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OBRAZOVÁ REPORTÁŽ Z ŘÍJNA 2018

Den seniorů – Kulturní dům 12. října

Slavnostně vyzdobená radnice

ZŠ a MŠ vítá blížící se 100. výročí vzniku (CSR)

Odhalení pamětní desky Lípy svobody u kulturního domu 27. X.

Slavnostní představení DS Havlíček ke 100. výročí republiky 27. X.

28. X. před školou
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
Měsíc říjen nám nabídl dvě významné
události. Tou první byly volby, které určily
složení zastupitelstva našeho města. Chtěl
bych poděkovat všem, co si našli cestu do
volebních místností a šli volit. Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva 31. října jsem byl zvolen starostou našeho města
Zákupy. Chtěl bych poděkovat všem za důvěru. Vést naše
město je mi ctí a budu se snažit být dobrým starostou a
pracovat pro všechny naše spoluobčany. Čeká nás mnoho
práce. Tak s chutí do toho. Změna nastala na pozici
místostarosty. Ivu Kreisngerovou vystřídal Mgr. Jaroslav
Hajdů. Rád bych Ivě poděkoval za práci pro naše město ve
funkci místostarostky, kterou osm let zastávala. Do její nové
životní role jí přeji ze srdce hodně štěstí, zdraví a klidu. Členy
rady města se stali Bc. Iva Kreisingerová, Ing. Pavel Paták a
Ing. Zdeněk Rydygr. Předsedou finančního výboru byla
zvolena Iva Serdelová a předsedou kontrolního výboru Ing.
Pavel Řezník. Pro podporu kulturního života a komunikace
s občany byly zřízeny osadní výbory v Nových Zákupech
(předseda Evžen Gabriel) a Božíkově (předsedkyně Kamila
Šoltová). Osadní výbor Kamenice bude na programu příští
jednání zastupitelstva. Všem nově zvoleným zastupitelům,
radním, předsedům a členům výborů děkuji za jejich ochotu
pracovat pro město a přeju jim hodně zdaru a optimismu.

Druhou významnou událostí byly oslavy stého výročí založení
naší republiky. Prakticky celý říjen se u nás ve městě pořádala
nějaká akce související s tímto významným jubileem. Vše
vyvrcholilo 28. října, právě v den, kdy před sto lety našli naši
předci odvahu a začali psát kapitolu samostatného
Československa. Řadu oken, balkonů a domů překrývala státní
vlajka, radnice svítila na dálku. Za podzimního počasí, zimy,
větru a deště se před školou sešlo několik desítek lidí (určitě
více jak sto), což bylo velmi potěšující. Po krátkém programu
se všichni přítomní za deště odebrali na koupaliště, kde byl
připraven ohňostroj. Ti menší šli v klasickém lampionovém
průvodu, s rozsvícenými lampiony ve státních barvách. Když
vezmu jiná města, i větší, tak tam byla účast ani ne poloviční.
Děkuji všem, kteří přišli. Přeci jenom sto let je sto let.
Chtěl bych také poděkovat kronikáři našeho města Mgr.
Jiřímu M. Šimkovi za aktivitu a pomoc při oslavách a řediteli
ZŠ a MŠ Zákupy Mgr. Čestmíru Kopřivovi a jeho kolektivu za
příkladné zapojení žáků školy i dětí ze školky do oslav stého
výročí založení Československa.
Smeknutí klobouku a obdiv a poděkování zaslouží děti (i paní
učitelky) z tanečního a pěveckého kroužku za vystoupení
v zimě a dešti při oslavách.
A přání nakonec: Kéž máme v sobě tolik české hrdosti, jako
v neděli 28. října 2018. Hrdost nám Čechům občas chybí.
Krásný podzim! Ing. Radek Lípa, starosta města

Výsledky komunálních voleb v Zákupech
Počet
Okrsky
Počet
volených
Voliči Vydané Volební Odevzdané
volebních
členů
v seznamu obálky účast v % obálky
celkem
zpr.
v
%
obvodů
zastupitelstva
15

1

3

Kandidátní listina
číslo

název

3

100,00

2 268

1 124

49,56

Hlasy
Počet
kandidátů
v%

abs.

Platné
hlasy

1 124

Přepočtené
%
platných
hlasů

15 249

Počet
mandátů

Pořadí dle
výsledků

1

KSČM

1 665 10,92

15

10,91

1

2.

2

SNK Živé Zákupsko

1 220

8,00

15

8,00

1

4.

3

Nezávislé moderní Zákupy

10 728 70,35

15

70,35

12

1.

4

SNK PRO ZÁKUPY

5

ČSSD

1 453

9,53

15

9,52

1

3.

183

1,20

4

4,50

0

5.

Pro srovnání uvádíme celkové výsledky minulých komunálních voleb 2014
I když celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků byl letos větší (1124) než ve volbách v roce 2014 (1112), vzhledem k růstu
počtu obyvatel je letošní procento nižší (49,56) než minule (50,05)
Kandidátní listina
číslo

název

Hlasy
abs.

v%

Počet
kandidátů

Přepočtené %
platných
hlasů

Počet
mandátů

Pořadí dle
výsledků

1

SNK PRO ZÁKUPY

1 445

9,55

15

9,55

1

3.

2

Nezávislé moderní Zákupy

9 412 62,24

15

62,23

10

1.

3

ČSSD

4
5

978

6,47

15

6,46

1

5.

Změna pro Zákupsko

1 364

9,02

15

9,01

1

4.

KSČM

1 924 12,72

15

12,72

2

2.
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Zvolení zastupitelé dle získaných mandátů 2018
Kandidátní listina
číslo

Kandidát

název

poř. číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Pořadí
zvolení

1

KSČM

2

Dvořák Jan

51

KSČM

1

2

SNK Živé Zákupsko

1

Rydygr Zdeněk Ing.

61

NK

1

3

Nezávislé moderní Zákupy

1

Lípa Radek Ing.

38

NK

1

3

Nezávislé moderní Zákupy

2

Kreisingerová Iva Bc.

39

NK

2

3

Nezávislé moderní Zákupy

3

Hajdů Jaroslav Mgr.

49

NK

3

3

Nezávislé moderní Zákupy

4

Benešová Jana

45

NK

4

3

Nezávislé moderní Zákupy

5

Paták Pavel Ing.

44

NK

5

3

Nezávislé moderní Zákupy

6

Serdelová Iva

52

NK

6

3

Nezávislé moderní Zákupy

7

Kreisinger Petr Ing.

41

NK

7

3

Nezávislé moderní Zákupy

8

Lukavec Petr Ing.

27

NK

8

3

Nezávislé moderní Zákupy

9

Gabriel Evžen

43

NK

9

3

Nezávislé moderní Zákupy

10

Řezník Pavel Ing.

74

NK

10

3

Nezávislé moderní Zákupy

11

Jirásek Josef

36

NK

11

3

Nezávislé moderní Zákupy

12

Šoltová Kamila

47

NK

12

4

SNK PRO ZÁKUPY

1

Kopřiva Čestmír Mgr.

53

NK

1

Výsledek voleb v jednotlivých okrscích
Okrsek 1
Voliči
Vydané Volební
v seznamu obálky účast v %
1 061

485

Okrsek: 2
Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

485

6 762

45,71

Voliči
Vydané Volební
v seznamu obálky účast v %
810

497

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

497

6 604

61,36

Výsledky voleb

Výsledky voleb
Kandidátní listina

Kandidátní listina

Hlasy
číslo

název

Hlasy

číslo

název

1

Komunistická str. Čech a Moravy

634

9,38

1

Komunistická str. Čech a Moravy

720

10,90

2

SNK Živé Zákupsko

569

8,41

2

SNK Živé Zákupsko

549

8,31

3

Nezávislé moderní Zákupy

4 814 71,19

3

Nezávislé moderní Zákupy

4 505

68,22

4

SNK PRO ZÁKUPY

5

ČSSD

abs.

v%

397

142

9,98

4

SNK PRO ZÁKUPY

724

10,96

70

1,04

5

ČSSD

106

1,61

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

35,77

142

1 883

Výsledky voleb
Kandidátní listina

v%

675

Okrsek: 3
Voliči
Vydané
v seznamu obálky

abs.

Hlasy

číslo

název

1

Komunistická str. Čech a Moravy

311 16,52

2

SNK Živé Zákupsko

102 5,42

3

Nezávislé moderní Zákupy

4

SNK PRO ZÁKUPY

5

ČSSD

abs.

v%

1 409 74,83
54 2,87
7 0,37

[Starostové města Zákupy

1990 – 2018
1990 – 2002
Zdeněk Patočka
2002 – 2004
Pavel Kučera
2004 – 2010
Miloslava Hudaková
2010 – 20…
Ing. Radek Lípa
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Komentář:
Celková účast voličů v Zákupech byla v letošních volbách
v procentech (nikoliv ale v absolutním počtu voličů) o něco
nižší než v roce 2014, přesto značně převyšovala celostátní i
okresní průměr. Ovšem trend je od roku 2010 trvale klesající.
V Zákupech se v letošních komunálních volbách ukázal podobný vývoj, jaký se projevoval v celé republice: další
slábnutí levicových stran. Zákupská ČSSD nepostavila ani
kompletní kandidátku a skončila se čtyřmi kandidáty bez
mandátu (v dosavadním zastupitelstvu měla 1 místo), KSČM
dosáhla na 1 mandát (dosud 2), který získal počtem hlasů
kandidát na druhém místě komunistické kandidátky. Po
jednom mandátu obdržely dvě nezávislé kandidátky (SNK
PRO ZÁKUPY a SNK Živé Zákupsko), vždy pro lídra volební
strany. Plných 12 mandátů z celkových 15 pak získala
kandidátka Nezávislé moderní Zákupy. Toto uskupení tak
posílilo své postavení v zastupitelstvu proti minulému období
o 2 místa. Je to zřejmě výsledek dobrého vedení Zákup
v minulém období, svou roli bezesporu sehrála dobře sestavená kandidátka i dobře formulovaný volební program.
Toto složení zastupitelstva je nepochybně výhodné v tom, že
rozhodování v téměř jednolitém kolektivu bude snazší, rychlejší, operativnější, protože opozice prakticky neexistuje. O to
však musí být větší odpovědnost nově zvolených.
Dvanáct zastupitelů vítězné kandidátky v sobě bude muset
najít sílu být opozicí sami sobě, důkladně zvažovat každý krok

a nenechat se zlákat vidinou jakési „absolutní moci“, bude
muset velmi pečlivě naslouchat hlasům občanů, co nejvíce
s nimi komunikovat, nebát se v případě rozhodování o pro
město významných akcích získat oporu třeba i v referendu.
Zastupitelé z řad vítězné kandidátky budou muset počítat také
s tím, že jim bude často kladeno za vinu i to, za co nemohou, a
nenechat se tím otrávit.
„Nezávislé moderní Zákupy“, včetně dosavadního a zároveň i
nového starosty, získaly nesmírnou důvěru občanů. Tu důvěru
budou muset upevňovat každý den, každým svým rozhodnutím, každým svým činem, svým jednáním, svým přístupem
k občanům. Protože důvěra se těžko získává a lehko ztrácí.
I v moderní historii Zákup jsme toho byli svědky.
Před námi jsou teď čtyři roky, v nichž zvolení zastupitelé
budou muset prokázat, že co občanům slíbili ve svém
volebním programu, dokáží také splnit, že mají jednak vůli,
jednak i potřebné předpoklady k tomu, aby vedli Zákupy
k rozkvětu a ke spokojenosti občanů. Nebudou to mít lehké,
protože si stanovili cíle vysoké, náročné a často i závislé na
mnoha okolnostech, které si vyžádají enormní nasazení všech.
A občané Zákup by jim v tom měli pomáhat.
Nezbývá tedy, než novému zastupitelstvu Zákup i jeho orgánům popřát, ať se jim daří nejméně tak, jako doposud, ať
úspěšně překonávají všechny překážky, ať mají i nadále podporu občanů a Zákupy pod jejich vedením vzkvétají.
JMŠ

