v bytovém domě Tichá 246,
střešní nástavbě Školní 333 a 334, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila výměnu bytů - byt č. 8, Nové
Zákupy 507, Zákupy a byt č. 5, Družstevní 388, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila výměnu bytů - byt č. 22, Školní
340, Zákupy a byt č. 18, Nové Zákupy 511, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavřít přílohu č. 2 ke smlouvě
ze dne 1. 5. 2018 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1
na adrese nám. Svobody 249, Zákupy s pí Simonou
Řeháčkovou, týkající se snížení nájemného z prostoru
sloužícího k podnikání za účelem podnikání (Květinka) na
200,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 8. 2018.

na straně příjmů ve výši 43.700,- Kč a na straně výdajů ve výši
43.700,- Kč v předloženém znění.
Rada města Zákupy na základě nových skutečností zrušila
svoje usn. č. 607/2018/RM, bod D), písm. e) ze dne 30. 4.
2018 a schválila Hasičskému záchrannému sboru Libereckého
kraje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na
pořádání 47. Mistrovství ČR v požárním sportu včetně
uzavření darovací smlouvy za tímto účelem.
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Veřejné zakázky
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken a
vchodových dveří – ul. Koželužská č.p. 214, Zákupy“ a
pověřila starostu města jmenováním členů komise pro
otevírání obálek a jmenováním členů komise pro posouzení a
hodnocení nabídek.
Další záležitosti
Rada města Zákupy schválila v předloženém znění řád č.
1/2018 – Provozní řád koupaliště Zákupy a řád č. 2/2018 –
Požární řád města Zákupy.

Rada města Zákupy schválila doporučení komise o posouzení
a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Pěší stezka na Kamenický kopec“ a přidělení této
zakázky uchazeči VFSITE s. r. o., Častolovice 61, Česká Lípa
a uzavření smlouvy o dílo za zadávacích podmínek, v celkové
ceně za dílo 599.037,12 Kč s DPH.
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout prostory - sekce restaurace o výměře 295,33 m² v objektu Nové
Zákupy č. p. 521, Zákupy, za účelem provozování hostinské
činnosti, na dobu neurčitou.

INFORMACE PRO OBČANY
Bc. Michaela Šoltová

Informace pro občany - služba SMS InfoKanál
Městský úřad již dlouhodobě nabízí
občanům Zákup službu SMS InfoKanál,
která umožňuje zasílání důležitých
informací o dění v našem městě na
zaregistrovaná čísla vašich mobilních
telefonů formou SMS. Jde o jednoduchý
a pohodlný způsob získávání informací.
Služba je určena především pro rozesílání aktuálních zpráv o mimořádných událostech, jako jsou např. odstávka vody, přerušení dodávek el.
energie, přerušení dodávek tepla a teplé

vody, výstražné informace meteorologického ústavu, termíny zasedání zastupitelstva města, kulturní, sportovní a
společenské akce apod.
V současné době platí Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR), které má zvýšit ochranu osobních dat
občanů. Zavedení této legislativy se
dotklo i poskytování služby SMS InfoKanál. Občané, kteří jsou zaregistrováni
k odběru zpráv prostřednictvím této
služby, udělili na základě informativní

SMS z městského úřadu tzv. informovaný souhlas se zpracováním svých
osobních údajů v rámci této služby.
V případě, že máte nově zájem o registraci této bezplatné služby (zasílání
SMS), nebo jste nezareagovali na naši
informativní SMS a chtěli byste přesto
SMS znovu dostávat, můžete se dostavit
na podatelnu městského úřadu k podepsání tzv. informovaného souhlasu se
zpracováním vašich osobních údajů.
Zajištění souhlasu je nutnou podmínkou
pro aktivaci této služby.
Kontaktní osoba: Romana Gabrielová, telefon 487 857 171, 487 857 296, 731 615 836
Úřední hodiny: pondělí od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:30 hod. – do 17:00 hod.
středa
od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:30 hod. – do 17:00 hod.

Informace pro cizince – volby do zastupitelstva města
V souvislosti s volbami do
zastupitelstva města, které
se uskuteční dne 5. a 6. října
2018 sdělujeme, že právo
volit má i občan jiného státu,
který druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci, v jejích
částech přihlášen k trvalému
pobytu, nebo evidovanému
přechodnému pobytu a jemuž

právo volit přiznává mezinárodní úmluva.
Toto právo je přiznáno pouze
státním občanům členských
států EU: Belgie, Bulharsko,
Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Chorvatsko, Irsko,
Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko,
Maďarsko,
Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Ra-

kousko, Rumunsko, Řecko,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
Švédsko, Velká
Británie a Severní Irsko.
Pokud se budete chtít ve
dnech 5. a 6. října 2018 zúčastnit voleb do Zastupitelstva města Zákupy, můžete
požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Volit může pouze ten,

kdo bude zapsán v tomto
dodatku, v němž zůstane zapsán do doby, než požádá o
vyškrtnutí.
O zapsání můžete požádat
do 3. října 2018 do 16:00
hodin v budově MěÚ Zákupy, odbor hospodářsko-správní, oddělení evidence obyvatel.

Kontaktní osoba: Romana Gabrielová, telefon 487 857 171, 487 857 296, 731 615 836
Úřední hodiny: pondělí od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:30 hod. – do 17:00 hod.
středa
od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:30 hod. – do 17:00 hod.

Upozornění pro volební strany kandidující v komunálních volbách 5. a 6. 10. 2018
ve městě Zákupy
V komunálních volbách lze pro volební kampaň využít periodika obcí při zachování rovnosti přístupu volebních
stran.
Z důvodu zachování korektnosti a neutrality Zákupského zpravodaje upozorňujeme kandidující volební strany ve
městě Zákupy na možnost využít pro svoji volební kampaň zářijové vydání Zpravodaje v rozsahu jedné strany.
Příspěvky zasílejte na adresu zakupy.kultury@centrum.cz v termínu nejpozději do 15. 9. 2018.
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POZOR!!!

INFORMACE REDAKCE

POZOR!!!

Vážení čtenáři a přispěvatelé!
Pokud chcete, aby vaše příspěvky, články, dopisy apod. vyšly v nejbližším čísle Zákupského zpravodaje, posílejte je na
adresu: zakupy.kultury@centrum.cz nebo soltova@mesto-zakupy.cz nejdéle do 20. dne každého měsíce do 12 hodin.
Jazykově jsou upravovány pouze příspěvky, jejichž autoři si to výslovně vyžádají.
Pokud chcete informovat o akci, která proběhla na začátku měsíce, nečekejte až do uzávěrky, ale pošlete informaci,
případně fotografie co nejdříve, nečekejte na uzávěrku 20. dne v měsíci. Pokud všechny články dostane redakce na
poslední chvíli, nestačí je zpracovat, a buď váš článek neotiskne, nebo Zpravodaj vyjde se zpožděním.

MĚSTSKÁ KRONIKA
Vážení občané!
Městská kronika umístěná v objektu základní školy je se všemi svými přílohami včetně fotoarchivu k dispozici všem
občanům po předchozí dohodě s kronikářem buď osobně, nebo na e-mailové adrese zakupy.kultury@centrum.cz. Pro
organizace a spolky kronikář dle zájmu na základě dohody uskutečňuje besedy o historii i současnosti Zákup.
Za vaši spolupráci a pomoc děkuje
Mgr. Jiří M. Šimek, kronikář města Zákupy

STRUČNĚ Z MĚSTA
Úspěšný projekt v oblasti ekologie
Město Zákupy se loni na podzim stalo
jedním ze zakládajících členů svazku
obcí EKOD – EKologie/Odpady. Tento
svazek si dal za úkol společně pracovat
v odpadovém hospodářství. Města a
obce společně řeší problémy spojené
s odpady a snaží se najít optimální

řešení v oblasti svozu odpadů. A také
tvoří společně projekty a žádosti o
dotační prostředky. A hned náš první
společný projekt byl úspěšný. Město
Zákupy v rámci tohoto projektu pořídí
250 kusů 240 litrových popelnic na plast
a 200 ks popelnic na bioodpad. Tyto

popelnice pak zdarma zapůjčíme
zájemcům z řad našich spoluobčanů.
Dále město zakoupí velké kontejnery na
doplnění stávajících sběrných míst,
případně přibudou místa nová. Převážná
část prostředků (až 90%) bude hrazena
z dotací EU.

Nový pomocník pro Služby místního hospodářství
Na začátku léta jsme zakoupili nový žací a mulčovací traktůrek. Tento traktůrek s pohonem 4 x 4 dokáže zvládnout i svahy a
silně zarostlé lokality. Bohužel, nebo možná bohudík, vzhledem k suchu tráva nerostla, tak nebylo možno nového pomocníka
řádně otestovat. Ale jeho čas přijde.

Koupaliště
Vynaložené investice do koupaliště
(dětská hřiště, WC, převlékárny, úpravy
pláže a oprava hráze) v kombinaci s teplým počasím vedly k zvýšení návštěv-

nosti našeho koupaliště. To pochopitelně znamenalo i zvýšené tržby. Prostředky za vybrané vstupné sice ani zdaleka nedosáhnou výše investic každoročně vložených do celého areálu, ale

koupaliště k Zákupům patří, je to služba
lidem, a je třeba ho zvelebovat tak, aby
bylo atraktivní pro návštěvníky a ti se
sem rádi vraceli.

Informační centrum
Na začátku prázdnin bylo otevřeno na náměstí Informační
centrum. Hned od začátku se stalo vyhledávaným místem a
opravdovým centrem informací pro turisty, kteří do našeho
města zavítají. Děkujeme také za podněty od Vás, kteří jste IC
navštívili a navrhli nějaký ten zlepšovák, nějakou tu službu.
Během prázdnin došlo k doplnění řady informačních a propa-

gačních materiálů, přibudou také automaty na kávu a chlazené
nápoje. Také jsme rozšířili spolupráci se Státním zámkem
Zákupy. Informační centrum bychom rádi nechali otevřené i
mimo hlavní sezonu, tak aby se co nejvíce dostalo do
povědomí návštěvníků Zákup.
Pro ty, co to ještě nevědí: IC je na nám. Svobody vedle pošty.

