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Měsíčník zákupských občanů

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
vzhledem k neustálé „mediální masáži“ spojené s různými dodavateli elektrické energie a plynu pro domácnosti pro vás připravujeme
možnost zapojit se do elektronické aukce, která by měla vést
ke snížení nákladů na energie a k výhodnějším a přehlednějším
smlouvám. Rozjíždíme projekt, se kterým máme dobrou zkušenost.
Díky elektronické aukci, do které se zapojilo naše město, jsme ušetřili přes dvacet procent za dodávky elektrické energie. Proto chceme
tuto možnost nabídnout i vám, našim spoluobčanům. Každá domácnost, každý domek, každý byt, zkrátka každé odběrné místo se může
přihlásit a to zcela bez jakýchkoliv závazků a poplatků z pohodlí
svého domova. Věříme, že tuto nabídku využije co nejvíce z nás,
protože čím více nás bude, tím dosáhneme větších úspor. A úspory
se dnes hodí. S tímto projektem spolupracujeme se společností
ARCH consulting s. r. o., se kterou jsme navázali spolupráci právě
při elektronické aukci pro město. Podrobnější informace naleznete
uvnitř tohoto vydání Zákupského zpravodaje.
Nezadržitelně se nám blíží vánoční čas, proto v sobotu 30. listopadu a v neděli 1. prosince je pro vás připraven 3. ZÁKUPSKÝ
ADVENT. Připraveny jsou adventní prohlídky na Státním zámku
Zákupy, jarmark vánočního zboží a také výrobků žáků ZŠ Zákupy,

vánoční prohlídky v kostele sv. Fabiána a Šebestiána, vystoupení
dětského pěveckého kroužku a také slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí. Všichni jste srdečně zváni na blížící se kulturní
akce, na kterých spolupracuje město Zákupy s občanskými sdruženími KULTURA ZÁKUPY, Společné dědictví a Obcí baráčníků
Zákupy, Státním zámkem Zákupy a ZŠ a MŠ Zákupy.
Ing. Radek Lípa, starosta města,
Iva Kreisingerová, místostarostka města

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

Stručně z jednání zastupitelstva města dne 25. 9. 2013
schválilo Smlouvu o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.
s., Praha 1, ve výši 2.000.000,- Kč, v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis ze 7. schůze
finančního výboru konané dne 26. 8. 2013 a z 8. schůze finančního
výboru konané dne 11. 9. 2013.

Veřejné zakázky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo přidělení nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení „Nakládání s odpady ve
městě Zákupy“ společnosti MARIUS PEDERSEN, a. s., Hradec
Králové.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo dodatek smlouvy o dílo
na akci „Revitalizace bývalého vojenského areálu na multifunkční
objekt, Zákupy“ se společností ISTAR, spol. s r. o., Ústí nad Labem.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo přijetí dotace ve výši
2.106.000,- Kč na akci „Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy“ a
kupní smlouvu na tuto akci s vybraným uchazečem HANES s. r. o.,
Praha, na nákup stroje City Cat 1000 v celkové ceně 2.509.298,- Kč
vč. DPH.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtovým opatřením
č. 7/2013 navržené rozpočtové změny. Zastupitelstvo města Zákupy

Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej plynárenského
zařízení včetně všech součástí a příslušenství společnosti RWE
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, za smluvní cenu 226.875,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy souhlasilo s uzavřením Partnerské
smlouvy o zajištění realizačních náležitostí projektu „Památky a
jejich budoucnost“ s LAG Podralsko, o. s., Mimoň.
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Stručně z jednání rady města dne 23. 9. a 10. 10. 2013
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení týkající se uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 13 na adrese Školní 342, Zákupy a schválila nově přidělení tohoto bytu, na čtyři měsíce.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv na čtyři
měsíce, a to na byt č. 19 o velikosti 1+3 na adrese Školní 346, na byt
č. 23 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 509, na byt č. 15
o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 511 s firmou ELDO-CL
s.r.o, Česká Lípa, na byt č. 13 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 513, Zákupy na byt č. 9 o velikosti 1+3 na adrese Gagarinova
331, Zákupy. Naopak neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 19 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 509, na byt č. 14
o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 511 a na byt č. 5 na adrese
Družstevní 385, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila dle důvodové zprávy uzavření
nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města u smluv končících
k 31. 10. a schválila dodatek ke smlouvě pro příjmově vymezené
osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., v bytovém domě Tichá
246 a ve střešní nástavbě Školní 333, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila výměnu bytů v Zákupech, a to bytu
č. 8, Gagarinova 330 a bytu č. 6, Nádražní 264 a dále bytu č. 6, Nové Zákupy 507 a bytu č. 11, Nové Zákupy 508, Zákupy.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 7
v ul. Gagarinova 330, Zákupy od 1. 10. 2013.
Rada města Zákupy schválila ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 249, nám. Svobody, Zákupy s firmou
ISSPO spol. s r. o., Zákupy, dohodou ke dni 15. 10. 2013.