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁKUPY 31. ŘÍJNA 2018
Proces letošních komunálních voleb byl v Zákupech ukončen
ustavujícím zasedáním zastupitelstva města dne 31. října, které
se konalo od 17 hod. v jídelně místní školy. Jednání zahájil
dosavadní starosta Ing. Lípa. Poté co zvolení zastupitelé
složili slib, přikročilo zastupitelstvo k volbě starosty,
místostarosty, rady města a výborů zastupitelstva.
Jak se dalo celkem s jistotou předpokládat na základě
výsledků voleb, byl staronovým starostou Zákup zvolen Ing.
Radek Lípa. Místostarostou (neuvolněným) se stal Mgr.
Jaroslav Hajdů, oba za Nezávislé moderní Zákupy s podporou
Nájemníků obecních bytů. Oba se tak stali zároveň členy rady
města. Dalšími členy rady města byli zvoleni: Bc. Iva
Kreisingerová, Ing. Pavel Paták (oba NMZ s PNOB) a Ing.
Zdeněk Rydygr (SNK Živé Zákupy).
Dále zastupitelé zřídili výbory a zvolili jejich členy:
Finanční výbor – předsedkyně: Iva Serdelová (NMZ s PNOB),

členové: Jana Benešová, Věra Hlavničková, Miloslava Hudaková, Jana Mejsnarová
Kontrolní výbor – předseda: Ing. Pavel Řezník (NMZ s PNOB), členové: Zdeněk Homza ml., Šárka Jerson, Štefan Pintér,
Kamila Šoltová
Osadní výbor Božíkov – předsedkyně: Kamila Šoltová,
členové: Ondřej Fürbacher, Martina Pačesová, Marcela Synková, Tereza Synková, Milan Tomsa, Miroslav Žížala
Místní výbor Nové Zákupy – předseda: Evžen Gabriel, členové: Kateřina Machová, Sabina Versbachová, Klára
Zemánková, Vladimír Kulhánek
Na závěr poděkoval starosta Ing. Lípa minulým zastupitelům
za práci pro město, občanům za účast a vyslovil přání, aby i na
dalších zasedáních zastupitelstva byla účast občanů významná
a občané se co nejvíce zapojovali do práci v městě.

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Redakce ZZ se obrátila na nové zvolené zastupitelky a zastupitele s následující žádostí:
Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli!
Redakce Zákupského zpravodaje se na Vás obrací s žádostí o
zodpovězení několika otázek. Vaše odpovědi budou zveřejněny, jakmile je redakce obdrží, v nejbližším čísle Zákupského zpravodaje.
1. Proč, podle Vašeho názoru, Vás zákupští občané volili?
2. V jaké oblasti se chcete především ve své funkci ve prospěch Zákup angažovat?
3. Můžete vyjmenovat 4 (podle Vašeho názoru) nejdůležitější
priority pro rozvoj Zákup v nejbližších čtyřech letech Vašeho nastávajícího funkčního období?
4. Myslíte si, že by bylo vhodné, aby každý zastupitel si vzal
na starost určitou část Zákup, kterou by pravidelně procházel a zabýval se zlepšováním jejího stavu?

5. Budete se ve své funkci zastupitele rozhodovat o projednávaných otázkách:
a) zásadně podle stanoviska volební strany, za kterou jste
kandidoval/a
b) většinou podle názorů občanů z Vašeho okolí
c) vždycky se obrátím o radu k odborníkům v daném problému a rozhodnu podle ní
d) především podle vlastního, ničím neovlivněného úsudku
e) podle většinového názoru zastupitelstva
f) pokud problému nerozumím, raději se zdržím hlasování
Lze označit i více možností.
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PODĚKOVÁNÍ VOLEBNÍCH STRAN
Sdružení nezávislých kandidátů „Živé
Zákupsko“ děkuje všem svým voličům
za 1220 hlasů, které jste nám dali v komunálních volbách, čímž jsme obdrželi
jeden mandát.
Já děkuji za 13,19 % preferenčních
hlasů, což je vůbec druhý nejvyšší počet
preferenčních hlasů v Zákupech. Těším

se na vás v příštím zastupitelstvu a
hlavně na spolupráci s vámi.
Naše sdružení ostatně již vykročilo k plnění svých předvolebních závazků –
zásadně jsme se podíleli na vzniku
Klubu aktivních seniorů Zákupy, z. s.,
jehož činností chceme obohacovat život
nejen seniorů u nás v Zákupech. Pokud

máte zájem v tomto sdružení být a
podílet se na jeho činnosti, obraťte se na
Ing. Fridrichovou, Ing. Mockovou,
JUDr. Placha nebo Ing. Rydygrovou.
Členy sdružení se mohou stát fyzické
osoby starší 18 let, nadpoloviční většina
členů by měla být starší 55 let.
Zdeněk Rydygr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vážení spoluobčané. ZO KSČM v Zá- řákovi pomoc a jeho prostřednictvím neříká „Není člověk ten, aby se zavděčil
kupech děkuje za každý odevzdaný hlas prosazovat volební program, který má všem.“ Věřím, že se budeme nadále
ve volbách do městského zastupitel- na toto čtyřleté období stanovený. Já potkávat při různých akcích, které se
stva.
osobně téměř po 40 letech končím ženami v LKŽ budeme realizovat. Ještě
Výsledek byl 1.665 hlasů ve prospěch v komunální politice. Děkuji všem, kteří jednou za vše děkuji a novému zastupiKSČM. Obsadili jsme 2. místo. S vý- mě po celou dobu podporovali a učili, telstvu přeji hodně radosti z vykonané
sledkem spokojeni nejsme, ztratili jsme jak v komunální politice se ctí obstát. práce pro nás občany.
1 mandát. Zvolen byl pouze Jan Dvořák. Jestli se mě toto podařilo, musíte zhodPřes tento neúspěch je KSČM připra- notit vy sami. Pracovat pro všechny
Miloslava Hudaková,
vena poskytnout zastupiteli Janu Dvo- občany je velice těžké. Však se nadarmo
předsedkyně ZO KSČM Zákupy
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Poděkování za sdružení Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
Vážení spoluobčané,
nás výborným vysvědčením a oceněním ženou nezklamali. Děkujeme.
chtěli bychom Vám touto cestou podě- naší práce pro město za uplynulé čtyři
kovat za podporu, kterou jste nám vy- roky. Přijímáme tento výsledek s pokoZa sdružení Nezávislé moderní Zákupy
jádřili při komunálních volbách. Náš vý- rou a plnou odpovědností. Je to velký
s podporou Nájemníků obecních bytů
sledek 12 zastupitelských mandátů z pa- závazek. Budeme pracovat pro naše měIng. Radek Lípa
tnácti možných (70,35 % hlasů) je pro sto tak, abychom Vaši důvěru v nás vlo-

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

Stručně z jednání zastupitelstva města dne 26. 9. 2018
Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy po projednání schválilo záměr
budoucího uspořádání sítě pozemních komunikací dle
předloženého návrhu po realizaci severozápadního obchvatu
města Zákupy, za předpokladu rekonstrukce stávajícího úseku
silnice II/268 v centru města.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo dodatek ke smlouvě o
dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a
vytápění, město Zákupy“ s Martinem Dudíkem, Plumlov, IČ
18513841 dle předloženého materiálu.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtové opatření č.
14/2018 na straně příjmů ve výši 1.566.000 Kč, na straně
výdajů ve výši 11.166.000 Kč a financování 9.600.000 Kč
v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy stanovilo v souladu se zákonem

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, provádění rozpočtových opatření Radou
města Zákupy v období od 8. 10. 2018 do ustavujícího
zasedání Zastupitelstva města Zákupy.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo darovací smlouvu mezi
ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a
městem Zákupy o převodu majetku ŠKODA OKTAVIA
s registrační značkou 3L7 7702.
Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 68.
schůze finančního výboru konané dne 21. 6. 2018, zápis z 69.
schůze finančního výboru konané dne 13. 7. 2018, zápis ze 70.
schůze finančního výboru konané dne 3. 8. 2018, zápis ze 71.
schůze finančního výboru konané dne 8. 8. 2018, zápis ze 72.
schůze finančního výboru konané dne 31. 8. 2018 a zápis
ze 73. schůze finančního výboru konané dne 18. 9. 2018.

Stručně z jednání rady města dne 24. 9. a 18. 10. 2018
Pozemky a služebnosti
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemek p.
č. 76/2 orná půda o výměře 4417 m2 v k. ú. Veselí nad
Ploučnicí, záměr města prodat část pozemku p. č. 543 ost.
plocha o výměře cca 672 m2, část pozemku p. č. 544 zastavěná
plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře cca 299 m2 a pozemek
p. č. 545 zahrada o výměře 482 m2 v k. ú. Zákupy.

Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvě o nájmu
pozemků ze dne 1. 3. 2013, kterým se mění smlouva z doby
neurčité na dobu určitou do 31. 12. 2025 u těchto pozemků: p.
č. 556/1, p. č. 591, p. č. 592 v k. ú. Kamenice u Zákup, p. č.
38/2, p. č. 38/4, p. č. 239/2 v k. ú. Starý Šidlov s účinností od
1. 10. 2018, nájemce Farma Svitavka s. r. o., Zákupy;
schválila dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 11. 7.
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2011, kterým se mění smlouva z doby neurčité na dobu
určitou do 31. 12. 2025 u těchto pozemků: p. č. 162/3, p. č.
208/6, p. č. 251, p. č. 604/4, p. č. 640/5 v k. ú. Brenná, p. č.
502/1 a část pozemku p. č. 505/1 v k. ú. Božíkov, p. č. 458/5 s
účinností od 1. 10. 2018, nájemce Limagro s. r. o., Zákupy;
schválila dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 20. 10.
2002, kterým se mění smlouva z doby neurčité na dobu
určitou do 31. 12. 2025 u tohoto pozemku: p. č. 2460 v k. ú.
Zákupy s účinností od 1. 10. 2018, nájemce Angusland s. r. o.,
Zákupy a schválila dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků ze
dne 24. 5. 2010, kterým se mění smlouva z doby neurčité na
dobu určitou do 31. 12. 2025 u těchto pozemků: p. č. 2622/1,
p. č. 1756/1, p. č. 2596, p. č. 2601, p. č. 2602, p. č. 2606, p. č.
2607/1, p. č. 1749/1, p. č. 1751, část pozemku p. č. 2527, p. č.
2528, část pozemku p. č. 2533, p. č. 2534, část pozemku p. č.
2536, p. č. 2604 v k. ú. Zákupy, p. č. 162/4 v k. ú. Brenná, p.
č. 110/3, p. č. 316/10 v k. ú. Božíkov s účinností od 1. 10.
2018, nájemce Angusland s. r. o., Zákupy, v předloženém
znění.
Rada města Zákupy schválila smlouvu o nájmu části pozemku
p. č. 1852/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k. ú.
Zákupy na dobu určitou do 30. 9. 2019, za účelem umístění
reklamního banneru o rozměrech 2 x 1,5 m, s účinností od 1.
10. 2018, nájemné 800,- Kč/m2 vč. DPH (tj. 2.400,- Kč/rok
vč. DPH), s firmou RIO Media, a. s., Praha 9 a schválila
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, s účinností od 1. 10. 2018, nájemné
1,50 Kč/m2/rok, občanovi Zákup.
Rada města Zákupy schválila zařazení žádosti občanů Zákup a
České Lípy do seznamu žadatelů o prodej pozemků určených
pro výstavbu rodinných domů (původně pozemek p. č. 1609
v k. ú. Zákupy).
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemek p.
č. 3 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 653 m2, část
pozemku p. č. 4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca
508 m2, část pozemku p. č. 5 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře cca 349 m2 v k. ú. Lasvice; záměr města
prodat část pozemku p. č. 1535/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 160 m2 v k. ú. Božíkov; záměr
města změnit Smlouvu o nájmu pozemku ze dne 1. 10. 2004
uzavřením dodatku k uvedené smlouvě. Změnou nájemní
smlouvy by mělo dojít k vyjmutí pronajaté části pozemku p. č.
1535/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 160
m2 v k. ú. Božíkov a přepočtu výše nájemného; záměr města
prodat pozemek p. č. 54/2 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 13 m2 v k. ú. Zákupy, občanovi Zákup.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke Smlouvě o nájmu
pozemku ze dne 30. 4. 2012, kterou se vyjímá část pozemku p.
č. 2421 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 1330 m2
v k. ú. Zákupy a upravuje se celková výše nájemného z 5.520,Kč/ročně na 3.525,- Kč/ročně, s účinností od 1. 11. 2018,
nájemce z České Lípy.
Rada města Zákupy schválila ukončení smlouvy o nájmu
pozemků p. č. 188 a p. č. 189 v k. ú. Lasvice dle Smlouvy o
nájmu ze dne 13. 9. 2006 s občanem Dobrovic, dohodou ke
dni 31. 12. 2018.
Nebytové prostory
Rada města Zákupy schválila uzavření smlouvy o nájmu na
části prostor (nebytových prostor) v čp. 184, Zákupy –

místnosti o výměře 33,40 m², místnosti o výměře 33,40 m2 a
místnosti o výměře 110,96 m2 v části objektu č. p. 184,
umístěné na p. p. č. 1190 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Zákupy, s účinností od 1. 10. 2018 s firmou Krofian CZ spol.
s r. o., Dobranov, za účelem uskladnění výrobních zařízení, na
dobu určitou do 28. 2. 2019, s možností prodloužení, za
nájemné ve výši 6.000 Kč/měs. vč. energií.
Rada města Zákupy schválila uzavření smlouvy o nájmu na
prostory sloužící k podnikání – sekce restaurace o výměře
295,33 m2 v objektu Nové Zákupy č. p. 521, Zákupy stojící na
pozemku p. č. 1859 v k. ú. Zákupy, s účinností od 1. 10. 2018
s p. Ruslanem Pilařem, Praha-Hostavice, IČ 03845516, za
účelem provozování hostinské činnosti, na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 500,- Kč/měs. + záloha 2.000,- Kč/měs. za
spotřebu vody, spotřeba el. energie a plynu bude hrazena
nájemcem.
Správa bytového fondu města
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
čtyři měsíce na byt č. 2 o velikosti 1+3 na adrese Tichá 246 a
na byt č. 8 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 507,
Zákupy.
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
Sb., ve znění pozdějších předpisů, v střešní nástavbě Školní
333 a bytovém domě Tichá 246, Zákupy.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 7
v ul. Gagarinova 332, Zákupy dle § 2279 Občanského
zákoníku od 1. 10. 2018.
Rada města Zákupy neschválila uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 1 o velikosti 0+1 na adrese Nové Zákupy 520, Zákupy
s manželi ze Zákup, na jeden měsíc.
Rada města Zákupy schválila výměnu bytů, a to bytu č. 12,
Gagarinova 395, Zákupy a bytu č. 2, Nové Zákupy 510, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila podnájem bytu č. 3, Gagarinova
327, Zákupy na dobu určitou do 31. 10. 2019.
Rada města Zákupy schválila odpis nedobytné pohledávky ve
výši 3.986,- Kč za občana Zákup.
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila prodejní cenu turistických
známek ve výši 35,- Kč/ks a prodejní cenu turistických
nálepek ve výši 12,- Kč/ks.
Rada města Zákupy schválila rozpočtové opatření č. 15/2018
na straně příjmů ve výši 125.000,- Kč a na straně výdajů ve
výši 125.000,- Kč v předloženém znění.
Rada města Zákupy schválila Směrnici MěÚ č. 3/2018 o
inventarizaci majetku a závazků s účinností od 20. 10. 2018
v předloženém znění.
Rada města Zákupy schválila občance Zákup poskytnutí
finančního daru ve výši 4.000 Kč a uzavření darovací smlouvy
za tímto účelem.
Veřejné zakázky
Rada města Zákupy schválila doporučení komise o posouzení
a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Elektrická požární signalizace – Kulturní dům
Zákupy“ a přidělení této zakázky uchazeči CENTR PCO, s. r.
o., Mladá Boleslav a uzavření smlouvy o dílo za zadávacích
podmínek, v celkové ceně 513.035 Kč s DPH.
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Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pojištění majetku a
odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů, dřevní hmoty a
vozidel v majetku města Zákupy“ a pověřila starostu města
jmenováním členů komise pro otevírání obálek a jmenováním
členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
Příspěvkové organizace
Rada města Zákupy schválila Výroční zprávu o činnosti
Základní školy a Mateřské školy Zákupy za školní rok
2017/2018, v předloženém znění.
Rada města Zákupy schválila nařízení odvodu finančních
prostředků ve výši 1.500.000 Kč z investičního fondu Domova
důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy do
rozpočtu zřizovatele dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy od 1.
10. 2018 na byt č. 6 v Domě s pečovatelskou službou, Nové
Zákupy 501 s občankou Brniště a občanem Kostelce nad
Orlicí.
Rada města Zákupy schválila přerušení provozu školní družiny
Základní školy a Mateřské školy Zákupy v termínu podzimních prázdnin 29. 10. – 30. 10. 2018.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy od 1.
11. 2018 na byt č. 8 v Domě s pečovatelskou službou, Nové

Zákupy 504 s občankou Blíževedel a uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 3 v DPS, Nové Zákupy 506, Zákupy,
s občankou Dobranova.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis ze 40. - 42. schůze
komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 27. 8., 12. 9. a 3.
10. 2018.
Další záležitosti
Rada města Zákupy schválila uzavřít se společností GasNet, s.
r. o., Ústí nad Labem za účelem provozování plynárenského
zařízení smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, stavba
„Zákupy - STL plynovod a přípojky“ a smlouvu o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, stavba
„Zákupy - STL plynovod a přípojky - II. etapa“.
Rada města Zákupy schválila Smlouvu o spolupráci
s Národním památkovým ústavem, Praha 1 na dobu určitou od
1. 10. 2018 do 15. 12. 2018, v předloženém znění.
Rada města Zákupy schválila použití znaku města Zákupy na
dárkové předměty k prodeji na nám. Svobody 249, Zákupy v
provozovně Květinka paní Simony Řeháčkové a na sportovní
dresy TJ Zákupy, z. s.

INFORMACE PRO OBČANY
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 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 20. dne v měsíci, ale
pošlete informaci, případně fotografie co nejdříve. Pokud všechny články dostane redakce na poslední chvíli, nestačí
je zpracovat, a buď váš článek neotiskne, nebo Zpravodaj vyjde se zpožděním.

ZPOŽDĚNÍ TOHOTO LISTOPADOVÉHO ČÍSLA BYLO ZPŮSOBENO ČEKÁNÍM NA
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA.