Nová parkovací místa
Vzhledem
ke
stavebním
pracím
prováděným na bytových domech na
sídlišti v Zákupech při akci „zateplení“
dojde k omezení parkovacích míst kolem

bytovek (stavba lešení, stavební úpravy
atd.). Z tohoto důvodu byly zbudovány
nové provizorní parkovací plochy. Dvě
vznikly v ulici Družstevní a jedno ještě

přibude naproti garážím směrem
k sídlišti. Žádáme všechny řidiče, aby
parkovali hlavně na těchto místech.
Děkujeme.

Nové veřejné osvětlení
V srpnu byla v Šidlově, Lasvicích, Božíkově, Brenné a Ka- jedná o výkonná svítidla, může dojít k negativnímu osvětlení
menici naistalována nová svítidla veřejného osvětlení. Svítidla oken přilehlých nemovitostí. Světla jsou opatřena klouby pro
byla pořízena za finanční podpory Ministerstva průmyslu a nastavení polohy, takže je možno směr svícení upravit.
obchodu – Programu EFFEKT 2018. Vzhledem k tomu, že se
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Vosy a sršně
Během měsíce srpna vyjížděli naši hasiči
pravidelně na likvidaci vosích a sršních
hnízd. Vos a sršní je v letošním parném
létě opravdu hodně a jejich likvidace je
náročná. V případě, že i Vy se budete cítit

ohroženi a budete mít ve své blízkosti
hnízdo
tohoto
bodavého
hmyzu,
kontaktujte naše hasiče na adrese
hasicizakupy@seznam.cz. Naši hasiči
vše dělají ve svém volném čase (a za to

jim patří DÍK), a proto, pokud se nejedná
o bezprostřední nebezpečí, prosím vyčkejte a domluvte si termín. Naši hasiči
se k Vám určitě dostanou. Díky.
Ing. Radek Lípa, starosta města

GLOSA POD ČÁROU
Dvě okupace
Dvou okupací Zákup neradi vzpomínáme v měsíci srpnu a
říjnu. A letos jsou to vzpomínky zvláště silné, protože výročí
obou jsou kulatá. Sluší se tedy o nich zmínit v zářijovém čísle
Zpravodaje, jaksi uprostřed mezi oběma.
Ta první okupace začala 9. října 1938 o 4. hod. odpolední,
kdy přišlo do Zákup německé vojsko, a to jeden prapor
pěchoty pod vedením pplk. Küsta. Wehrmacht byl místními
Němci přivítán s velikou slávou a nadšením. Druhý den vojáci
Zákupy opustili. O pět měsíců později byla okupována celá
naše vlast a okupace trvala dlouhých více než šest let.
Všechno to oficiálně začalo v Mnichově konferencí hlav čtyř
velmocí (Německo, Itálie, Velká Británie, Francie) 29. a 30.
září 1938, která měla za následek začátek doslova popravy
stávajícího Československa. Ta byla dokončena 15. března
1939. Německá okupace přinesla našemu národu obrovské
utrpení fyzické i morální. Více než 300 000 mrtvých, devastace hospodářská a trauma morální z toho, že jsme se nebránili. Tisíce našich zahraničních vojáků i odbojářů doma však
alespoň částečně tuto morální újmu napravily. Německá okupace Zákup trvala 2406 dní (6,5 roku).
Ta druhá okupace začala 21. srpna 1968 v časných ranních
hodinách, když nás kolem 4. hodiny probudil neobvyklý hluk
motorů sovětských tanků, které projížděly ve směru od Nového
Boru na Mimoň. Vpád „bratrských“ okupačních armád v noci
z 20. na 21. srpna 1968 a následná sovětská okupace způsobila v našem národě nedozírné škody morální, celé republice pak miliardové škody hmotné a stovky mrtvých. Vlastní
okupace Zákup začala v říjnu. V novozákupských kasárnách

od října sídlil 278. gardový motostřelecký pluk (v čele s pplk.
Višněvským) 18. gardové motostřelecké divize Střední skupiny
sovětských vojsk s velitelstvím v Mladé Boleslavi (později se
ukázalo, že Zákupy se rozrostly o více než 7000 sovětských
vojáků a příslušníků jejich rodin). Poslední československý
voják opustil zákupskou posádku 15. října 1968. Tato okupace
trvala nekonečných 8 200 dní (22 a půl roku), když 28. 3.
1991 odešlo ze Zákup posledních 50 vojáků Sovětské armády.
Jistě nelze obě okupace srovnávat, jsou totiž nesrovnatelné.
Ta první – německá – byla okupace nepřátelská, čekal se boj,
naše republika na něj byla připravena, ale zrada spojenců by
z něj učinila strašlivé krveprolití, na jehož konci by nebylo
vítězství.
Ta druhá – sovětská (za pomoci dalších států Sovětským
svazem ovládaných) – byla okupace „přátelská, bratrská“,
nečekaná. Obrana proti obrovské přesile byla nemožná.
Ta první prý měla bránit německou národní skupinu u nás
před „strašlivým útlakem Čechů“. Ta druhá prý měla bránit
nás před „imperialistickým nebezpečím, před návratem kapitalismu, před Američany, Němci atd.“ V obou případech
prolhaná propaganda hledala důvody k útoku, jehož cílem
bylo posilování velmocenského postavení (Německa v prvním
případě, SSSR v druhém) ve světě.
Průběh obou okupací je důkladně popsán historiky, průběh té
poslední si ještě mnozí pamatujeme. Musíme si připomínat
historické souvislosti právě v dnešní době, kdy – a to je třeba
si uvědomit – se kdekoliv na světě bojuje i o zachování naší
existence a svobody.
JMŠ

ZŠ a MŠ ZÁKUPY INFORMUJE
Šílený Kůň děkuje
Po loňské první návštěvě Adrenalin parku Jedlová jsme měli
mezi táborníky jasno. I tábor 2018 bude na Jedlové. Krásná
příroda, nepřeberné možnosti na výlety a hlavně Adrenalin
park. Stejně jako loni i letos mohlo 75 dětí ze zákupské školy
využít adrenalinových aktivit, co hrdlo ráčilo. A tak každý
táborník mohl několikrát na obří osmnáctimetrovou houpačku,
zažít volný pád a jízdu na kárách, které si to sviští po
sjezdovce. A na vrcholu Jedlové si každý vyzkoušel náročný
lanový park. Adrenalinu bylo dostatek. Ale čas zbyl
pochopitelně i na táborovou klasiku – stezku smrti, vybíjenou,
totální vybíjenou, přetahování lanem, dovednostní závod,
stezku odvahy a řadu dalších.
Celý tábor se nesl v duchu sletu čarodějnic a čarodějů –
Sabbathu na Jedlové. Táborníci se rozdělili do osmi
čarodějnických rodin a jejich úkolem bylo získat co nejvíce

ingrediencí do svého čarovného lektvaru. Celým táborem malé
čaroděje provázel tajemný lesní čaroděj Kruger, pán
tolštejnského panství, který každý večer společně se svým
bratrem Netopýrem rozdával ingredience pro lektvar. A ty
čarodějnické rodiny, které nasbíraly dostatek krysích chlupů,
netopýřích prdů, ještěrčího slizu nebo pavoučích nožiček, pak
mohly vyrazit na cestu za pokladem. Jako první doběhli
Čárstovi a zaslouženě vyhráli celotáborovou hru. Ale soupeře
měli více než zdatné – Avadabrakové, Strašáci, Špunti na
koštěti, Jiráskovi, Nojmanorti, Smrtijedi a Blackovi… no
řeknu Vám, řádná to sebranka.
Dle sdělení Silného Bizona byl letošní tábor pětačtyřicátý. 45
let už jezdí děti z místní školy první týden o prázdninách na
tábor. Chtěl bych zde poděkovat všem těm, co za těch
pětačtyřicet let pomohli tomuto táboru pro naše děti.
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Za ten letošní bych rád poděkoval:
 Řediteli ZŠ a MŠ Zákupy panu Mgr. Čestmírovi Kopřivovi
a vedoucí školní jídelny Miriam Patákové za pomoc při
organizaci a za materiální zabezpečení tábora.
 Našim hasičům, kteří opět pomohli se stavbou i bouráním
tábora. Díky! Stejně tak pracovníci Služeb místního
hospodářství zaslouží poděkování za pomoc s táborem.
 Velké poděkování patří těmto firmám, společnostem,
lidem, kamarádům za hmotnou či finanční pomoc. Bez této
pomoci by tábor byl poloviční. Takže díky: Petr Žďánský –
Plast Servis Kamenice, Michal Ludvík - 3L studio, Omlux
s. r. o., Energy Benefit, Desing 4, Jaromír Škoda, Petr
Kerber, DOLS Zákupy, Šárka a spousta dalších.
 Zvláštní poděkování patří Frantovi Maškovi a jeho týmu
z Adrenalin parku za péči a trpělivost nám věnovanou.
 Nejvíce díků, uznání a pochval tradičně zaslouží parta lidí,
která tábor připravovala a poté na něm i trávila svůj volný
čas a dovolenou. PŘÁTELÉ A KAMARÁDI, díky moc za
to, co pro nadšení dětí vyvádíte. Díky všem, kteří na sebe
vzali odpovědnost, starali se o děti a podíleli se na zábavě

po celou dobu tábora, a to úplně zadarmo, jen za dobrý
pocit. Nejdřív děvčata: díky Nikče Skočíkové, Týně Mikšovské, Radance Lebedové, Kátě Poliščukové, Terce Bakalové, Marušce Mitáčové, Lucce Zapletalové, Maryně od
Jury. Díky klukům Vojtovi „Karlovi“ Kopřivovi, Tomovi
Knoblochovi, Jozinovi Jiráskovi, Ráďovi Reschovi, Míšovi „Žižuovi“ Paďourovi, Matouši Hrubanovi, Mírovi
(Pekari páskovaný) a Mácovi (Plch obecný) Jersonovým a
Jaromíru Lebedovi. O zdraví se nám tradičně postarala
Anička Urbanová Libichová – díky.
 Zcela speciální poděkování bych rád poslal týmu kuchařek:
Boženka Jirásková, Lída Špindlerová, Kája Žílová, Miri
Patáková, Kuba Hruban.
 Dále díky Zuzce, Janě, Bizonkovi, Vencovi, Markétě za
pomoc na táboře.
Snad jsem na nikoho s poděkováním nezapomněl, a pokud
ano, tak se omlouvám a děkuji mu o to víc.
Takže: Přátelé, kamarádi, táborníci velcí a malí – za rok na
táboře Nazdááááááááááár!
Howg domluvil jsem! Šílený Kůň