Pozemky, záměry města, věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemek p. č.
352/7 ostatní plocha o výměře 82 m2 v k. ú. Brenná.
Rada města Zákupy schválila pronajmout s účinností od 1. 11. 2013,
na dobu neurčitou, za nájemné 1,50 Kč/m2/rok, za účelem zahrada
část pozemku p. č. 1803 trvalý travní porost o výměře 250 m2, v k.
ú. Zákupy, část pozemku p. č. 2618/1 trvalý travní porost o výměře
250 m2, v k. ú. Zákupy, část pozemku p. č. 10 zastavěná plocha
o výměře 100 m2, v k. ú. Zákupy; pozemek p. č. 719 trvalý travní
porost o výměře 299 m2, v k. ú. Starý Šidlov, na dobu neurčitou, za
účelem zahrada, s účinností od 1. 11. 2013, nájemné 0,75 Kč/m2/
rok; dodatek ke Smlouvě o nájmu pozemků - pronájem pozemku
p. č. 2502/2 orná půda o výměře 4540 m2 a pozemku p. č. 2543/2
orná půda o výměře 3379 m2, v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou, za
účelem sečení travního porostu, nájemné 0,10 Kč/m2/rok spol.
Angusland, s. r. o., Zákupy; dodatek ke Smlouvě o nájmu pozemků pronájem pozemku p. č. 38/2 trvalý travní porost o výměře 21772
m2 a pozemku p. č. 38/4 trvalý travní porost o výměře 371 m2, v k.
ú. Starý Šidlov, na dobu neurčitou, za účelem sklizně zelené píce,
nájemné 0,10 Kč/m2/rok spol. Farma Svitavka, s. r. o., Zákupy.
Rada města Zákupy schválila smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno k umístění vodovodní přípojky na pozemcích p. č. 858/3, 898
v k. ú. Brenná a na pozemcích p. č. 858/3, 898, 352/7 v k. ú. Brenná.
Nebytové prostory
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout nebytové
prostory - restaurace o celkové výměře 400 m2 v areálu koupaliště
Zákupy na dobu neurčitou za účelem podnikání v oboru hostinské
činnosti, naopak neschválila záměr města pronajmout nebytové
prostory - stánek s občerstvením o celkové výměře 105 m2 v areálu
koupaliště Zákupy na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014
za účelem provozování rychlého občerstvení.
Rada města Zákupy schválila pronájem nebytových prostor –
sekce obchodu potraviny o celkové výměře 133,8 m2 v objektu
Nové Zákupy č. p. 521, Zákupy, firmě UNIKOM a. s., Kutná Hora –
Karlov, za účelem provozování maloobchodní prodejny potravin, na
dobu neurčitou od 1. 11. 2013, nájemné ve výši 1,- Kč/měs.
od 1. 11. 2013 do 30. 4. 2014 + záloha 2.000,- Kč/měs. za vodu,
poté bude cena nájemného nově stanovena, spotřeba el. energie
a plynu bude hrazena nájemcem. Rada města Zákupy schválila pronájem nebytových prostor – sekce restaurace o výměře 295,33 m2
a sekce sportovně kulturní o výměře 293,32 m2, sekce ubytování
o výměře 219,77 m2, výměra celkem 808,42 m2 v objektu Nové
Zákupy č. p. 521, Zákupy, společnosti s r. o. ČERT Praha 3,
za účelem provozování hostinské činnosti a ubytovacích služeb,
na dobu neurčitou od 1. 11. 2013, nájemné ve výši 1,- Kč/měs.
od 1. 11. 2013 do 30. 4. 2014 + záloha 5.000,- Kč/měs. za vodu,
poté bude cena nájemného nově stanovena, spotřeba el. energie
a plynu bude hrazena nájemcem.
Rada města Zákupy schválila pronájem nebytových prostor –
restaurace na p. p. č. 1289 v areálu koupaliště, Zákupy o celkové
výměře 400 m2 p. Vlastimilu Balcrovi, Česká Lípa, za účelem podnikání v hostinské činnosti na dobu určitou od 25. 10. 2013
do 29. 10. 2013 za nájemné ve výši 1,- Kč, spotřeba el. energie
a vody bude vyúčtována.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení týkající se uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 12 na adrese Nové Zákupy 515, Zákupy
a nově tento byt přidělila p. Trung Lo Cao z Varnsdorfu.