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

GLOSA POD ČÁROU
Úvahy povolební
V minulém čísle ZZ jsem napsal, že volební programy jednotlivých kandidátek se od sebe nebudou příliš lišit, a tudíž nejsou hlavním důvodem, proč tu či onu kandidátku volit. Že
důležitější jsou lidé na těchto kandidátkách.
Nemám důvod tento názor příliš opravovat. Jen v jednom:
jedna z kandidátek se přece jen lišila od ostatních. V těch se
objevovaly formulace jako „budeme se snažit – budeme usilovat – budeme podporovat – chceme“. V té jedné, odlišné, se

psalo „vybudujeme – dokončíme – zrekonstruujeme – umožníme“ – zjednodušeně řečeno a prostě vyjádřeno „uděláme to
a to“. V tom se tato kandidátka odlišovala a myslím, že i to
byl jeden z důvodů, proč zvítězila. Usilování, podporování či
snažení a chtění se dá těžko měřit a kontrolovat, člověk se
z toho vždycky nějak může vykroutt. Ze slibu „udělám“ se jen
tak jedno-duše vykroutit nedá. Takový slib se dá kontrolovat.
A navíc – člověk je rád, když se ve volebním programu (v tom
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rozšířeném) objeví i věci, které sám už léta prosazuje, i když to
jsou jen takové maličkosti jako je osazení koupaliště kolem
dokola lavičkami nebo dětská skluzavka do vody, případně
městský památkový okruh, který mám už léta připravený.
A potěší i to, když se obnovují staré dobré věci. Je to už víc
než půl století, co jsme my – tenkrát mladí obyvatelé tehdy nového sídliště – v „Helďáku“ vybudovali svépomocí sportoviště
(tenkrát se tomu říkalo „areál zdraví“) – běžecký okruh, na
něm posilovací prvky – hrazdy, překážky atd. Pak jsme zestárli, měli jsme jiné starosti a areál zanikl. A teď se tam plánuje
něco podobného opět vytvořit. Tleskám. Je to reálné, nepříliš

náročné a moc užitečné. I pro výchovu mladé generace.
Ale – a to už tak moc nesouvisí s volbami – mám radost i
z dalších věcí. Třeba z toho, že se, jak se zdá, začíná obnovovat rybník za bývalým mlýnem – vždyť tady bývalo kdysi původní zákupské koupaliště. Také z obnovujících se fasád starých domů a z dalších věcí, zkrášlujících Zákupy.
Ale vraťme se k volbám:
Jestli se té volební straně, co si sepsala takový pěkný volební
program, podaří ho alespoň z větší části naplnit – a já to těm
většinou mladým zastupitelům moc přeju, tak jsme zvolili
hodně dobře.
JMŠ

_
ZŠ a MŠ ZÁKUPY INFORMUJE

_

ZŠ a MŠ Zákupy ve školním roce 2018/2019
Školní rok 2018/2019 byl zahájen dne 3. září, kdy jsme v
šestnácti třídách základní školy přivítali 324 žáků, včetně 36
prvňáčků. Škole přibylo 20 žáků a počet tříd se navýšil o
jednu třídu. V posledních letech zaznamenáváme nárůst žáků
dojíždějících z Brniště a Mimoně.
S novým školním rokem se nám povedlo otevřít třetí oddělení
školní družiny (ŠD). Krajský úřad Libereckého kraje nám
schválil požadované navýšení kapacity ŠD na 90 žáků. Třetí
oddělení ŠD je určeno pro žáky 4. - 5. tříd. Zvýšením kapacity
ŠD se nám podařilo uspokojit všechny žádosti rodičů o umístění žáků do ŠD.
Máme dvě mateřské školy (MŠ) se 4 třídami a celkovou kapacitou 100 dětí. V MŠ ve Školní ul. jsou tři třídy se 75 dětmi a
v MŠ Nové Zákupy je jedna třída s 24 dětmi. Úkolem do
nadcházejících let je rozšířit MŠ v Nových Zákupech, čímž by
se město připravilo na zvýšený zájem o umístění dětí do MŠ a
zároveň bychom zvětšili malé provozní prostory současné MŠ.
Počet zaměstnanců školy narostl na 55. Nové zaměstnance
škola přijímala zejména v souvislosti s tzv. inkluzí, jedná se o
pracovní pozice asistenta pedagoga. O děti a žáky se stará 7
učitelek školy mateřské, 24 učitelů základní školy, 3 vychovatelky školní družiny, 4 asistenti pedagoga, 8 provozních zaměstnanců a 7 kuchařek. Sportovní areál a ubytovna jsou
součástmi školy provozovanými v rámci vedlejší hospodářské
činnosti. Pracují zde 2 zaměstnanci.
Areál školy se skládá z pěti pavilónů, což umožňuje nerušenou
činnost jednotlivých součástí školy. Škola má pavilóny základní školy, mateřské školy, školní jídelny, dílen a administrativní. Dále škola provozuje odloučené pracoviště mateřské
školy v Nových Zákupech, sportovní areál a školní turistickou

ubytovnu. V nedaleké klášterní zahradě obhospodařujeme
školní pozemek.
Náš ideál vycházejícího žáka naší školy lze popsat takto: chce
se a umí se dále celoživotně vzdělávat; je tvořivý a umí řešit
problémy; účinně a otevřeně komunikuje se svým okolím;
spolupracuje a váží si práce své, ale i práce druhých; respektuje svá práva i práva druhých; uvědomuje si své povinnosti; je
tolerantní a vnímavý; projevuje své pozitivní city v chování;
dokáže se vcítit do pocitů druhých; má kladný vztah k přírodě
i kulturním hodnotám a chrání je; poznává a rozvíjí dále své
schopnosti a učí se být zodpovědný, zejména při rozhodování
o své další životní a profesní orientaci. To určitě není snadný
úkol pro žáky, učitele, rodiče. Snažíme se předat našim žákům
to nejlepší. Používáme moderní didaktiku, střídáme metody,
snažíme se o zábavu a aktivitu, individualizujeme a diferencujeme. Předkládáme žákům nabídku pestrých, zábavných a
prakticky zaměřených aktivit. Žáky musíme připravit na jejich
studijní a profesní dráhu, proto je učíme číst s porozuměním,
hledat řešení, prezentovat, komunikovat, vzájemně se učit.
Dobrá didaktika v hodině našim žákům sděluje – v naší třídě
je normální pracovat. Záleží nám na tom, aby ve třídě a ve
škole bylo vše nestresující, zajímavé a praktické.
Do nového školního roku, který je významný oslavami 100.
výročí vzniku Československé republiky a ve škole si toto
kulaté jubileum připomeneme řadou akcí, přeji všem žákům,
aby se jim ve škole dařilo, aby se zde cítili dobře, aby je učení
bavilo, aby svým rodičům dělali jenom samou radost a aby
byli hrdí, že jsou Češi. Rodičům žáků přeji pevné nervy při
výchově, a pokud se vyskytnou problémy, věřím v úzkou
vzájemnou spolupráci se školou.
Mgr. Čestmír Kopřiva
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100. výročí vzniku samostatného československého státu na zákupské škole
V neděli 28. října vyvrcholily po celé České republice oslavy u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého
státu. V tento den nezůstala pozadu ani naše škola, kdy na setkání u Lípy svobody zazpíval náš pěvecký sbor Zákupáček a
zatančil taneční kroužek Motýlci.
Ale nejen touto akcí se naše škola zapojila do oslav tohoto významného výročí, akcí jsme měli opravdu mnoho:
• Žákovský parlament zorganizoval RETRO VÝSTAVU věcí, které
používali lidé v předešlých sto letech. Výstava vznikla za velké podpory rodičů, učitelů a zaměstnanců školy, kteří do školy přinesli spoustu
zajímavých předmětů. Výstavu měli možnost zhlédnout i obyvatelé Zákup při konání voleb do zastupitelstva města a protože výstava stále trvá, budou si ji moci prohlédnout i rodiče při konání třídních schůzek.
• Ve všech ročnících
II. stupně se uskutečnily
BESEDY
s Mgr. Jiřím Šimkem. Žáci se v průběhu tří besed dozvěděli mnoho důležitých i zajímavých informací z období od 1. světové války do listopadu roku 1989. Své
získané vědomosti si pak mohli všichni žáci ověřit v soutěžním kvízu. Pět
nejlepších „znalců“ historie našeho státu získalo věcné ceny.
• Paní učitelky a páni učitelé si připravili pro všechny naše žáky TVOŘIVÉ DÍLNIČKY s náplní vztahující se k výročí naší
republiky. Pro vaši představu – žáci pekli koláče v barvě trikolory, zkusili si vyrobit boty ala Baťa, v dílnách vyráběli naši
státní vlajku, seznámili se s „Nej“ České republiky, s našimi významnými ilustrátory, zahráli si na básníky…
• Plot u školy jsme vyzdobili vlajkami, mapami a obrázky na téma „ CO ČESKO DALO SVĚTU“.
• Žákovský parlament uspořádal DEN BAREV, kdy žáci a učitelé přišli oblečeni v národních barvách a společně v tělocvičně
sestavili naši státní vlajku. Akci umocnil společný zpěv státní hymny s pěveckým kroužkem pod vedením paní učitelky Bartošové.
• Na I. stupni se uskutečnil projektový den „NÁRODNÍ DEN“, během kterého žáci malovali, zpívali, vyráběli výrobky související s naší zemí, dozvídali se informace o státní hymně, státních symbolech, prezidentech…
Akcí bylo opravdu mnoho a my věříme, že si každý žák naší školy rozšířil své poznatky o historii i současnosti naší vlasti –
České republice.
Mgr. Jaroslava Neumannová
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KRONIKA MĚSÍCE – ŘÍJEN
12. 10. na Dnu seniorů v kulturním domě k poslechu a tanci
hrála skupina Septima.
24. 10. se u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa v Kulturním domě v Zákupech konala druhá
beseda o našich osmičkových výročích.
27. 10. byla v 16:45 hod odhalena pamětní deska u Lípy
svobody vedle parkoviště kulturního domu.
Od 17 hod. hrál DS Havlíček ke 100. výročí Česko-

slovenska divadelní představení apokryfických textů
Karla Čapka „O pravdě a člověku“.
28. 10. se uskutečnil slavnostní akt ke 100. výročí vzniku
Československa u Lípy svobody u základní školy v Zákupech a odpálen ohňostroj na koupalšti.
31. 10. se konalo ustavující zasedání zastupitelstva města.
31. 10. od 18:00 hodin hrál ke 100. výročí vzniku ČSR na
státním zámku PH Quartet.