KRONIKA MĚSÍCE – ČERVENEC, SRPEN
1. 7. měli v Kamenici u Zákup Prokopskou pouť.
14. 7. se uskutečnily na Státním zámku v Zákupech noční
prohlídky – V. ročník oživení nočních prohlídek
v podání členů Divadelního souboru Havlíček Zákupy.
23. - 27. 7. se pod vedením paní Jany Mejsnarové konal
zákupský příměstský tábor.
29. 7. od 16:00 hodin hrálo Princeznino pohádkové divadlo ve
sklepení zákupského zámku pohádku Královská rodina
10. 8. se od 15:00 hodin uskutečnila v Eduard Held Muzeu
v Zákupech vernisáž výstavy SOVĚTSKÁ OKUPACE –
výstavně-performativní projekt k 50. výročí událostí 21.

srpna 1968.
11. 8. se v Božíkově především děti loučily s létem.
25. 8. se na stadionu E. Zátopka odehrál 58. ročník
volejbalového turnaje o Pohár města Zákup.
25. 8. se od 18:00 do 22:00 hodin uskutečnila na Státním
zámku v Zákupech Hradozámecká noc zaměřená ke 100.
výročí vzniku Československa – noční prohlídky
vybraných interiérů zámku s ukázkami dobových tanců
z období první republiky.
29. 8. se konalo zasedání zastupitelstva města. (Informace
v říjnovém Zpravodaji)
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Příměstský tábor 2018
Letošní příměstský tábor v Zákupech se v našem kulturním
domě uskutečnil od 23. do 27. července – opět pod záštitou
DDM Smetanka Nový Bor.

Ráno jsme se scházeli mezi půl osmou a osmou hodinou.
Odpoledne si unavené děti vyzvedávali rodiče po půl čtvrté.
Tentokrát jsme se inspirovali animovanými filmy s tématikou
života v moři, takže nám vládly postavičky z filmů Hledá se
Nemo, Hledá se Dory a Příběh žraloka. Tyto filmy jsme i
shlédli při poobědovém odpočinku.
V pondělí jsme se pomocí několika her seznamovali. Sešlo se
nám 23 dětí nejen ze Zákup. Věk dětí byl převážně od pěti do
devíti let, pak ještě jeden jedenáctiletý chlapec. My vedoucí

jsme byli tři. Jako vloni mi pomáhala Domča Němečková.
Letos jsme měli v týmu i chlapa, což je pro malé děti něco
nového, když jsou zvyklé jen na paní učitelky. Maty Brůžek se
rozhodně osvědčil a může se těšit on i děti, že bude osloven i
příští rok. Ještě jsme se stihli rozdělit na tři týmy (Nemo, Dory
a Hvězda), abychom mohli hrát celotáborovou hru, jejímž
smyslem bylo naplnit si týmové akvárium co největším počtem
rybiček, krabů, lastur a mušlí. Pravidla hry byla jednoduchá:
snažit se, užívat si, občas soutěžit, a hlavně se k sobě
navzájem chovat hezky. Rybičky jsme rozdávali za odměnu,
ale i odebírali za nesportovní nebo nepěkné chování. Jak bylo
krásné pozorovat děti, když si navzájem pomáhaly! - V úterý
jsme si foukacími fixami vyzdobili trika. Jak jinak než na téma

mořského světa. Děti byly moc šikovné a nejhezčí na tom
bylo, jak byly se svými výtvory spokojené. Po pohádce Hledá
se Nemo jsme se stihli i vykoupat na koupališti. Děkujeme
našemu městu nejen za bezplatný pronájem kulturního domu,
ale i za volný vstup na koupaliště, což bylo v těch horkých
letních dnech velmi příjemné. - Ve středu jsme hráli spoustu
her a opět byli na koupališti. A nemohli se dočkat čtvrtečního
výletu do děčínské ZOO a do místního akvária. - Ve čtvrtek
ráno jsme, oblečeni do vlastnoručně vyzdobených triček,
vyrazili vlakem do Děčína a těšili se na komentované krmení
rybek v akváriu. Nejprve jsme zdolali náročnou cestu do
kopce k ZOO. Tam jsme se pak courali asi dvě hodiny a
užívali si zvířátka. Nejvíc nás všechny zaujaly hravé černé
opičky. Po svačince jsme vyrazili do Rajských ostrovů, kde
jsou akvária a terária. Bohužel jsme se nemohli pokochat u
hlavního akvária s rybkami ze zmíněných filmů, protože tam
byla nějaká porucha. A tak místo slíbeného komentovaného
krmení jsme se seznámili s outloněm malým jménem Béďa.
Byl to matkou odložený sameček, kterého pan ošetřovatel
vypiplal. Nám o něm pověděl spoustu zajímavého, a dokonce
nám dovolil si ho i pohladit. Cestou k vlaku jsme si všichni na
ochlazení vychutnali nanuk. - V pátek jsme se rozdělili na
týmy hned ráno a vyrazili společně do zámeckého parku, kam
jsme chodili do stínu stromů velmi rádi skoro každý den.
V parku jsme si trochu zasoutěžili ve sportovních disciplínách,
aby se děti rozhýbaly a
protáhly, dokud nebylo
velké vedro, a pak každý
tým vyrazil na jiné stanoviště ve městě. Tam děti
plnily vedoucími zadané
úkoly (zazpívat, vyluštit
kvízy, společně namalovat
velkou rybu křídami…)
Na oběd jsme se všichni
sešli u školní jídelny, kam
jsme docházeli baštit každý den. Odpoledne byly
děti už dost unavené, tak jsme si opět pustili pohádku a pak
spočítali inventář týmových akvárií, vyhodnotili celotáborovou hru a odměnili všechny děti sladkostmi. A pak už si
rodiče odváděli domů své miláčky naposledy.
Doufám, že děti si tábor užily alespoň tak pěkně jako já a že
se s některými uvidím zase za rok. Domča i Maty svou účast
předběžně přislíbili i na příštím táboře. Fotky budou i letos
umístěny na webech města Zákupy i DDM Smetanka. A já už
se moc těším na pokračování her příští léto a děkuji Domče,
Matymu i dětem za krásný a veselý týden.
Jana Mejsnarová

KALENDÁŘ MĚSÍCE – ZÁŘÍ
1. 9. přijďte na koupaliště na SportFest a na zámek na 9. setkání vozidel BARKAS a FRAMO.
7. - 8. 9. se uskuteční už XXII. Zákupské slavnosti.
Doprovodný program:
 státní zámek pátek 7. 9. v 18:00 koncert zpěvaček oddělení ZUŠ Č. Lípa, 8.- 9. 9. - 5. ročník výstavy jiřinek
 kostel sv. Fabiána a Šebestiána 8.-9. 9. - komentovaná prohlídka.
Hlavní program:
koupaliště 8. 9. od 13:00 - vystoupí Martin Harich, Rammstein Member´s Club, Mňága a Žďorp a další. Bohatý doprovodný program v podobě Klauna Fíly, hasičské pěny a bike show
27. 9. hraje DS Havlíček v Divadle Karla Hackera v Praze „Princeznu T“.

_____________________________________________________________________________________
7

Zákupský zpravodaj

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE – ZÁŘÍ
1. 9. 1948 + spisovatel Josef Jan Svátek (70 let)
2. 9. 1973 + anglický spisovatel (známý především jako
autor Pána prstenů) John Ronald Reuel Tolkien (45)
3. 9. 1658 + anglický státník Oliver Cromwell (360)
1883 + ruský spisovatel Ivan Sergejevič Turgeněv
(125)
1918 uznání Národní rady československé v čele
s T. G. Masarykem Spojenými státy americkými za čs.
vládu (100)
1948 + druhý prezident Československé republiky dr.
Eduard Beneš (70)
4. 9. 1768 * francouzský spisovatel Francois René de
Chateaubriand (250)
1843 * slovenský skladatel Ján Levoslav Bella (175)
5. 9. 1568 * italský filozof, utopista Tomasso Campanella
(450)
1828 * Josef Václav Frič (190)
1943 * americký antropolog českého původu Aleš
Hrdlička (75)
7. 9. 1848 zrušena robota a poddanství (170)
1938 * herečka Milena Dvorská (80)
1948 * herečka Marta Vančurová (70)
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti
1873 * francouzský spisovatel Alfred Jarry (145)
1943 + popraven Julius Fučík (75)
* herec Václav Postránecký (75)
9. 9. 1828 * ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj (190)
10. 9. 1993 + český atlet Josef Odložil (25)
11. 9. 1918 zaslal ministerský předseda Velké Británie
Lloyd George T. G. Masarykovi blahopřejný dopis:
„Jménem britského válečného ministerstva posílám Vám
nejsrdečnější blahopřání k obdivuhodným úspěchům,
jichž dobyly čs. sbory proti armádám německých a rakouských vojsk na Sibiři. Zpráva o příhodách a vítězstvích
této malé armády je vpravdě jedním z nej-větších eposů
dějin. Naplnila nás všechny obdivem nad odvahou,
vytrvalostí a sebekázní Vašich krajanů a ukazuje, jak ti,
kdož ve svých srdcích chovají ducha svobody, dovedou
zvítězit nad časem, vzdálenostmi a nedostatkem hmotných
potřeb ..."
12. 9. 1683 porážka Turků u Vídně (335)
13. 9. 1868 * básník Otokar Březina (150)
17. 9. 1873 * malíř Max Švabinský (někdy se uvádí 18. 9.)
(145)
18. 9. 1848 na českých gymnáziích zavedena čeština jako
vyučovací jazyk (170)
19. 9. 1883 * švédský spisovatel Hjalmar Bergman (135)
1903 * český spisovatel A. C. Nor (115)
20. 9. 1778 * Fadděj Faddějevič Bellingsgauzen, ruský