Veřejné zakázky
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení, týkající se zahájení
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „ETAPA Č. 2
REKONSTRUKCE ARBORETA U BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY
– ZPŘÍSTUPNĚNÍ POVALOVÝMI CHODNÍKY“, a znovu toto
zadávací řízení zahájila; zároveň stanovila hodnotící komisi ve složení: Bc. Petr Kreisinger, člen zastupitelstva města, Bc. Pavel Paták,
člen rady města, Josef Jirotka, člen ZM, Ing. Lukáš Lánský, pověřený řízením projektu, Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby
MěÚ, včetně náhradníků.
Rada města Zákupy schválila doporučení komise pro hodnocení
nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna bytových vodoměrů v bytových objektech města Zákupy“ a přidělení
této zakázky firmě TERMI, s. r. o., Varnsdorf. Celková cena za dílo
činí 203.314,- Kč vč. DPH.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup dýchací techniky“ a stanovila hodnotící komisi ve složení: Iva Kreisingerová, místostarostka města,
Bc. Petr Kreisinger, člen zastupitelstva města, Bc. Pavel Paták, člen
ZM, Zdeněk Homza, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Zákupy, Mgr. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářskosprávního odboru MěÚ, včetně náhradníků.
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila rozpočtovým opatřením č. 8/2013
rozpočtové změny v navrženém znění. Rada města Zákupy schválila
příspěvek svazu skautů a skautek ČR – JUNÁK, středisko Řetěz
Česká Lípa, na činnost v roce 2013 ve výši 5.000,- Kč. Rada města
Zákupy schválila Smlouvu o spolupráci a poskytování služeb exekutorského úřadu v rámci projektu Prime Legal - Mgr. Ing. Jiří Prošek,
(Pokračování na stránce 3)
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soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň – město, v předloženém
znění a pověřila starostu města podpisem této smlouvy.

daru na vybavení zahrady mateřské školy herními prvky ve výši
40.000,- Kč od PLAST SERVIS Kamenice s. r. o.; sponzorského
daru na nákup materiálního vybavení tanečního kroužku ve výši
5.000,- Kč od Lubomíra Kouby – realitní kancelář, Česká Lípa.

Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Rada města Zákupy schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ
a MŠ Zákupy za školní rok 2012/2013, v předloženém znění. Rada
města Zákupy schválila přerušení provozu mateřské školy v termínu
od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014.
Rada města Zákupy schválila přijetí darů, a to: věcného daru
tablet PC v ceně 10.541,- Kč bez DPH, od RIO Media a. s, Praha 9;
sponzorského daru na nákup školních pomůcek pro I. stupeň základní školy ve výši 10.000,- Kč od Edity Vackové, Teplice; finančního

Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 8. a 9. schůze
komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 26. 8. 2013 a 16. 9. 2013.
Rada města Zákupy odvolala člena komise pro kulturu a cestovní ruch p. Petra Neumana na vlastní žádost ke dni 10. 10. 2013
a jmenovala členem této komise p. Mgr. Petra Weisse od 11. 10.
2013.