KALENDÁŘ MĚSÍCE – LISTOPAD
3. 11. v KD Zákupy vypukne od 19:00 hodin Rockmetalový
helouvín vol. 3 – vystoupí My Project, Rimortis a
Carpatia Castle
14. 11. se od 17:00 hodin v kulturním domě uskuteční třetí
beseda o významných osmičkových výročích republiky

i Zákup u příležitosti oslav 100. výročí vzniku
Československa.
16. 11. se ke státnímu svátku koná v předkaplí státního zámku
Koncert Duo Kchun.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE – LISTOPAD
1. 11. Den horské služby
1883 projel první vlak přes Zákupy (mezi Českou
Lípou a Mimoní) (135 let)
1888 + ruský cestovatel Nikolaj Michajlovič Prževalskij (130)
1903 + německý spisovatel Theodor Mommsen
(115)
2. 11. Památka zesnulých
4. 11. 1763 * národní buditel, herec a dramatik Karel
Václav Ignác Thám (255)
1883 * malíř a grafik Karel Vik (135)
1928 * zpěvačka Yvetta Simonová (90)
6. 11. 1893 + ruský skladatel Petr Iljič Čajkovskij (125)
8. 11. 1998 + francouzský herec Jean Marais (20)
9. 11. Světový den jakosti
1818 * ruský spisovatel I. S. Turgeněv (200)
1888 pohřeb zakladatele Sokola dr. Miroslava
Tyrše (den úmrtí není znám) (130)
10. 11. 1483 * Martin Luther (535)
11. 11. Den veteránů
1918 skončila 1. světová válka (100)
13. 11. Mezinárodní den nevidomých
1988 + hudební skladatel Jaromír Vejvoda (30)
14. 11. Světový den diabetu
1918 poprvé zvolen TGM prezidentem ČSR
(100)
16. 11. Mezinárodní den tolerance

17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a
demokracii
Mezinárodní den studentstva
18. 11. 1848 + malíř Antonín Machek (170)
1883 bylo otevřeno Národní divadlo (/130)
1973 + hud. skladatel Alois Hába (40)
19. 11. 1828 + rakouský hudební skladatel Franz Peter
Schubert (190)
20. 11. Světový den dětí
1923 * akademický sochař Miloš Axman (95)
21. 11. Světový den televize
22. 11. 1848 zahájení kroměřížského sněmu (170)
1883 * malíř Otakar Kubín (135)
1913 * britský hudební skladatel Edward Benjamin
Britten (105)
1963 zavražděn americký prezident John Fitzgerald
Kennedy (55)
23. 11. 1948 * hudební skladatel Emil Viklický (70)
27. 11. 1918 + malíř Bohumil Kubišta (100)
1923 * herečka Antonie Hegerlíková (95)
28. 11. 1943 se sešli Roosevelt, Churchill a Stalin v Teheránu (75)
29. 11. 1378 + Karel IV. (640)
1688 + Bohuslav Balbín (330)
30. 11. 1393 + Matěj z Janova (625)
1873 * spisovatelka Božena Benešová (145)
1938 zvolen prezidentem ČSR Emil Hácha (80)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH kulatě ŠUSTLO”
6. 11. 1743 byla zcela odstraněna poslední šibenice
v Zákupech poražená větrem. (275 let)
7. 11. 1978 byla otevřena Síň tradic v ZŠ za účasti mnoho
papalášů a zástupců sovětské posádky z Nových Zákup. (40)
11. 11 1578 byl v České Lípě proboden vlastním lokajem Jan
Berka – pán na Zákupech. (440)

13. 11. 1903 zemřel zákupský občan Jan Mai, který zřídil
nadaci pro 14 zákupských chudých v částce 18 000 korun.
(115)
22. 11. 1973 postihla Zákupy větrná smršť, která vyvracela
stromy a sloupy a strhla střechu Retexu. (45)
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KULTURA
Den seniorů
Páteční podvečer 12. října patřil v Kulturním domě v Zákupech od 16 hodin našim seniorům. Vedení města pro ně
připravilo občerstvení a slosovatelné vstupenky o hodnotné
ceny. Hudební skupina Septima hrála k poslechu i tanci.
Sál se začal plnit už krátce po třetí hodině. Vše bylo
připraveno a my, pořadatelé, už jsme se nemohli dočkat, až
oslavíme společně s našimi seniory jejich den.
Všechny přítomné přivítal starosta města Ing.
Radek Lípa a popřál
všem příjemné odpoledne plné tance, radosti a
příjemného popovídání
s přáteli.
Po zahájení a první
taneční sérii byl servírován výborný guláš ze
školní jídelny, za který
děkujeme celému kolektivu kuchařek. Skupina Septima měla pro seniory
překvapení v podobě taneční soutěže v charlestonu, ve které
nebylo vůbec jednoduché vybrat vítěze. Během této akce
proběhly tři vstupy losování vstupenek, z nichž si každý senior
odnesl domů nějakou tu cenu. Hodnotné ceny byly vystaveny
přímo v sále, všichni je okukovali a přáli si, co by rádi vyhráli.
K vidění bylo mnoho dobrot všech chutí, ale také ceny přímo
do kuchyně, jako mikrovlnná trouba, varná konvice nebo
tyčový mixér. Hlavní cenou byla televize. Někteří měli štěstí a
vyhráli dárkový poukaz na kapříka z koupaliště. Mnoho cen
darovala společnost Alimpex food a. s., za což velmi děkujeme! Obdarováni byli všichni senioři.
Po celé odpoledne se tancovalo a povídalo, bylo to milé
setkání. My mladší v rolích organizátorů jsme měli radost, že

jsme našim seniorům uspořádali tuto akci, a tím vyjádřili naše
poděkování a projevili úctu. Jak řekl pan starosta v úvodu:
„Každý je tak starý, na kolik se cítí.“ Opravdu – věk je jen
číslo a tento večer zde byli jen a jen mladí lidé, kteří se
spontánně bavili, aktivně si užívali živo-ta a radosti všichni
společně. Za nádhernou atmosféru děkujeme všem přítomným a těšíme se na společné setkání, popovídání i taneček na
již tradičním novoročním posezení, které se uskuteční 18.
ledna 2019.
Ráda bych poděkovala paní Gondolové z firmy Alimpex Food
a. s. za sponzorské
dary do soutěže,
kolektivu z Domova důchodců a domu s pečovatelskou
službou v Nových
Zákupech, protože
bez jejich po-moci
by se na tuto akci
plno seniorů nedostalo. Další velké
díky patří hasičům
ze Zákup, kteří zajišťovali odvoz seniorů. Děkuji všem,
kdo se na této akci podíleli. Děkuji!
Za organizátory Bc. Michaela Šoltová

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
AKCE USPOŘÁDANÉ NA OSLAVU 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Červen – listopad: Besedy s kronikářem pro veřejnost –
Osmičková výročí našich dějin
Duben – prosinec: Besedy s kronikářem pro seniory v DD a
DPS – Osmičková výročí našich dějin
Září – říjen: Besedy s kronikářem v ZŠ – 100 let bojů za svobodu, 100 let samostatnosti
Říjen – 27. 10. odhalení pamětní desky Lípy svobody u KD a
divadelní představení DS Havlíček „O pravdě a člověku“

28. 10. slavnostní akt ke 100. výročí vzniku Československa u
Lípy svobody, lampionový průvod a ohňostroj
31. 10. koncert na státním zámku – PH Quartet (klarinetové
kvarteto)
Listopad – 14. l1. třetí beseda o osmičkových výročích
16. 11. v předkaplí státního zámku koncert Duo Kchun ke
státnímu svátku 17. listopadu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESEDY O OSMIČKOVÝCH VÝROČÍCH ČESKÉ A ZÁKUPSKÉ HISTORIE
Druhá beseda z cyklu „Osmičková významných osmiček proběhlo ve stylu se zabývat už naší moderní historií –
výročí české a zákupské historie“
proběhla ve středu 24. října v Kulturním
domě v Zákupech. Povídal jsem si
s přítomnými o událostech od konce
třicetileté války 1648 do první války
světové. Zatímco předchozí první i toto
druhé
setkání
s historií
našich

„co se kdy stalo“, budeme si v
navazujících besedách klást otázky nejen
KDY a CO, ale především PROČ ke
vzpomínaným událostem došlo.
Třetí beseda se uskuteční ve středu
14. listopadu od 17 hodin opět
v Kulturním domě v Zákupech a bude

První republikou, rokem 1938 a druhou
světovou válkou.
Čtvrtá beseda, zabývající se léty
1948 a 1968, bude uspořádána v lednu
2019, a protože už budeme v roce
devítkovém, dotkneme se i roku 1989.
Mgr. J. M. Šimek
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ZÁKUPSKÉ LÍPY SVOBODY – STROMY REPUBLIKY
Lípy svobody, které se sázely od vzniku Československa v roce 1918 ve výroční dny této pro nás tak významné události, se
v Zákupech, které byly i v létech 1918-38 převážně německé, v té době nikdy nevysadily. (Zato císařských dubů z roku 1908
vysazených u příležitosti 60. výročí počátku vlády císaře Františka Josefa I. měly a mají Zákupy několik.) Teprve v roce 1945
bylo vysazeno několik lipových stromků kolem Trojičního sloupu na nám. Svobody. Tyto lípy však byly v období totality
pozapomenuty a v 60. létech pokáceny, protože narušovaly kořenovým systémem základy sousoší.
A tak první a dosud stojící Lípou svobody byla ta, kterou zákupští občané vysadili u školy 28. října 1968 nejen na oslavu 50 let

Československa, ale také na protest proti srpnovému vpádu vojsk států Varšavského paktu a následné sovětské okupace.
Slavnostní projev přednesl J. M. Šimek.
Druhá zákupská Lípa svobody stojí u parkoviště vedle
kulturního domu. Byla vysazena 28. října 1998 u příležitosti 80. výročí československé samostatnosti a v pátém roce samostatné České
republiky. Patronem této lípy
byl tehdejší starosta Zákup
pan Zdeněk Patočka.
Třetí Lípa svobody
byla vysazena 22. září letošního roku v ulici V Lukách
z podnětu MO KSČ a LKŽ Zákupy. „Tempora mutantur“, říkali staří Římané („Časy se mění“).
Mgr. Jiří M. Šimek

SLAVNOSTNÍ VÝZDOBA MĚSTA
Opravdu pěkně a nápaditě přispěla k výzdobě města základní škola, která se k významnému výročí přihlásila a vyparádila už
dávno před 28. říjnem.
Po dlouhé době se tentokrát neobjevily státní vlajky jen na veřejných budovách, jako je radnice či škola, ale také na mnoha
dalších domech. Snad je to doklad vracející se národní hrdosti občanů. Zvláště však je třeba vyzdvihnout výzdobu radnice nejen
pro záplavu vlajek, ale také pro tříbarevnou světelnou stovku (100) v oknech obřadní síně, z nichž zářila opravdu daleko.
Bohužel vlajková výzdoba náměstí Svobody byla omezena právě jen na budovu radnice. Škoda.