mořeplavec, objevitel Antarktidy (240)
1878 * americký spisovatel Upton Beall Sinclair (140)
21. 9. 1868 *politik Václav Klofáč (150)
1913 * herečka Věra Ferbasová (105)
1918 boje československých legií u Doss Alto v Itálii
(100)
1923 * herečka Ljuba Skořepová (95)
22. 9. 1938 se konala generální stávka na obranu republiky (80)
1938 * americký zpěvák, herec, skladatel a textař Dean
Reed (80)
23. 9. 1253 + český král Václav I., českým králem se stal
Přemysl Otakar II. (765)
1918 * herec Martin Růžek (100)
1938 československá mobilizace proti hitlerovskému
Německu (80)
24. 9. Mezinárodní den neslyšících
1583 * český vojevůdce a politik Albrecht z Valdštejna
(435)
1923 * spisovatel Ladislav Fuks (95)
1973 + chilský básník, nositel Nobelovy ceny Pablo
Neruda (45)
25. 9. 1868 * spisovatel a režisér Jaroslav Kvapil (150)
1903 + Antoine Henri Becquerel – francouzský fyzik,
nositel Nobelovy ceny (115)
1908 * slovenský hudební skladatel Eugen Suchoň
(110)
1908 * básník František Branislav (110)
26. 9. 1898 * americký skladatel George Gershwin (120)
1918 ustavena v Paříži Československá prozatímní
vláda (100)
1933 * herec Bořivoj Navrátil (85)
1953 otevřen letenský tunel v Praze (65)
1958 + herečka Zdena Baldová (60)
27. 9. 1533 + sedmihradský kníže a polský král Štěpán
Báthory (485)
1983 + hudební skladatel Jiří Malásek (35)
28. 9. státní svátek – Den české státnosti
1803 * francouzský spisovatel Prosper Mérimée (215)
29. 9. 1518 * italský malíř Tintoretto (500)
1758 * anglický admirál Horatio Nelson (260)
1883 bylo otevřeno městské divadlo v Liberci (135)
1913 + německý vynálezce Rudolf Diesel (105)
1938 (v noci na 30. 9.) byla podepsána Mnichovská
dohoda (80)
1943 * polský politik Lech Walesa (75)
30. 9. 1893 byla otevřena nová liberecká radnice (125)
1938 vojska německého wehrmachtu začala
obsazovat Sudety (80)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH kulatě ŠUSTLO”
1. 9. 1963 se začalo učit v dokončené části nové školy (55 let)
2. 9. 1573 vyhořel zámek (445)
5. – 8. 9. 1938 byl vyklizen zámek a statek před příchodem německé armády (80)
9. 9. 1928 byla odhalena 2. pamětní deska na domě starosty E. Helda (90)
11. 9. 1553 + Zdislav Berka v 85 létech na mor (465)
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KULTURA
VERNISÁŽ VÝSTAVY „SOVĚTSKÁ OKUPACE“ V EHM
Tento výstavně-performativní projekt
k 50. výročí událostí 21. srpna 1968
byl zahájen vernisáží 10. srpna v 15
hodin ve výstavních
prostorech Muzea
Eduarda Helda, kde
návštěvníci mohou
výstavu vidět i
v dalších dnech.
Samotná myšlenka
uspořádat takovou
akci k připomenutí vpádu „bratrských vojsk“ 21.
Podle oken polepených novinami
srpna 1968 do naší
jsme poznávali, kde bydlí rodiny
republiky a více
sovětských důstojníků. Koberce na
než 20 let trvající
stěnách měly zabránit šíření hluku
okupace je chvádo vedlejších bytů.
lyhodná. Zvláště
v Zákupech, kde byla umístěna po celou dobu sovětská
posádka. Za to patří organizátorům z EHM, především
panu Ing. Rydygrovi dík.
Výstavka reálií i hodnotných fotografií z té doby nám
pamětníkům připomene doby naštěstí už dávno minulé a těm
mladším, kteří vpád vojsk a následnou okupaci nezažili, tuto
dobu alespoň trochu přiblíží. Pro ně by jistě nebyl na škodu i
zasvěcený výklad.
Očekával jsem, že takového výkladu se během vernisáže
zhostí autoři výstavy. Bohužel potřebné poučení bylo
nahrazeno pouze několika strojopisnými stránkami na zdi vý-

stavní místnosti. Z podobného zdroje se dozvídáme, že „…
výstava SOVĚTSKÁ OKUPACE není tradiční muzejní
výstavou. Jejími iniciátory a tvůrci jsou umělci, kteří se věnují
tématu sovětské okupace v několika podobách a významech.“
Další stránka nás seznámí s producentem výstavy: GOGLMOGL produktion – a jmény autorů: Veronika Kyrianová,
Richard Němec, Christian Kasners, fotografie: Michal Němec,
Christian Kasners. A dále se dozvídáme, že autoři se inspirují
v performancích 70. a 80. let 20. století… A konečně jsme
poučeni, že „Pojem performance art, jehož českým ekvivalentem je akční umění, lze definovat jako předvádění, při
kterém je dopředu definován pouze čas a místo a je v něm
kladen důraz na bezprostřednost a neopakovatelnost…“
Ne, nebudu zatěžovat čtenáře definicemi. Jen konstatuji, že to,
co bylo dáno takto písemně, je v pořádku. Horší však byla
realizace.
S neopakovatelností souhlasím. Už bych si něco podobného
zopakovat nechtěl. Pokud aktéři považují za bezprostřednost a
neopakovatelnost zmatek, skákání si do řeči, do toho pouštění
nahrávek vzpomínek pamětníků, v souhrnu pak nesrozumitelnost toho všeho, neustálé opakování „Chovejte se jako
doma“ a nabídek „Co si dáte“, pak jsou jistě přesvědčeni, že
splnili to, co se od performance žádá. Já si to nemyslím, pár
performancí a happeningů jsem se sám v minulosti zúčastnil a
vím, jak a proč se dělají. Toto vystoupení nebylo ani jedním,
ani druhým, bylo jen chaosem. I performance má přinést
sdělení. Dámská polovina vystupujících se o to alespoň
snažila. Ta pánská tuto snahu úspěšně likvidovala.
Výstavka sdělení nepochybně přinesla. Živé vystoupení
rozhodně ne. Umělci – především, jak už řečeno, mužská
polovina umělecké dvojice – si možná mysleli, že rozvířili náš
venkovský kulturní život a přinesli do něho světlo. Byl jsem
tak oslněn, že jsem nedočkal konce.
J. M. Šimek

**********************************************************************************************************************************

V minulých číslech Zákupského zpravodaje jsme seznámili naše čtenáře s historií zákupské kultury vůbec a u příležitoti
letošního 95. výročí českého ochotnického divadla v Zákupech podrobněji s historií Divadelního spolku Havlíček. Od tohoto
čísla dovršíme tento kulturní seriál kapitolami o historii zákupského života hudebního, a to v souvislosti s blížícím se 35.
výročím založení kdysi významného zákupského Kruhu přátel hudby.

POHLED DO HISTORIE HUDEBNÍHO ŽIVOTA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek

1. ÚVODEM O HISTORII HUDEBNÍHO ŽIVOTA V ZÁKUPECH VŮBEC
Zákupy jsou spojeny s řadou významných osobností hudebního života minulosti.
V 17. st. žil v Zákupech Vilém Haubner, který byl od roku dcera českého skladatele a nástupce Mozartova ve dvorských
1661 varhaníkem u sv. Tomáše v Praze. V 18. st. byl výraznou hudebních funkcích Leopolda Koželuha, která jako klavíristka
osobností zákupské hudby Karel Eichler, jenž odešel rovněž byla v Evropě známá pod uměleckým jménem Cibbini (jméno
ke svatému Tomáši v roce 1731. Zpěvák Karel Rochelt ze jejího manžela), trávila každoročně mnoho měsíců v Zákupech
Zákup působil přibližně v téže době v Praze ve svatovítském na dvoře excísaře Ferdinanda Dobrotivého jako předčitatelka
chrámu. Zákupský Gabriel Böhm byl v létech 1748-52 císařovny. V Zákupech také roku 1858 zemřela.
varhaníkem v Českých Budějovicích. Jeden z nejvýznam- Další podkapitolkou je zákupská tradice v oblasti
nějších zákupských rodáků, Michael Angstenberger (1717- amatérských hudebních souborů.
89), zpěvák a skladatel, působil hlavně ve Vídni a v Karlových Byly to jednak německé soubory (do r. 1945) převážně
Varech. V raném dětství žil krátce v Zákupech pozdější typické dechové hudby, jednak od r. 1918 malé, spíše rodinné
hudební skladatel Christoph Wilibald Gluck (1714-87). kapely české. V roce 1945 byl v Zákupech založen hudební
Vynikající klavíristka Kateřina Koželuhová (1785-1858), soubor, řízený bývalým vojenským kapelníkem Františkem
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Kašparem, jenž vedl zákupské hudebníky do roku 1952. V té
době působil také smíšený pěvecký sbor založený a řízený
učitelem Bohumilem Červenclem, pozdějším zástupcem
ředitele zdejší školy. Do roku 1954 v Zákupech existovala
také hudební odbočka Zákupy, která však mnoho činnosti
nevyvíjela. V roce 1954 se rozdělila na dvě kapely řízené
Adolfem Limlem a Josefem Babákem. Tyto hudby existovaly
do r. 1966. V roce 1971 zorganizoval František Sedláček de-

chový soubor Šumařinka, který od roku 1974 řídil Josef Bárta.
Soubor zanikl roku 1980. V roce 1971 zahájil také činnost
taneční soubor Paragraf založený a řízený Jiřím Žákem,
kterého v roce 1977 vystřídal Jan Suchý až do zániku kapely
v roce 1988. V 80. létech zde působila i folková skupina
Venkovani. I dnes v Zákupech existují hudební skupiny
obohacující zdejší kulturní a společenský život.
Čas od času se v Zákupech pořádaly koncerty různých
hudebních žánrů.