(Pokračování ze stránky 2)

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
LISTOPAD 2013
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

2. 11. – MUDr. Eva Pušková, Liberecká 99, Nový Bor, tel. 728 831 917
3. 11. – MUDr. Ivana Hanzáková, Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 831 762
9. 11. – MUDr. Zdeňka Melmuková, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 969
10. 11. – MUDr. Pavel Klíma, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 722 591
16. 11. – MUDr. Jarmila Vyčichlová, Okružní 636, Mimoň, tel. 774 649 096
17. 11. – MUDr. Marcela Klementová, Nové Město 277, Dubá, tel. 487 870 388
23. 11. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
24. 11. – MUDr. Jana Vejvodová, Prokopa Holého 149, Česká Lípa, tel. 487 524 577
30. 11. – MUDr. Marcela Klementová, Nové Město 277, Dubá, tel. 487 870 388

Svoz odpadů v Zákupech
cí místní poplatek. Po zaplacení místního poplatku za svoz komunálního odpadu (termín splatnosti je dán vyhláškou o místním poplatku), dostane poplatník štítek s označením frekvence svozu dle velikosti nádoby a počtu poplatníků, kteří tuto nádobu používají. Je
možno kombinovat i menší nádobu s častějším vývozem (např. 80l
jednou týdně). Nádoby, které nebudou po termínu splatnosti místního poplatku označeny tímto štítkem s logem oprávněné osoby, nebudou svozovou firmou vysypávány. Toto opatření se dotkne především majitelů rodinných domků. Občané, kteří budou mít nárazově
větší produkci komunálního odpadu, mají k dispozici sběrný dvůr
města zdarma. Město Zákupy intenzívně pracuje na tvorbě vyhlášky
o nakládání s odpady. Dojde k její aktualizaci a doplnění. Vznikne
nová příloha s aktualizovanými stanovišti na tříděné odpady, neboť
došlo k rozšíření sběrné sítě separátů a navýšení počtu nádob. I toto
rozšíření by mělo umožnit lepší optimalizaci odpadů, protože občan
bude mít více možností ke třídění odpadů, což by mělo být základem nakládání s odpady ve městě Zákupy.

Město Zákupy muselo (vzhledem k ukončení staré smlouvy)
vypsat výběrové řízení na dodavatele služeb spojených se svozem a
nakládáním s odpady v našem městě. Nadlimitní výběrové řízení
proběhlo a bylo ukončeno bez problémů a dle zákona o veřejných
zakázkách. Nejvýhodnější nabídku poskytla a svoz bude i nadále
zajišťovat společnost Marius Pedersen. Bohužel došlo k navýšení
cen ze strany svozové firmy a je třeba provést optimalizaci nádob na
komunální odpad, neboť počet skutečně vydaných nádob již neodpovídá množství poplatníků (občané s trvalým pobytem a majitelé
rekreačních objektů). Pokud se vše podaří tak i přes nárůst množství
komunálních odpadů a tím i zvyšování nákladů na jejich odstranění,
město Zákupy nebude zvyšovat místní poplatek za komunální odpad, což by mělo negativní dopad na domácnosti. Optimalizací rozumíme doporučený vhodný objem nádoby, respektive úpravu četnosti
jejího svozu. Z praxe vyplývá průměrná produkce 30l objemu komunálního odpadu na poplatníka při týdenním svozu. Při velikosti
klasické nádoby 120l připadá tedy jedna nádoba na čtyři osoby platí-