SOBOTA 27. ŘÍJNA
Tento den byl nejen ve znamení výlovu zákupského koupaliště, ale především dalších akcí pořádaných k oslavě 100.
výročí vzniku Československa.
V podvečer v 16:45 se zákupští občané sešli na parkovišti kulturního domu u
Lípy svobody z roku 1998,
kde byla odhalena pamětní
deska. Při této příležitosti
pronesl krátký projev starosta města Ing. Radek Lípa
a vzpomínku na zasazení
lípy 28. října 1998 při-dal
kronikář Mgr. J. M. Šimek.

Pak shromáždění Zákupané odešli do sálu kulturního domu,
kde DS Havlíček provedl ke 100. výročí Československa
připravenou inscenaci
zdramatizovaných textů biblických apokryfů Karla Čapka, kterou
její tvůrci nazvali „O
pravdě a člověku“.
Inscenaci krátkým projevem, připomínajícím
slavnostní večer Havlíčkovců 28. X. 1968, který byl nejen oslavou 50 let Československa, ale i protestem proti vpádu vojsk Varšavského
paktu do Československa 21. srpna 1968 a následné sovětské
okupaci, uvedl pamětník a režisér inscenace J. M. Šimek.
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NEDĚLE 28. ŘÍJNA
Nejvýznamnější část zákupských oslav 100. výročí vzniku
Československa se odehrála v pozdním nedělním odpoledni
v neděli 28. října.
V 16:30 hod. se zákupští občané shromáždili u Lípy svobody,
kde k nim promluvil starosta Ing. Radek Lípa a uvedl další
program. Nejprve vystoupil pěvecký sbor základní školy
„Zákupáček“ pod vedením paní učitelky Bartošové, přestávku,

v níž se připravoval k vystoupení taneční kroužek „Motýlci“,
vyplnil krátkou osobní vzpomínkou na zasazení tohoto Stromu
republiky před padesáti roky městský kronikář Mgr. J. M.
Šimek. Čestnou stráž u Památníku Lípy svobody stáli zákupští
skauti. Součástí pietního aktu byl odhalení nové pamětní desky
věnované 100. výročí vzniku Československé republiky a
položení květin k Památníku Lípy svobody.

Přesto, že počasí bylo, že „psa by do toho člověk nevyhnal“,
sešlo se k oslavě 28. října hodně zákupských občanů, daleko
více než jiná léta, a ani déšť a sílící vichr je neodradil od
účasti na lampionovém průvodu (každý účastník dostal
zdarma lampion s hůlkou a svíčkou) a nádherném ohňostroji
na koupališti. A nebyl to ohňostroj vítající nový rok. Byl to

ohňostroj, vítající naši republiku do dalšího století.
Zákupy oslavily opravdu důstojně 100. výročí vzniku Československa, 100. výročí znovunabytí svobody a samostatnosti.
Bohužel počasí v celé naší republice nepřálo tomuto velkému
svátku. Zima a déšť provázely po celý den veškeré akce v celé
republice, Zákupy nevyjímaje.

_____________________________________________________________________________________
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STŘEDA 31. ŘÍJNA
Závěrečnou akcí oslav 100. výročí vzniku Československa byl
koncert sdružení PH Quartet – klarinetového kvarteta v hudebním
salónku zákupského zámku. Bohužel jen 15 návštěvníků vyslechlo
pečlivě sestavený program složený ze skladeb klasiků i moderních
umělců. Dvořákovy Slovanské tance č. 2, 3, a 10 a Brahmsův
Uherský tanec č. 5 vystřídaly židovské melodie Mika Curtise
Klezmer triptych a pak následoval Georg Gershwin, Jaroslav
Ježek, Montiho čardáš a na závěr zazněla Bernsteinova Amerika.
Byl to závěr symbolický, vždyť na vzniku Československa se
významně podílel právě americký prezident Wilson.
A věřte, že hudba Gershwinova, Ježkova či Bernsteinova zněla
v podání klarinetistů jako (promiňte protimluv) mini big band.
……………………………………………………………………
Zákupské akce ke 100. výročí vzniku Československa zaznamenal slovem J. M. Šimek, foto M. Šoltová, Č. Kopřiva, Zd. Kadlecová, P. Novák, R. Lípa, J. Šimek, J. Váňa a další
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MĚSTO ZÁKUPY VÁS ZVE
na TŘETÍ BESEDU U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
ve středu 14. listopadu 2018 v 17 hodin
v Kulturním domě v Zákupech
Přednáší Mgr. Jiří M. Šimek na téma

OSMIČKOVÁ VÝROČÍ
V HISTORII NAŠEHO NÁRODA A ZÁKUP
tentokrát

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
PŘES 1. REPUBLIKU
DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
_____________________________________________________________________________________
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Město Zákupy a Státní zámek Zákupy
Vás u příležitosti státního svátku
zvou

16. listopadu 2018 v 18 hod.
na

SLAVNOSTNÍ
KONCERT
v předkaplí zámku

DUO KCHUN
• Martin Prokeš (tenor)
• Marek Šulc (baryton)
„Stella Maris - mariánská lyrika
v hudbě středověku a renesance“
Vstupné: 50,-Kč
Předprodej vstupenek v pokladně MěÚ v Zákupech
od 10. října 2018
_____________________________________________________________________________________
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MĚSTO ZÁKUPY VÁS ZVE NA

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
Kde? ZÁMEK ZÁKUPY
Kdy? 4. 12. 2018
V kolik? Od 16:00 hod.
KRAMPUS ČERTI
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO DĚTI
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
www.zakupy.cz

_____________________________________________________________________________________
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Město Zákupy vás zve na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
v sobotu 1. 12. 2018
NÁMĚSTÍ SVOBODY 16:00 HODIN
pěvecký sbor Zákupáček - ZŠ a MŠ Zákupy
Věra Klásková - zpěv
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Občerstvení zajištěno

STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 hodin
Vánoce u pana nadlesního
zpřístupnění bytu pana nadlesního

Kulturní dům Zákupy 13:30 - 15:30 hodin
ADVENTNÍ JARMARK
výrobků žáků ZŠ a MŠ Zákupy
_____________________________________________________________________________________
18

Zákupský zpravodaj

_____________________________________________________________________________________
19

Zákupský zpravodaj

_____________________________________________________________________________________
20

Zákupský zpravodaj

A JEŠTĚ PÁR FOTOGRAFIÍ Z OSLAV 28. ŘÍJNA
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POHLED DO HISTORIE HUDEBNÍHO ŽIVOTA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek
1988 11. 2. Pražákovo kvarteto
31. 3. pěvci Národního divadla N. Šormová, M. Veselá, R. Tuček, klavír J. Ruml
12. 5. J. Krejčí – housle, J. Holeňa – klavír + beseda
s hudebním skladatelem J. Seidlem
8. 9. J. Herajnová – housle, Z. Křičková – klavír
27. 10. Dagmar Baloghová
22. 12. Musica a tre
6 koncertů, průměrná návštěva 42 posluchači
1989 1. 2. Pražské violoncellové duo
6. 4. pěvci Národního divadla N. Šormová, M. Veselá, R. Tuček, klavír J. Ruml
25. 5. R. Sochorová – klavír, V. Mareš – klarinet,
M. Wichterle – fagot
22. 6. J. Pokorná – varhany
20. 7. Rumi Itoh (Japonsko) – klavír, B. Smejkal –
housle, P. Novotná – recitace
31. 8. I. Chřibková – varhany, L. Ježová – hoboj
28. 9. Talichovo kvarteto
9. 11. I. Žižlavksá – soprán, P. Horáček – bas,
M. Knopp – tenor, J. Hromada – umělecký přednes, J. Ruml –
klavír – program Amadeus
21. 12. pěvci Národního divadla N. Šormová, M. Veselá, R. Tuček, klavír J. Ruml
9 koncertů, průměrná návštěva 61 návštěvník.
1990 15. 2. Ars instrumentalis pragensia
3. 5. H. Melmuková – klavír, R. Melmuka – klavír,
M. Hrabica – umělecký přednes – program Zahrada domova
Karla Čapka
28. 6. M. Kvěchová – varhany. D. Šimůnková –
mezzosoprán
6. 9. J. Slavíková – varhany, J. Herajnová – housle
20. 12. Ars instrumentalis pragensia
5 koncertů, průměrná návštěva 53 posluchači.
V tomto roce jsme se dozvěděli, že náš KPH a jeho činnost
byly po celou dobu předmětem sledování StB. Kontrola byla
provázena i občasnými mírnými pohovory v místních
stranických orgánech, proto jsme také pořádali pravidelné
koncerty „na počest VŘSR“, či „Únorového vítězství
pracujícího lidu“, abychom si „vylepšili kádrový profil“.
Termíny koncertů se sice neshodovaly většinou s termínem
výročí, ale stačilo napsat na plakáty „na počest“. Dvakrát
jsem byl vyslýchán orgány StB – přiznávám, že velmi mírně a
bez jakéhokoliv nátlaku. Ale byli jsme podezřelí, protože se
„na zámku scházeli divní lidé ve svátečním oblečení“. Přežili
jsme zřejmě jen proto, že náš KPH byl dlouhá léta pod
ochrannými křídly některých pracovníků ministerstva kultury
jako nejmenší KPH v republice, jímž se chlubili i v zahraničí.
Je třeba přiznat, že místní funkcionáři si v druhé polovině 80.
let 20. st. uvědomili, že naše akce činí Zákupy známými, a
nejenže nám přestali házet klacky pod nohy, ale občas i
pomohli. I koncertní křídlo na zámek koupili. Jen ty sovětské
tanky jezdily pořád okolo, nahlodávaly základy zámku a
trochu rušily poslech svými nevyladěnými motory a rachotem
pásů v rytmu poněkud cizím.
Ale i mezi sovětskými vojáky byli takoví, kteří se nechovali
jako okupační moc. Vzpomínám na jeden z prvních