2. KRUH PŘÁTEL HUDBY
V oblasti komorní hudby došlo k obratu, když 26. října 1974
byl založen Kruh přátel hudby, u jehož kolébky stál tehdejší
předseda osvětové besedy Jiří M. Šimek, který pak v KPH
převzal funkce tajemníka, programového pracovníka a
kronikáře, ty pak zastával až do roku 1995, kdy KPH ukončil
činnost. Předsedou se stal Jiří Žák, vystřídaný v roce 1976
Věrou Žákovou. Od roku 1978 do roku 1991 zastávala funkci
předsedkyně Věra Červinková, od roku 1992 byl předsedou
Josef Stahl. Ve svých počátcích sdružoval zákupský KPH 33
členů.
Kruh přátel hudby v Zákupech zahájil tradici nazvanou
Zákupské hudební večery:
1975: 23. 1. Dvořákovo kvarteto
27. 3. Trio pro musica moderna
5. 5. Český skiffle
8. 5. Pěvecký sbor severočeských učitelů
19. 6. Linha singers
28. 8. D. Rabelová – R. Zelenka (zpěv, cemballo)
30. 10. Pražské dechové kvinteto, beseda se
skladatelem O. Flosmanem
20. 11. Smetanovo kvarteto
8 koncertů, průměrná návštěva 107 posluchačů.
1976: 22. 1. Magd. Spitzerová (harfa), M. Kovářík
(recitace)
19. 2. Musica lyrika
4. 3. Východočeští komorní sólisté
22. 4. Collegium flauto dolce
30. 9. Čeští komorní sólisté
8. 11. Ars rediviva
6 koncertů, průměrná návštěva 60 posluchačů. Předsedkyní
KPH se stává Věra Žáková.
1977: 20. 1. Nové pražské trio
10. 3. České noneto (beseda s V. Dobiášem, natá-

čela Československá televize a rozhlas, rozhovor s J. M.
Šimkem Čs. rozhlas)
5. 5. Pražští madrigalisté
8. 9. Corni di Praga
13. 10. J. Vítová (klavír), J. Hložek (violoncello)
29. 12. Musica camera Praga
6 koncertů, průměrná návštěva 53 návštěvníci. Novou
předsedkyní KPH se stala Věra Červinková.
1978: 16. 3. sólisté opery ND (M. Machotková, V. Zítek,
dir. J. Pokorný)
27. 4. Panochovo kvarteto
21. 6. M. Klánská (lesní roh), I. Klánský (klavír)
21. – 22. 6. Muzikologické dialogy ve spolupráci
KPH Zákupy, Svazu českých skladatelů (přítomen předseda
SČS nár. um. V. Železný), České hudební společnosti,
Univerzity J. E. Purkyně v Brně, Odboru školství ONV Česká
Lípa a Osvětové besedy v Zákupech.
16. 11. Adamusovo trio
28. 12. Canticum pragense
5 koncertů, průměrná návštěva 56 posluchačů.
Nejvýznamnější událostí roku bylo muzikologické sympozium
21. – 22. června. Akce byla sledována Československou
televizí i Československým rozhlasem. Svou diplomovou
práci o zákupském KPH napsal pracovník ministerstva kultury
V. Šulc.
1979: 23. 2. V. Soukupová (zpěv), J. Páleníček (klavír)
29. 3. A. Pergler (housle), F. Malý (klavír)
19. 4. Due boemi di Praga
28. 6. Classic jazz collegium
25. 10. Z. Jehličková (zpěv), M. Mysliveček (klavír)
22. 11. J. Kramperová (klavír), V. Kozderka
(trubka)
28. 12. Collegium flauto dolce
7 koncertů, průměrná návštěva 86 posluchačů.

(Pokračování příště)
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DOPISY

Zákupští komunisté pracují pro své město a občany

Blíží se konec volebního období a tak zastupitelé zvolení za KSČM v Zákupech
hodnotí plnění volebního programu, který si stanovili na
volební období 2014 – 2018. KSČM měla 2 zastupitele Jana
Dvořáka a Miloslavu Hudakovou. Oba přistupovali ke zvolené
funkci zastupitele velice zodpovědně. Jejich účast na zasedáních zastupitelstva města byla takřka 100 %. Pokud jim byl
svěřen nějaký úkol zadaný vedením města i ten plnili velmi
dobře. Snažili se plnit úkoly stanovené ve svém volebním programu. Ne vždy se jim vše podařilo tak, jak jim stanovil volební program. Většina věcí, která slouží občanům, se podařila
splnit. Přesto se nepodařilo se zrealizovat obchvat města z Nádražní ulice do Borské. Nebyli jsme přesvědčení, že finance
na zrekonstruování víceúčelové budovy v Nových Zákupech

budou dobře investovány. Neboť do dnešního dne funguje
řádně pouze provoz mateřské školky, ale ostatní prostory jsou
z větší části nevyužity. V minulých volebních období byly
vynaloženy městem finanční prostředky na projekt odkanalizování části města, Borské ulice, Kamenické ulice a Zákoutí.
Toto se nepodařilo zrealizovat. Ještě je toho mnohem více, co
se zastupitelům ze KSČM nepodařilo prosadit. Ale o tom
někdy příště. Za měsíc se konají nové volby do městského
zastupitelstva. Komunistická strana Čech a Moravy v Zákupech sestavila kandidátní listinu tak, aby její zvolení zastupitelé byli připraveni plnit vytýčený volební program na roky
2018 – 2022 a pracovali ve prospěch všech občanů našeho
města. Volbou kandidátů KSČM občané získají jistotu, že
heslo zastupitelů KSČM „Pracujeme s lidmi pro lidi“ se
naplní.
Miloslava Hudaková, předsedkyně KSČM

ZÁKUPSKÉ SPOLKY
Divadelní spolek HAVLÍČEK Zákupy
DS Havlíček vstupuje do poslední třetiny
roku 2018 – roku 95. výročí zrození
českého ochotnického divadla v Zákupech.
Zahájil nácvik inscenace „O pravdě a
člověku“ vzniklé na základě apokryfů Karla
Čapka. Premiéra je plánovaná na 27. října 2018 jako
příspěvek zákupských divadelníků ke stému výročí vzniku
Československa. Inscenace Čapkových textů má ale co říci i
k dalším našim výročím tohoto roku. K mnichovské zradě
v roce 1938, k únorovému bolševickému převratu v roce 1948
i ke vpádu sovětských a dalších armád Varšavského paktu
v srpnu 1968. Protože lidskost a pravda musí být věčné.
DS Havlíček hraje i nadále své další letošní tituly: „Princeznu
T.“ D. Fischerové bude hrát 27. září v Divadle Karla Hackera
v Praze a 3. listopadu v Louňovicích u Prahy, patrně ve vhodném termínu ještě jednou i v Zákupech. Pohádku B. Bartoše

„Kuba a zkrocená kráva“ 3. listopadu v Louňovicích, v jednání je vodní hrad a také muzeum v České Lípě.
V listopadu bude zahájen nácvik komedie O. Wilda „Jak je
důležité míti Filipa“ tak trochu jako muzikál.
DS Havlíček by nepochybně nemohl vykonávat tak
bohatou činnost bez výrazné hmotné i morální podpory,
kterou poskytuje spolku vedení města Zákupy. Díky němu
může svou činnost rozšiřovat, a také proto by členové DS
Havlíček Zákupy rádi přivítali mezi sebou nové členy –
přátele jakéhokoliv věku, zvláště pak mladé.
Chcete hrát divadlo, zpívat, dělat zvukařinu, osvětlení,
vyjadřovat se výtvarně návrhy či tvorbou kostýmů a
scény? Chcete dělat scénickou muziku? K tomu všemu
v DS Havlíček najdete příležitost.
Přihlásit se můžete u kteréhokoliv člena DSH nebo na mailové
adrese jms.dshz@centrum.cz
Za DSHZ J. M. Šimek

Ze skautské obce
Skautský tábor Hradčany
Letošní táboření jsme si rozbili nedaleko Mimoně v Hradčanech. Tábor,
který je každoročně zakončením skautského roku, byl letos v poněkud komornější atmosféře.
Nic tím ovšem neutrpěl přístup k dětem, ba naopak byl
individuálnější ke každému členovi. Tábořit jsme vyjeli v sobotu 28. července a pod stany jsme vydrželi až do 11. srpna.
Oproti loňskému táboření nedaleko Kokořína, kde jsme si
užili své čtrnáctidenní období dešťů, jsme pro změnu letos
neviděli za tábor jedinou kapku. Pršet začalo až poslední den.
Přirozeně, kdo by chtěl balit stany suché, že?
Letošní osazenstvo bylo ryze mužského pohlaví. Z družiny
vlčat se zúčastnili Robert O. a Tomáš M., mladší skauty
zastupovali Damián M., Lukáš M., Ondra S., Marek P., Adam
K. a Josef P. zvaný José. A za ty starší skauty pak Štěpán a
Vojta K. a Martin P.
Nechyběla již tradiční CTH (celotáborová hra), která bývá
kostrou programu každý rok. Letošní téma bylo jako stvořené
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pro méně početné osazenstvo – CELEBRITY.
Z kluků jsme na začátku táboření udělali slavné. Vymysleli si
vše – za jakou celebritu se vydávají, co již dokázali, případně
plánují, a tak se i během tábora projevovali. A tak vznikly dvě
skupinky (zobecněme je na divadelní a skupinu hráčů PC her).
Banda bagrů, jak se pojmenovali, byli divadelníky, kteří se
potkali v divadle na představení a začali spolu vytvářet
uskupení.
Druhá skupina se jmenovala Jackals (anglicky Šakali) a
vznikla při hraní hry Counter Strike, kde se hráči potkali a
rozhodli vytvořit herní skupinu, která v budoucnu vyhrála
několik světových turnajů, po nichž se z nich stali opravdu
slavní. Naše nově vytvořené celebrity jsme nechali postupně
vyzkoušet, jaké by bylo mít vlastní pizzerii, co obnáší pořad

„Když hvězdy vaří…“ a dostalo se i na malou reality show…
Mimo CTH se konal i již tradiční program – skautské
uzlování, táborové stavby a příprava ohňů (které letos zůstaly
v teoretické rovině z důvodu velkých veder a zákazu
rozdělávání ohňů). Nechyběla stezka odvahy, kterou zvládli
bez potíží všichni a obdrželi uznání. Slibování také nesmělo
chybět, ovšem v takto malém počtu dětí se nejednalo o
slibovací žně. Skautský slib složil Lukáš M., Martin P. složil
slib roverů. Ke slibu si každý oddíl vytvoří svoji pověru a
rituál. My zvolili rituál, kdy je slibující pasován roverskou
holí vlastní výroby (na snímku).
Termín ani lokalita příštího tábora ještě nejsou známy, ale rádi
přivítáme nové členy, kteří s námi zažijí velká dobrodružství!
Sesmolil Lukáš.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZÁKUPY
Konec prázdnin
Uplynuly prázdninové dny a my se můžeme v klidu domova
zamýšlet a vzpomínat na prožité zážitky a události, na lidi,
které jsme potkali.
Letní měsíce jsou plné krásných setkání na různých místech,
třeba i v kostele, na poutích, nebo jen při podvečerních
posezeních. Především však máme možnost v klidné
dovolenkové době se zastavit a zamyslet nad svým životem.
Hledat ve svém nitru Lásku, i ve svých bližních i cizích lidech,
hledat ji v přírodě, na horách i u moře, mít otevřené oči a
hledat ji hlavně srdcem. Jen tak lze najít správnou cestu. Kdo
potká Boha, je šťastný.
V létě se toho událo v církvi v ČR mnoho, počínaje velkou
poutí na Velehradě dne 5. července, kde se sešlo asi 50 tisíc
poutníků, přes Katolickou charismatickou konferenci v Brně,
která měla moto „svou sílu hledám u Pána (Ježíše), v jeho
veliké moci“ s rekordní návštěvností téměř 8 tisíc lidí a dalších
poutích k uctění sv. Anny, sv. Vavřince a na známých
Mariánských místech. Slavnosti u příležitosti otevření
opravených kostelů a kaplí, koncerty a výstavy. Dětské tábory
a další akce. Výčet by byl dlouhý.
Ale bohužel se nestaly jen milé události, ale i ty, které bolí.
Snad nejvíce všechny zasáhla zpráva o sebevražedném
teroristickém útoku v Afghánistánu, při kterém zemřeli naši tři
vojáci. Jsme s jejich rodinami. Připomenutí zkázy vzácného
kostela v Gutech, od jehož úmyslného zapálení uplynul rok. A
další neblahé výročí padesáti let od okupace Československa
vojsky varšavské smlouvy.
A co se dělo ve farnosti v Zákupech? Kostel byl v horkých
dnech krásně příjemný i v době konání pravidelných nedělní
mší svatých vždy od 8.30 hod. Bohoslužba je jako
dostaveníčko lásky a ten, kdo už někdy pocítil Boží lásku,
spěchá na toto setkání. Řady přítomných se každou neděli
rozšířily o návštěvníky Zákup. Musím se svěřit s příhodou,
která opět dokazuje, jak na nás náš Pán myslí. Jednu neděli
totiž nepřijela slečna varhanice, takže jsme se chystali zpívat
bez varhan. Při omluvě, že to tak bude, vstal jeden pán a řekl,
že on je varhaníkem z Plzně a když mu pan farář dovolí, že
rád při mši svaté zahraje. A tak se stalo, dokonce zpíval a také
sólo jeho manželka a příbuzná. Hotový koncert. Následně se
po mši sv. celá skupina zúčastnila komentované prohlídky
kostela a obdržela nově vydanou historickou publikaci o
zákupském kostele.
Ano, musíme se pochválit, v letošním roce se nám podařilo
vydat novou, rozšířenou publikaci o našem děkanském

kostele. První vydání z r. 2016 v počtu 1000 ks bylo již
rozebráno. Tehdy jsme uvažovali, že půjde o exkluzivní
jednorázové vydání. Ukázalo se ale, že o historickou brožuru
je velký zájem a také byla zjištěna další zajímavá historická
fakta. Organizování i dalšího vydání se ujal Spolek Společné
dědictví Zákupy se souhlasem ŘKF. Největší zásluhu na
vzniku reprezentační publikace má autor spisu pan Ing.
Zdeněk Rydygr. A je třeba zdůraznit a znovu mu velmi velmi
poděkovat za mnohahodinovou práci, kterou udělal zcela
zdarma jako sponzorský dar pro záchranu kostela sv. Fabiána
a Šebestiána. Pán Bůh zaplať! Velké díky patří i panu
starostovi a celé Radě města Zákupy za finanční dotaci 25 tis.
Kč na tisk publikace. Zbytek faktury hradil Spolek. I nové
vydání se setkalo s velkým zájmem, z 1 000 ks zůstalo již
pouze 400 ks. Kostel navštěvuje hodně lidí.
Málo radosti nám však zatím přinesly letošní opravy kostela v
Zákupech. Smluvený dodavatel opravy severní věžičky, kterou
měla pokračovat celková rekonstrukce havarijní střechy,
sdělil, že nestihne práce udělat. Museli jsme proto urychleně
hledat novou firmu, která by byla schopna práce na
historickém objektu provést. Jde o práce tesařské,
pokrývačské a klempířské. V polovině roku je už většina
dodavatelů zadaná, proto bylo naše úsilí zpočátku neúspěšné.
Když jsme sháněli pro havarijní zákupský kostel dotace na
jeho záchranu, mysleli jsme, že je to to hlavní. Teď se
ukázalo, že je to jen první předpoklad. Důležitý je i solidní
dodavatel s šikovnými a spolehlivými řemeslníky. Naštěstí
jsme snad takovou firmu našli, nová smlouva je uzavřena a
práce by ve třetí dekádě srpna měly začít.
Práce na opravě kostela v Brenné pokračují dle
harmonogramu už od května 2018. Co se týká kostela
Nejsvětější Trojice ve Velenicích, nemůžeme napsat nic
pěkného. Dle dohody z Noci kostelů dne 26. 5. 2018 obec
přislíbila hledat možnosti dotačních titulů pro malé obce, kde
by bylo možné žádat dotace na opravy kostela (žádosti je
správné mít zkompletované už v druhé polovině roku).
Protože se do července nic nedělo, pan farář začátkem srpna
doporučeným dopisem kontaktoval vedení obce. Dne 17. 8.
2018 přišla odpověď od paní starostky. Je tam napsáno, že je
smutný pohled na zchátralý kostel uprostřed obce, ale pomoci
si farnost musí sama. Z uvedeného je zřejmé, že farnost
nemůže počítat ani s peněžním přispěním od obce v případě
finanční spoluúčasti na dotaci, která se vždy požaduje. To
znamená, že se pohled na chátrající kostel změní pouze k hor-
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šímu. Znovu se potvrzuje, že důležité jsou činy, ne sliby. Je nutno podotknout, že ŘKF Velenice nedisponuje krom kostela téměř
žádným jiným majetkem.

Pozvánka
ŘKF v Zákupech už několik let umožňuje od května do konce září turistům a všem zájemcům prohlédnout si každou sobotu a
neděli od 14.00 hod. kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech s výkladem nebo jen individuálně, jak si kdo vybere.
Také v sobotu 8. září 2018 v době konání Zákupských městských slavností od 14.00 hod. se budete moci zúčastnit komentované
prohlídky, tentokrát rozšířené o prohlídku sousoší Golgoty z r. 1622. To platí i o neděli 9. září.
V neděli 9. září 2018 od 8.30 hod. bude poutní slavnostní bohoslužba k uctění Panny Marie, první patronky Zákup. Celebrovat
bude pozvaný kněz a mši svatou doprovodí zpěváci z České Lípy. Oslavy pak budou pokračovat milým setkáním a pohoštěním
na faře. Všechny zájemce srdečně zveme.
Za farníky Marie Hašlová

CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ
(Informace Osadního výboru Božíkov)

Letošní akce „Loučení s létem“, která proběhla v sobotu 11.
srpna, se vydařila nejen počasím, nepanovalo tropické vedro,
ale také rozmanitým programem pro děti. I když děti letos
soutěžemi nedoprovázely pohádkové postavy, čekala na ně
odměna v podobě bohaté tomboly.
Během odpoledne se děti vyřádily
v pěně od hasičů, odvážní se nechali
povozit pásovým vozidlem libereckých hasičů a všechny věkové kategorie se setkaly na skákacím hradu.
Neskutečná fantazie a obratnost rukou „balonkové Evičky“ předčila
očekávání všech dětí. Vytvořila vše,
co si jen mohly vymyslet. Během
celého odpoledne se tvořila stále
nekončící fronta u úžasné malířky
obličejů. Tam dětem také nechyběla fantazie.
Děti i dospělí rovněž ocenili profesionální formu občerstvení,
která byla pro letošní ročník osadním výborem zvolena prvně.
Tradičně připravované buřtíky a do zlatova opečená kýta
doslova zmizely v žaludcích spokojených návštěvníků.
Od začátku akce až do ranních hodin doprovázela celé bujaré

dění vždy profesionálně vybraná tematická hudba v podání
místního DJ.
Poprvé v tomto roce velice usnadnila osadnímu výboru akci
vlastní přípojka elektrické energie. Technické zajištění se tak
stalo díky podpoře města Zákupy mnohem jednodušším.
Díky všem, kteří přispěli finančně. Také díky již tradiční
pomoci hasičů a města Zákupy se tato akce mohla uskutečnit.
Za OV Božíkov Kamila Šoltová

Milí občané Božíkova!
Ráda bych se ohlédla pár let zpátky na
období existence osadního výboru v Božíkově.
Hlavním podnětem jeho vzniku na samém počátku bylo usměrnění dopravy
nákladních aut projíždějících naší obcí
vysokou rychlostí. Jak všichni už teď víme, je to nadlidský úkol, ale určitě se
nám povedlo, zejména díky podpoře
současného vedení města Zákupy, výrazně zlepšit podmínky našich občanů.
Žádosti osadního výboru o opravu lávky
přes Svitávku, obnovení autobusové dopravy pro školáky, oprava chodníku,

opravy komunikací, nový povrch silnice,
rekultivace stok od silničních prostupků,
optimalizace odpadového hospodářství
tříděného odpadu až po renovaci
veřejného osvětlení, to vše bylo naplněno.
To, co nás v letošním roce nejvíce mile
překvapilo a za co moc děkujeme, je
instalace přípojky NN k pozemku pro
obecní akce. Vedení města Zákupy nás
všemi způsoby podporuje, abychom
mohli akce pro naše děti a obyvatele
Božíkova organizovat. Pro děti a dospělé je pravidelně v srpnu akce Loučení

s létem a v prosinci pro děti Mikulášská
nadílka. Tradiční pálení čarodějnic přiláká asi nejvíce místních obyvatel.
Když se teď vrátím k původnímu záměru, proč jsme se rozhodli na doporučení
města Zákupy založit osadní výbor,
myslím si, že se nám něco podařilo.
V obci Božíkov jsou v současné době
funkční 3 rychlostní radary. Městská
policie po dobu prázdnin pravidelně
dohlížela na dodržování rychlosti přes
naší obec.
Za osadní výbor Kamila Šoltová