(Pokračování)
Zákupských hudebních večerů, které jsem organizoval na
zámku. Byl jsem se podívat, zda nepřichází nějaký opožděný
návštěvník a před zámkem jsem uviděl sovětského kapitána.
Ptal jsem se, zda jde na koncert. Velmi slušně, skoro až se
strachem se zeptal, zda může. Později jsem měl možnost s ním
hovořit. Byl to velice vzdělaný profesionální hudebník, který
šel dobrovolně na vojnu, aby se, jak říkal, „dostal na západ“.
Myslel, že půjde do Berlína, skončil u nás. Upřímně se
omlouval za vpád jejich armády. Nesouhlasil s tím, co se stalo
a já si velmi vážil jeho důvěry. Později přivedl ještě dva další,
kteří byli zřejmě stejných názorů.
1991 31. 1. Vihanovo kvarteto
7. 2. V. Snítil – housle, H. Veisová – klavír, I. Hurník – průvodní slovo
18. 4. sólisté ND A. Bortlová – soprán, V. Kříž –
baryton, J. Kolář – klavír
16. 5. Josef Suk – housle, Josef Hála – klavír
27. 6. J. Pokorná – varhany, P. Červinka – zpěv
5. 9. J. Herajnová – housle, J. Slavíková – klavír
24. 10. Pěvecký sbor severočeských učitelů
21. 11. sólisté ND J. Svobodová – soprán, P. Červinka – baryton, J. Šalamoun – klavír
19. 12. Camerata
9 koncertů, průměrná návštěva 50 posluchačů. Předsedou
KPH se stal Josef Stahl.
1992 16. 4. J. Boušková – harfa, J. Kubišta – housle
30. 4. Panochovo kvarteto
28. 5. sólisté ND N. Šormová, J. Horáček – varhany:
J. Hora
3. 9. J. Herajnová – housle, J. Slavíková – klavír
22. 10. Pražské trio
20. 12. České strunné duo + H. Janiuchová
6 koncertů s průměrnou návštěvností 40 posluchačů.
1993 7. 4. Due Boemi di Praga
29. 4. Barok Jazz Quintet
16. 6. Musica per cinque
22. 7. Coro academico de la U. N. A. M. Mexico
16. 9. Trio Antonína Dvořáka
28. 10. J. Boušková – harfa, Jiří Kubita – housle
16. 12. M. Hřebíčková-Kozáková – soprán, M. Tůmová-Bílková – flétna, P. Kloub – kytara
7 koncertů, průměrná návštěvnost 60 posluchačů.
1994 17. 2. L. Vernerová – soprán, J. Kramperová – klavír
14. 4. Adamusovo trio
16. 6. Giovanni okteto
8. 9. N. Šormová – soprán, V. Soukupová – alt,
V. Mencl – klavír
3. 11. Panochovo kvarteto
15. 12. Collegium cameralis
6 koncertů, průměrná návštěvnost 35.
1995 16. 2. Pražské dechové trio
13. 4. V. Snítil – housle, H. Veisová – klavír + beseda s hud. sklad. J. Hanušem
9. 6. B. Rabas – varhany, J. Jonášová – soprán
3 koncerty, průměrná návštěvnost 26 návštěvníků.

KONEC ZÁKUPSKÉHO KPH
Koncert B. Rabase a J. Jonášové v zámecké kapli byl
posledním koncertem pořádaným zákupským Kruhem přátel

_____________________________________________________________________________________
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hudby, posledním Zákupským hudebním večerem. Bylo jich
celkem sto jedenadvacet a navštívilo je celkem 6 168
posluchačů při průměrném počtu 51 návštěvníků.
Tři příčiny způsobily zakončení činnosti KPH Zákupy:
1. Stále klesající návštěvnost (16. 2. 1995 pouhých deset
posluchačů). Spousty vynaloženého času, spousta práce a
tomu neodpovídající výsledek. Jen vánoční koncerty byly
výjimkou, ale i tam křivka návštěvnosti klesala.
2. Únava současných pracovníků KPH. Vždyť Jiří Šimek stál u
kolébky KPH a nepřetržitě po více než dvacet let připravoval
jednotlivé sezóny dramaturgicky, zajišťoval jednotlivé
koncerty organizačně i pořadatelsky. Jednotliví funkcionáři
KPH přicházeli a odcházeli, on zůstával. Vedle něj 15 let
pracoval v KPH Josef Stahl. Pomáhal v propagaci i organinizaci, v pořadatelské službě a dělal pokladníka a posléze
předsedu. Situace se zhoršila, když v roce 1991 odešla

dosavadní předsedkyně KPH Věra Červinková a z trojice se
stala dvojice. A nikdo další se přes výzvy nepřihlásil.
3. Třetí příčina, která byla onou poslední krůpějí, jíž pohár
trpělivosti obou vytrvalců přetekl, byla reorganizace
Městského kulturního střediska na návrh tajemnice MÚ Ing.
Hořčičkové. Práce se ještě ztížila, na námitky lidí v kulturní
práci zkušených nebyl vzat zřetel, a tak nejprve J. Šimek a
vzápětí i J. Stahl oznámili, že uvolňují své funkce v KPH
novým zájemcům. Ti se bohužel nepřihlásili.
Měl jsem radost a považoval jsem za čest, že jsem KPH
v Zákupech mohl založit a jeho činnost organizovat více než
20 let. Měl jsem pak smutnou povinnost zapsat do kroniky, že
KPH v Zákupech končí.
Byl to zdejší KPH, který organizoval hudební život v nejmenším místě republiky, kde taková činnost byla vykonávána.
Zákupy ztratily něco, co se stávalo slavnou tradicí.
JMŠ
(Pokračování příště: Z historie Zákupského zpravodaje)

ZÁKUPSKÉ SPOLKY
Divadelní spolek HAVLÍČEK Zákupy
Zákupští ochotníci dobyli Prahu. Tak by asi nadepsal článek bulvární novinář. My pouze konstatujeme, že
zákupští ochotníci byli poprvé pozváni
se svým představením do našeho
hlavního města, aby se stali součástí
místní podzimní přehlídky. Ve čtvrtek
27. září – den před státním svátkem –
hráli v Hackerově divadle „Princeznu T.“ Představení se líbilo
a sklidilo dlouhý závěrečný potlesk – dokonce ve stoje.
V předvečer dalšího státního svátku sehráli tentokrát
v Zákupech slavnostní představení ke 100. výročí
Československa. Byla to premiéra inscenace inspirované
apokryfy Karla Čapka pod názvem „O pravdě a člověku“.
Tutéž inscenaci budou moci vidět i diváci v České Lípě
v neděli 11. listopadu od 17 hod. v budově Vlastivědného
muzea.
A hned potom už Havlíčkovci začnou připravovat komedii
„Jak je důležité míti Filipa“, dokonce se zpěvy a tanci. JMŠ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Český svaz chovatelů – Výkup králičích kožek 25. 11.
Vážení spoluobčané, chci vás informovat o posledním výkupu
králičích kožek v tomto roce pro českého zpracovatele této
suroviny, jímž je Tonak a. s. Nový Jičín. S tímto podnikem
spolupracuje ZO Zákupy již několik let, a to vždy v neděli dle
sjednaného termínu od 9.00 do 10.00 v klubovně ČSCH v
Mimoňské ulici u náměstí Svobody. Kožky se vykupují suché,

napnuté bez hlav a předních nohou a také bez tuku na kožce.
Aktuální výkupní cena je 100,- Kč za 1 kg kožek, což v
průměru vychází cca 19,- Kč. Výkup se uskuteční 18.
listopadu od 9.00 do 10.00.
Za ZO ČSCH Zákupy Ing. Stanislav Kňobort

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ze skautské obce Sportovní výprava: Stráž pod Ralskem – Stohánek – Dubnice
V pátek 12. 10. 2018 jsme vyjeli autobusem do Stráže pod Ralskem a vyrazili do místního volnočasového
klubu Šešule. Zde na nás čekala první sportovní
disciplína – bouldrová stěna. Pro většinu z kluků
bylo lezení na takovéto lezecké stěně s měkkým
dopadem do žíněnky úplnou premiérou. Žádný
z nich se toho však nezalekl a všichni se jali
zkoušet svou sílu a výdrž na malých chytech.
Někteří dokonce lezli takřka po stropě a nedali na sobě vůbec znát,
že lezou poprvé. Odpočinout unaveným rukám mohli u stolního
fotbálku, čehož rádi využili.
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Hodina na boulderu rychle utekla a vyrazili jsme na místo přespání, kde jsme si nechali věci, dali svačinu, sbalili plavky a
vyrazili do bazénu. V bazénu se mohli všichni „vyblbnout“ i s pomůckami do vody. Lovili pod vodou puk, hráli vodní basketbal
a stříleli po sobě vodními stříkačkami. Ukázali jsme si i pár metod záchrany tonoucího. V podstatě prázdný bazén jsme si všichni
užili, a protože byl již nejvyšší čas vrátit se zpět, vydali jsme se připravit večeři. Podle očekávání byli všichni hladoví jako vlci,
nebo spíš jako šakali a divočáci. Po jídle krátká večerka a hned spát, čekal nás náročný den.
Ráno jsme posnídali bábovku, zabalili vše potřebné a vyrazili do půjčovny kol. Už tam na nás čekaly koloběžky a kola. Počasí
bylo perfektní. Ranní chlad vystřídalo hřejivé sluníčko a my už upalovali směr Hamr na Jezeře a pak dál, až k pomníku
generálmajora Antonína Sochora. Po cestě jsme měli krátkou přestávku u rašeliniště Černého rybníka, kde kluci objevili kouzlo
„doutníků“ resp. orobince. Především to, jak chmýří z nich rozfoukává vítr všude a po všech. K pomníku genmjr. Sochora už to
bylo jen kousek, ale zato do pěkného táhlého kopce. U pietního místa válečného hrdiny z 2. světové války a také skauta jsme si
řekli, kdo to byl a co pro naši republiku udělal a vzdali mu hold skautským pozdravem.
Skalní hrádek Stohánek se nachází nedaleko, jen pár set metrů lesem.
Tato skála trčící uprostřed lesa, do níž jsou vytesané schody a na vrcholu
místnost na přespání, byla naším útočištěm pro odpočinek a hlavně oběd.
Opékání buřtů patří snad ke každé výpravě skautů a hlavně oheň a jeho
rozdělávání. Opět nám k zapálení posloužilo křesadlo, obyčejné sirky
nejsou výzvou. Po opečení buřtů jsme testovali jednu specialitu… udělat
popcorn na ohni. První várka se moc nepovedla. Kluci sice tvrdili, že ty
zuhelnatělé kousky kukuřice jsou dobré, ale možná si jen nechtěli
připustit neúspěch. Poučeni z předešlého počinu došlo k nutným úpravám
a nakonec se povedlo. Sezobali jsme upečený popcorn, vše pobalili, oheň
uhasili a uklidili po sobě. Tentokrát cesta zpět ubíhala rychle, protože
byla převážně z kopce. Mohli jsme si tak dovolit zastavit znovu u
Černého rybníka a kluci běželi hledat „kešky“. Ten den našli už asi pátou.
S úlovkem byli spokojeni, a mohli jsme tak vyrazit zpět. Koloběžky a
kola jsme vrátili přesně na čas a opět se vydali na cestu, tentokrát směr
Dubnice, kde na nás čekalo překvapení. Kluci celou dobu netušili, co je
vlastně odpoledne čeká.
Překvapením byla ukázka kování u uměleckého kováře pana Stejskala.
Navíc nám jeho přítelkyně ukázala, jak zpracovávat kůže. Od sušení,
čištění až po činění a finální úpravu. Pan Stejskal by navíc tak hodný, že
každému z kluků umožnil vykovat si svůj vlastní hřebík. Téměř všichni
toho využili a odvezli si tak domů krásnou vzpomínku. Pan kovář nám o
kování řekl spoustu zajímavostí a ukázal nám i některá svá díla.
Především nože z ručně kované damaškové oceli, ozdobné spony,
rytířskou zbroj a kožená pouzdra s rytinami se zvířecími motivy svědčící
o šikovnosti mistra kováře.
Čas ubíhal neúprosně kupředu a my se museli vrátit, zabalit všechny věci
a pospíchat na autobus zpět do Zákup. Všichni si to moc užili, dozvěděli
se plno zajímavých informací a odnesli si nezapomenutelné vzpomínky.
Příští výprava bude výzvou, aby se povedla stejně jako tato, ale rádi se o
to pokusíme.
Pokud chcete zažít podobná dobrodružství, přidejte se k nám. Více
informací na www.skaut.mojepc.eu
Skauti Zákupy