INFORMACE Z KAMENICE
Prokopská pouť
Tak opět přišel čas pro Prokopskou pouť v Kamenici. V letošním roce se konala 7. července a byla to již IX. v pořadí.
Několik dobrovolníků se sešlo na hřišti již dopoledne, aby
připravilo zázemí pro odpolední posezení. Početná skupinka,
která se nezalekla slunečného počasí, prošla obcí od sochy

svatého Václava až ke kapličce svatého Prokopa, a tím tak
zahájila pouť. Na hřišti se podávaly různé dobroty, které doma jako každý rok připravily místní i přespolní hospodyňky.
K tanci a poslechu zahrál Standa Luňák, kterému tímto děkujeme. Během odpoledne jsme si i zasoutěžili na vytvořené
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překážkové dráze. Děti se vyskotačily na skákacím hradě,
který nám zapůjčilo město Zákupy, kterému moc děkujeme.
Na střelnici si děti mohly vystřelit papírové růže, které při-

pravily šikovné ruce Ivany Komárové. Všichni se dobře bavili. Těšíme se na jubilejní X. ročník.
Hlavničkovi

NÁZORY
VELMOCI A MY
Osmičková výročí
V naší více než tisícileté historii se jaksi často vyskytují
osmičkové letopočty, v nichž došlo k událostem pro náš
národ významným. Našly by se mezi nimi události radostné a
letošní sté výročí vzniku Československé republiky je toho
důkazem. Více jich však bylo spíše slzavých. Všimněme si
některých nejvýznamnějších v úvodu úvahy o vztahu mezi
velmocemi a naším národem.
V roce 1278 došlo k bitvě na Moravském poli. Nebyla to
bitva o národní svobodu, ale o moc. Bitva o císařskou
korunu, ale i vyvrcholení boje o moc mezi českou šlechtou a
králem Přemyslem II. Otakarem. Porážka i smrt našeho krále
částečně způsobená i neloajálností, snad i zradou české
šlechty, vedla k mnohaletému drancování našich zemí
Branibory.
Druhá pražská defenestrace v roce 1618 byla vyvrcholením
mocenského boje mezi dvěma bloky českých feudálů a stala
se počátkem českého stavovského povstání, jež skončilo
nešťastnou bitvou na Bílé hoře, a zároveň bylo prvním dílem
třicetileté války. Ta nebyl ničím jiným než válkou o
hegemonii v Evropě mezi Habsburky a jejich odpůrci. A
ačkoliv byli Habsburkové poraženi a převážná většina
českých národních elit (už v emigraci) bojovala na straně

vítězů, ačkoliv J. Á. Komenský vyvinul enormní diplomatické
úsilí, které mělo obnovit českou nezávislost na Habsburcích,
vítězné mocnosti náš národ ponechaly v habsburském
područí. Svých cílů dosáhly, naše cíle a svoboda je
nezajímaly. Důsledkem byl pak téměř zánik českého národa
v 18. století.
Rok 1848, v němž se Češi připojili k revolučním bojům
v Evropě – už nejen za národní zájmy, ale i za určitý stupeň
demokracie, přinesl zrušení roboty a poddanství, ale žádný
pokrok v postavení našeho národa. Naše síly nebyly
dostatečné, jiná síla v náš prospěch nepůsobila. Sice naši
politikové vkládali své naděje v Rusko, ale jak mohli čekat
pomoc od cara v boji proti císaři? Vládcové si přece proti
poddaným musí pomáhat, ne jít proti sobě. Navíc to
„mohutné ruské dubisko“, ke kterému jsme se měli přivinout,
jak vyzýval ve své „Slávy dceři“ Jan Kollár, se samo potácelo
ve vichřici vlastních problémů.
A tak už z těchto historicky dávných událostí vidíme, že
nikdy jsme nemohli čekat zvenčí od žádné velmoci pomoc
v našich bojích, ačkoliv mocnosti často nás využívaly ve svůj
prospěch. Ještě více tento výrazný znak našich dějin vystoupil
do popředí ve 20. století.

Poučení z posledních více než sta let historie boje za naši svobodu a demokracii
Ano, z více než sta let, protože musíme jít ještě pár let před
28. říjen 1918, do období 1. světové války (SV), kdy začal
čas tohoto boje, který se často změnil za boj o pouhou
existenci našeho národa. Té jakés takés demokracie jsme si za
tu dobu užili jen necelých dvaapadesát let, tedy sotva
polovinu tohoto období.
Až do 1. SV převážná část naší národní elity počítala se
zachováním Rakouska-Uherska jako federálního státu s naší
výraznou autonomií národní, kulturní i hospodářskou. Stačilo
by, aby vláda v čele s císařem k tomu začala dělat patřičné
kroky. To se ale nestalo, především vinou místních
německých vůdců, kteří sloužili zájmům německé šlechty a
později stále sílící buržoazie. Proto se názory našich
představitelů o české budoucnosti začaly měnit (Palacký:
„Kdyby Rakousko nebylo, museli bychom ho vytvořit.“ X
„Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.“) a právě za

války radikalizovat směrem k vytvoření samostatného státu.
Vznikla zahraniční akce – politický odboj reprezentovaný
především T. G. Masarykem, dále pak E. Benešem a M. R.
Štefánikem. Tento politický odboj byl během války stále
důrazněji podporován vojensky československými legiemi.
Sám Masaryk konstatoval, že bez legií by nevzniklo
Československo.
A zde se poprvé setkáváme s konfrontací velmoci a my. Byly
by marné veškeré snahy Masarykovy a ostatních, kdyby
velmoci nepotřebovaly naše vojáky. Teprve s jejich
rostoucím počtem a významem na frontách začaly velmoci
naše představitele brát na vědomí, začaly je uznávat, zvláště
když naši legionáři dosáhli svým hrdinstvím významných
vítězství v řadě bitev. Význam legií v Rusku pak ještě vzrostl
po bolševické revoluci na konci roku 1917.
Jsem přesvědčen, že kdyby nebylo legií a jejich významu pro
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dohodové mocnosti, žádná z nich by nespěchala s uznáním
Československa, jemuž pak po válce šly na ruku i při
stanovení jeho hranic. Velmoci nás potřebovaly, využívali
našich vojáků ke splnění svých cílů a za odměnu
podporovaly náš národně osvobozenecký boj. Rozhodně
tedy nelze je glorifikovat jako naše osvoboditele.
Nezmiňuji se o domácím odboji a jeho vůdcích, protože ten
v těchto souvislostech neměl rozhodující podíl na vzniku
ČSR, kromě toho, že naše zahraniční vedení mohlo
poukazovat na nespokojenost národa v rámci RakouskaUherska, a morálně tak mohlo ospravedlnit snahy po rozbití
rakousko-uherského mocnářství.
V období První republiky jsme opírali naši bezpečnost
především o Francii a jejího spojence Velkou Británii.
K tomu připočtěme ještě tzv. Malou dohodu (Československo, Jugoslávie, Rumunsko), která vznikla s podporou
Francie jako významná protiváha na východní německé
hranici. Potřebovali jsme spojenectví s Francií, stejně jako
Francie potřebovala spojenectví s námi a Malou dohodou.
Opatrně jsme pokukovali i po spojenectví se Sovětským
svazem a i tato mocnost měla zájem na spojenectví s námi.
Jednak stejně jako všichni ostatní proti případné nové
rozpínavosti sílícího nacistického Německa, jednak jsme
mohli být předmostím pro šíření socialistické a komunistické
revoluce na západ a tím šíření vlivu a moci SSSR.
Problémem tohoto našeho bezpečnostního systému bylo to, že
západní mocnosti se začaly více bát Sovětského svazu než
Německa a zároveň očekávaly, že tyto dvě mocnosti se
střetnou mezi sebou, a pokud se nezničí, pak se velmi oslabí.
A tak, když došlo k německé anexi Rakouska a potom
k útokům na Československo, stáhly se stranou a nechaly
Hitlera, ať si dělá, co chce.
Přišla tak zákonitě Mnichovská zrada. Britský premiér pan
Chamberlain tehdy prohlásil: „Jak hrozné, nepředstavitelné a
neuvěřitelné je, že bychom tu měli kopat zákopy a zkoušet si
plynové masky kvůli jakémusi sporu ve vzdálené zemi mezi
lidmi, o nichž nic nevíme.“ Velmoci se domnívaly, že nás
nepotřebují, proto nás zradily. Sovětský svaz nabízel
pomoc, protože viděl příležitost, jak dostat vojska do střední
Evropy. Netrvalo však dlouho a s Německem uzavřel tzv.
„Pakt Ribbentrop – Molotov“ a pár týdnů nato společně
s Německem zlikvidoval Polsko, sám pak anektoval
pobaltské republiky a napadl Finsko. Kupodivu zde pak
západní mocnosti, ač byly s Německem ve válce, pomáhaly
tomuto svému nepříteli proti Sovětskému svazu. Je víc než
průhledné, že veškeré akce mocností – těch či oněch, se řídily
jejich vlastním prospěchem, ž to byla politika hloupá, se
velmi brzy ukázalo.