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZÁKUPY
Památka všech věrných zemřelých (Dušiček)
Listopadem končí liturgický rok. Příroda také ukončila roční
cyklus a nyní se chystá odpočívat. Nabízí se paralela s lidským
životem, také začíná, probíhá a pak končí. Všichni vědí, že
smrt je jediná konstanta v lidském životě. Jednou ročně 2.
listopadu se slaví Památka všech věrných zemřelých, lidově
Dušiček. Připomínáme si a vzpomínáme na naše zemřelé
příbuzné a na všechny, které jsme měli rádi a kteří již mezi
námi nejsou. Jak se knižně praví: „Připojili se k otcům.“
Navštěvujeme hřbitovy, kde jsou uloženy tělesné ostatky
našich milých, a zapalujeme svíce. Někdy se snad i zamyslíme
nad svým odchodem. O konci života se však moc nemluví, jak
se říká, nikdo ji neřeší.
Naši předkové byli v tomto ohledu daleko prozíravější a

praktičtější. Věděli, že je třeba se na ni připravit. Pán Ježíš,
náš Spasitel, který jako první vstal z mrtvých, dal svým
následovníkům záruku věčného života. Proto se naši
předchůdci především starali o to, aby se smířili s Bohem, aby
očistili svou nesmrtelnou duši. Upřímnou lítostí nad svými
hříchy, vyznáním svých provinění a možnou nápravou všech
špatných skutků (smíření i s lidmi) získali rozhřešení - to je
vrchol, dokonání svátosti smíření. Proto nemocný, umírající si
žádal kněze, aby ho na cestu na věčnost připravil.
Jako dříve tak i dnes toto platí. Lepší je však být připravený,
protože nevíš dne ani hodiny.
Dalším krokem pak bylo a je postarat se o věci tohoto světa.
Sepsáním poslední vůle lze zamezit všem nesrovnalostem,
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pochybnostem a dohadům, které by se mohly vyskytnout. Jako
příklad mohu uvést případ jedné paní ze Zákup. Přála si
pohřeb v kostele, její děti však o tom nevěděly a její přání
nesplnily. Pan děkan Jan Jindřich Schleichart von Wiesenthal,
který působil v Zákupech v letech 1735 – 1739, naopak sepsal
velice důkladný testament
- viz ukázka níže, která hovoří za vše:
„Nejprve poroučím svoji ubohou hříšnou duši do milosrdných
rukou mého Stvořitele, v plné důvěře v zásluhy, hořké utrpení

a smrti našeho Vykupitele Ježíše Krista a v to, že účinnou
přímluvou Nejsvětější Panny Bohorodičky Marie a vše
milujícího Svatého Boha dosáhnu úplného prominutí mých
hříchů a spočinutí na věčnosti po tomto tělesném životě.
Jakož prosím také všechny a každého o upřímné odpuštění
mých slabostí a nedokonalostí, odkazujíce se přitom ke všem
svátostem milosrdné katolické římské církve.“ (přeložil
Ing.J.Horvát)

Už si zase zpívá
Je to téměř šedesát let, co přestal z technických důvodů zvonit
malý zvonek zavěšený na severní věžičce zákupského kostela.
Na jeho každoroční údržbu nebyly v době totality peníze, a tak
se stalo, že jednoho dne se zasekl a již se s ním nemohlo
hýbat. Oněměl. Lidem to zpočátku vadilo, ale nikdo nic
neudělal, aby se provedla oprava. Jen se odmontovalo lano,
kterým se zvon dával do pohybu, aby snad někdo iniciativní
ještě nezkusil zvonit a nepoškodil zvonek ještě více. Později,
když začalo střechou zatékat a hrozilo zřícení stropu, by to
bylo i nebezpečné.
V nynější době v rámci generální opravy chrámu, která
probíhá od r. 2016, se dostalo i na opravu severní věžičky.
Vysoké lešení nelze přehlédnout. Jeho postavením se také po
desetiletích zpřístupnil zvonek. Byl opravdu v dezolátním
stavu. Ptačí trus a také povětrnostní vlivy vykonaly své. Nápis
na něm byl nečitelný.

Farnost nemohla nevyužít jedinečnou příležitost, která se zase
možná desetiletí nebude opakovat, dát zvonek do pořádku.
Díky lešení byl zvon sejmut z věžičky a předán vybrané firmě
ze Slezska k jeho renovaci. Teď je očištěný, opraveny,
ošetřený a jeho ovládání je nyní elektrické a digitální. A stálo
to mnoho peněz. Na jeho záchraně se bohužel nepodílely
žádné instituce ani dotační programy, nýbrž byla to
iniciativa samotné farnosti. Kdyby chtěl někdo finančně
přispět na tento účel, budeme velmi vděční.
Od 2. října t. r. si zvonek opět vždy v poledne a v 18.00 hod.
radostně zpívá. A zpívá toto: „ SANCTUS, SANCTUS,
SANCTUS DOMINUS DEUS SABAOTH“ (v překl.: Svatý,
Svatý, Svatý je Hospodin, Bůh zástupů) a dále se uvádí:
„FUDIT RICHARDUS HEROLD, COMUTOVIENSIS,
MCMXXX.“ (v překl.: Odlil Richard Herold s Chomutova,
1930.)
Za farníky Marie Hašlová

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

SPORT

SENIORSKÉ SPORTOVNÍ HRY

Liberecká asociace Sport pro všechny ve spolupráci s TJ Semily a KČT – odbor Semily uspořádali 22. 9. 2018 Seniorské
sportovní hry v městském parku Ostrov, Semily. Této akce se zúčastnil i tým sportovně založených seniorů ze Zákup ve složení
MVDr. Hana Daníčková, Vladimír Jirásek, Zdeňka Krnáčová, Karel Novák, Ludmila Stanovojová a Zdeňka Vosecká, za
doprovodu cvičitelů ASPV Zákupy Evžena a Marie Gabrielových,
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 60-70 let a nad 70 let. Celkem na akci dorazilo 124 soutěžících seniorů. Bylo připraveno
deset disciplín (orientační soutěž s tajenkou, Kubb, Woodball, hod míčkem do dálky, obratnost prstů, rovnováha, slalom,
překážková dráha, zkouška síly).
Naši senioři se předvedli ve skvělé formě a náramně se pobavili. Po absolvování všech disciplín proběhlo slosování startovních
karet za pomoci poslance Parlamentu Davida Pražáka. Tady se na některé Zákupáky usmálo štěstí, když vyhráli doplňky stravy
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nebo trekové hole. Všechny zúčastněné tato krásná akce oslovila natolik, že se ihned po ukončení sportovních her hlásili na další
podobné aktivity.
E. Gabriel

MALÝ ŘÍJNOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Letošní, již druhý ročník, byl přesně podle názvu – malý! Přesto všechna zúčastněná družstva hrála s velkým nasazením. Na
krásném třetím, letos i posledním místě, skončilo družstvo z Dobranova. Druhé místo vybojovalo družstvo Rumíků a Zelenáči –
pořadatelé si odnesli pohár za první místo. Ale ani ostatní družstva neodešla s prázdnou.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli nějakým darem – městu Zákupy, zákupskému muzeu (škrabošky a lampiony velice
potěšily, hned se pár dospěláků vrátilo do dětských let) a podnikatelům i nejen z našeho města. Všem patří velký dík.
I nadále platí, že kdo si chce zahrát volejbal, může přijít mezi nás každou neděli v 18 hodin do malé tělocvičny. Těšíme se na
vás.
Za družstvo volejbalu Jana Škopková
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INZERCE

FOTOREPORTÁŽ Z OSLAV
28. ŘÍJNA

Na koupališti proběhly soutěže v deskových hrách…
…a slaví škola:

DS Havlíček děkuje svým divákům
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
17. září oslavil své 90. narozeniny pan Ladislav Vošvrda z Kamenice. Celý
život pracoval v zemědělství. V Kamenici je od roku 1945. Při návštěvě
zástupců města s úsměvem na tváři vyprávěl o svých vnoučatech i pravnoučatech. Panu Ladislavovi přejeme ještě mnoho příjemných zážitků, hodně radosti v životě, a především pevné zdraví do dalších let.
30. října oslavila své 92. narozeniny paní Květuše Mocková. Vedení města
popřálo oslavenkyni mnoho zdraví a předalo kytičku. Poté se oslavenkyně
podepsala do kroniky města. Oslavenkyně prožívá svůj život obklopená milující rodinou, která se v měsíci říjnu rozrostla o pravnučku. Redakce se připojuje a přeje mnoho zdraví a dobré nálady.

FOTOREPORTÁŽ Z OSLAV 28. ŘÍJNA 2018
Před školou se za stálého deště a větru konala hlavní část zákupských oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Shromáždění občané nejprve vyslechli státní hymny České republiky a Slovenské republiky. Pak pronesl projev starosta Ing. Lípa,

který následně uvedl celý program, v němž zazpíval sbor ZŠ, přestávku před vystoupením tanečního souboru vyplnil kronikář
Mgr. Šimek. Následovalo odhalení pamětní desky u Lípy svobody, kde stála čestná stráž zákupských skautů a položení květin k
památníku. Celý akt zakončil lampionový průvod a velkolepý ohňostroj na koupališti.
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