SPORT

Naši vojáci za 2. světové války bojovali na celém světě.
Zvláště se proslavili na západě, kde především naši letci
pomohli Británii ochránit anglická města a těžce oslabit
německou Luftwafe, na Blízkém východě, v severní Africe a
největší silou pak disponovali v Sovětském svazu, potom, co
byl přepaden hitlerovským Německem (teprve pak byli naši
vojáci propuštěni z lágrů, vyzbrojeni a posláni na frontu, kde
dosáhli svým hrdinstvím významných vítězství v řadě bitev).
Osvobození většiny našeho území sovětskými vojsky pak
bylo jen vedlejším výsledkem vítězství nad nacistickým Německem. Velmoci nás tedy znovu potřebovaly, využívaly
našich vojáků ke splnění svých cílů a za odměnu po válce
umožnily obnovu naší republiky.
Ovšem další zájmy velmocí způsobily, že náš stát byl pak
zařazen do zájmové sféry Sovětského svazu, a už tím bylo
dáno omezení našeho dalšího svobodného rozvoje. SSSR
nám zakázal účast v tzv. Marshallově plánu, aby pak halasně
mohlo být vyhlašováno, jak nám pomohl v suchém roce 1947
dodávkami obilí. Ministr zahraničí Jan Masaryk tehdy po
návratu z Moskvy řekl, že odlétal jako ministr svobodné
republiky a vrací se jako Stalinův pohůnek. Únor roku 1948
přinesl komunistický převrat dozorovaný z SSSR a od té
doby jsme se tohoto dozoru už nezbavili, a když jsme se
pokusili v roce 1968 náš socialistický režim zlidštit, dozor
z Moskvy se zpřísnil za pomoci letadel a tanků 21. srpna.
Začala více než dvě desítka let dlouhá sovětská okupace a
žádná ze západních velmocí se nás nezastala jinak než
neúčinnými řečmi.
Na konci roku 1989 byl Sovětský svaz natolik oslaben, že své
impérium neudržel a my zase měli možnost zkusit žít po
svém. Postupně jsme vstoupili do NATO i do Evropské unie.
Je to dobře, jsou to společenství, která nám mohou pomoci
zachovat národní svobodu i jakous takous demokracii. ale
nezapomeňme, že jen po tu dobu, kdy to velmocím bude
vyhovovat. My sami se musíme snažit, abychom byli v tomto
společenství platní, a měli význam. Samozřejmě, že velmoci
(především Německo a Francie) se budou snažit rozhodovat
v EU i za nás. Nesmíme se tomu poddat. Proto je důležitá
Visegrádská čtyřka, proto bychom měli co nejaktivněji hledat
další spojence uvnitř EU – Rakousko, Dánsko, Belgii,
Nizozemí, pobaltské republiky, prostě státy naší velikosti,
vždyť máme společné zájmy a v ničem nejdeme proti sobě, a
v tomto spojenectví čelit snahám velmocí o hegemonii
v Evropské unii. Musíme se v rámci společenství a při plnění
všech povinností, které z našeho členství v nich vyplývají, co
nejvíce snažit o samostatné myšlení a jednání.
V tom je poučení z posledních více než sta let: Snažme se
o budování co nejsilnější republiky ekonomicky, politicky
i morálně. Máme na to. Za první republiky se to už dařilo,
jen dostatek času nám chyběl.
Mgr. J. M. Šimek

ZLATO Z MIMONĚ
Družstvo amatérských volejbalistů nezahálelo ani o prázdninách. Nejen, že
pravidelně trénovalo, ale zúčastnilo se
několika letních turnajů. Ale vezměme
to od začátku!
Turnajovou sezónu jsme zahájili v dubnu v Liberci, kde jsme skončili 9. z 12

družstev. Další dubnový turnaj byl
v Mimoni, jen malý přátelák, kde jsme
obsadili krásné třetí místo (zúčastnilo se
šest družstev). Následoval červnový turnaj na dvou tartanových kurtech v Mimoni, kde jsme vybojovali sedmé místo
z devíti. Největší úspěch probíhající se-

zóny se nám podařil opět v Mimoni na
turnaji „VOLEJBALTROCHUJINAK“.
Hrálo se na písku, ale družstva byla po
čtyřech, místo po dvou. My jsme
postavili hned dvě družstva a další naše
členka (Maruška Mitáčová) doplnila
družstvo organizátorů (kteří skončili
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třetí). Družstvo Zelenáčů (Milan
Voříšek ml., Milan Voříšek st., Viktorie
Sedláčková a Jana Škopková) se umístilo na 4. místě (z celkových 7). Nejlépe
dopadlo družstvo s názvem Zákupáci
(Dana Kalová, Majda Kalová, Leoš Zaplatílek a Petr Chábera), kteří si odvezli
pohár za 1. místo.

Prozatím poslední turnaj proběhl 4. 8.
na dvou pískových kurtech. To už byl
klasický beachvolejbal, družstva o dvou
hráčích. I zde jsme měli dvě družstva.
Turnaj byl náročný vzhledem k teplému
počasí a počtu 15 přihlášených družstev.
Ani tady jsme ostudu neudělali, naše
družstva skončila na 6. a 12. místě.

Ve chvíli, kdy máte v ruce tento zpravodaj, už máme za sebou i turnaj 25. 8.
v Zákupech.
Pokud by si chtěl někdo zasportovat
s námi, může přijít v neděli v 18 hodin
do tělocvičny. Těšíme se na všechny
nově příchozí, ať jste žena nebo muž, ať
je vám 15, nebo 50.
Jana Škopková

58. ročník volejbalového turnaje o pohár města Zákupy
Už po osmapadesáté byl volejbalový oddíl TJ Zákupy
v sobotu 25. srpna 2018 pořadatelem turnaje o zákupský
volejbalový pohár.
Jak už se v posledních létech volejbalového úpadku stalo
skutkem, dříve mužský turnaj se stal turnajem smíšených
družstev. Tentokrát však mohli být pořadatelé spokojeni se
Pořadí ve skupinách:
„A“: 1. TJ Zákupy - Utečenci
2. Kukabura Liberec
3. Lavina Medu
4. Zelenáči Zákupy (o tomto družstvu je článek výše)
Výsledky zápasů o 1. – 3. místo:
5. – 8. místo:

zvýšeným počtem účastníků. Na zákupských kurtech bojovala
družstva – ve skupině A: Kukabura Liberec (loňští vítězové),
TJ Zákupy - Utečenci, Zelenáči Zákupy, Lavina medu; ve
skupině B: Pacholíci Dobranov, LážoPlážo Děčín, Miški
Liberec a Mimoňáci Božíkov. Po soubojích ve skupinách, kde
se střetl každý s každým, bylo finále hráno formou dvojic:
první obou skupin o 1. a 2., místo, druzí o 3. a 4. místo atd.
„B“:

1. LážoPlážo Děčín
2. Miški Liberrec
3. Pacholíci Dobranov
4. Mimoňáci Božíkov

TJ Zákupy: LP Děčín 0:2 (41:50)
Kukabura Liberec: Miški Liberec 2:0 (50:19)
Lavina Medu: Pacholíci Dobranov 1:1 (28:29)
Zelenáči Zákupy: Mimoňáci Božíkov 2:0 (50:24)

Celkové pořadí: 1. LážoPlážo Děčín
5. Pacholíci Dobranov
2. TJ Zákupy - Utečenci
6. Lavina Medu
3. Kukabura Liberec
7. Zelenáči Zákupy
4. Miški Liberec
8. Mimoňáci Božíkov
Vítěz – tým z Děčína – se stal až do dalšího ročníku turnaje držitelem Putovního poháru města Zákup a všichni účastníci
obdrželi věcné ceny v hodnotě, jakou si svým výkonem a umístěním zasloužili.
Nejlepší hráčkou byla E. Arnoštová z Kukabury, nejlepším hráčem L. Elišák ze Zákup.
Sponzorem turnaje bylo město Zákupy, jehož vedení, radě města i zastupitelstvu pořadatelé děkují za vstřícný přístup.
JMŠ
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INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14-19 týdnů, cena 159-195,- Kč/ ks.
PRODEJ:

24. září a 29. října 2018
Zákupy - parkoviště u zámku
14.00 hod.
VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK
cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

!!!
PRODEJ
DŘEVĚNÝCH BRIKET
!!!

!! 48,- Kč /10kg !!
TAKÉ JE U NÁS MOŽNOST PRONÁJMU
REKREAČNÍ CHALUPY V JIZERSKÝCH
HORÁCH - MĚSTEČKO DESNÁ.
Podívejte se na
http://www.echalupy.cz/jizerske_hory/ubytovani-desnachalupa-kobryn-7613.php
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ve středu 1. srpna oslavila své 90. narozeniny paní Božena Kirchmannová. Paní Boženka
pochází z Prahy. Mnoho let jezdila s manželem za sestrou na chalupu do Lasvic, kde se jim
tak zalíbilo, že se rozhodli s rodinou zde zůstat už nastálo. Nyní je již několik let doma
v Domě s pečovatelskou službou v Nových Zákupech. Oslavenkyně přivítala gratulanty ve
velmi dobré a srdečné náladě a vesele vzpomínala nejen na své dětství, školní lásku i svou
celoživotní profesi prodavačky. Velmi se těší ze své velké rodiny, radost jí dělá již 5 vnoučat
a 8 pravnoučat. Oslavenkyni přejeme k jejímu životnímu jubileu hodně zdraví, životního
elánu a také mnoho krásných chvil s rodinou a přáteli.
V pondělí 20. srpna oslavila své 90. narozeniny paní Jiřina Procházková. Paní Jiřinka
pochází z Moravy, mnoho let žila v Praze a také ve Varnsdorfu a nyní je již doma v Domově
důchodců v Nových Zákupech. Radost jí vždy udělá návštěva její dcery, těší se také ze svých
dvou vnuček a jednoho pravnoučka. Své kulatiny oslavila společně se svou rodinou.
Oslavenkyně má ráda sladké dobroty, je milovnicí vážné hudby a vždy ráda chodila na
procházky. Vedení města společně s redakcí Zákupského zpravodaje gratuluje paní Jiřince
k jejímu životnímu jubileu a přeje jí mnoho radosti prožité se svými nejbližšími, hodně
pohody, a do dalších let pevné zdraví.
19. srpna 2018 navždy odešel
pan Zdeněk Diviš,
v minulosti velmi aktivní a obětavý občan Zákup
a v létech 1968-70 vůdčí osobnost obnoveného
zákupského junáckého – skautského oddílu –
bratr Dobrouš.
Čest jeho památce!
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