ELEKTRONICKÁ AUKCE – dodávky elektrické energie a plynu
Jak jsme již uvedli v úvodníku, plánujeme rozjet projekt společné E-aukce pro
domácnosti v našem městě. A v čem taková
E-aukce spočívá? Větší množství přihlášených subjektů (domácností) společně vypíše
elektronickou aukci na dodavatele energie.
Čím více se přihlásí domácností, tím větší je

množství poptávané energie a pro dodavatele je to zajímavější. Zveřejní se podmínky a
náležitosti pro přihlášené dodavatele, čímž
se zajistí spolehlivost a solventnost možných dodavatelů. Důležitou součástí každého výběrového řízení je analýza obchodních
podmínek a ceníků jednotlivých dodavatelů,
3

kterým se oznamuje vyhlášení výběrového
řízení. Monitorují se tedy i poplatky za
ostatní dodavatelem nabízené služby a v
zadávací dokumentaci se stanovuje jejich
maximální výše. Poté proběhne E-aukce
prostřednictvím internetu, kde po určitou
(Pokračování na stránce 4)
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(Pokračování ze stránky 3)

dobu přihlášení dodavatelé snižují cenu tak,
aby byli nejlevnější. Touto „soutěží
v přímém přenosu“ se dá dosáhnout úspor
v desítkách procent. Přestože e-aukce
s sebou nesou určitá rizika, nemusíte se bát.
Společnost ARCH consulting s. r. o., se
kterou
spolupracujeme,
upřednostňuje strategii oslovení menšího počtu domácností, jimž poskytují lepší klientský servis.
Tento servis nekončí podpisem smlouvy
s vítězným dodavatelem, ale trvá po celou
dobu její platnosti. ARCH consulting s.r.o.
si navíc klienta nezavazuje žádnými sankcemi a poplatky. Zjednodušeně: stačí vyplnit

formulář a dále se o nic nestaráte a ani nic
neplatíte. Neplatí se žádný storno poplatek
v případě, že nebudete chtít podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem. Nemusíte mít
strach ani z dlouhé fixace či “zaháčkování”
automatickým prodloužením smlouvy.
Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou,
konkrétně na jeden rok, s jasně stanovenými
podmínkami ukončení nebo následným
převodem na dobu neurčitou. Garance společnosti ARCH consulting je min. 15 %
sleva z jednotkové ceny MWH. V případě
vašeho zájmu stačí navštívit webové stránky
www.aukcejinak.cz/domacnosti/zakupy/,
kde naleznete veškeré informace a formulář

sloužící k zařazení do sdruženého nákupu.
Případné dotazy mi můžete sdělit telefonicky 775 750 021 nebo mailem na starosta@mesto-zakupy.cz. Můžete mě také
navštívit osobně, rád vám vše vysvětlím.
Termíny jsou následující: přihlásit se
můžete do 15. ledna, aukce proběhne konce
února (budou se soutěžit již snížené ceny,
které dodavatelé nabízejí od 1. 1. a nové
smlouvy by se sepisovaly od 1. 7. 2014).
V případě zájmu bychom naplánovali
společnou prezentaci celé akce. Minimální
počet pro rozjetí celé akce je 50 domácností.
Ing. Radek Lípa, starosta města

Vymáhání pohledávek – spolupráce a poskytování služeb exekutorského úřadu
v rámci projektu Prime Legal
Již v předešlých číslech Zákupského zpravodaje jste byli informováni o připravované spolupráci s exekutorským úřadem ve věci
vymáhání pohledávek - např. poplatku ze psů, za komunální odpad
nebo dlužné nájemné. Dne 10. října byla Radou města Zákupy
schválena Smlouva o spolupráci a poskytování služeb exekutorského úřadu v rámci projektu Prime Legal s Mgr. Ing. Jiřím Proškem,
soudním exekutorem Exekutorského úřadu Plzeň – město. Jedná se
o speciální projekt pro vymáhání pohledávek obcí. V současné době
tento projekt využívá mnoho měst a obcí v ČR a tato spolupráce je
velmi kladně hodnocena.
V rámci tohoto projektu je městu garantována bezplatnost veškerých služeb, veškeré náklady spojené s řešením pohledávky hradí
dlužník! Přímá spolupráce obce se soudním exekutorem umožňuje
vyloučení dalších subjektů zvyšujících náklady exekučního řízení.

Je tedy zajištěna záruka minimálního zatížení dlužníků, náklady
řízení jsou vždy jen v minimální výši stanovené zákonem a pohledávky stejného dlužníka se spojují do jednoho řízení. I přes tato
opatření se náklady exekučního řízení pohybují ve výši cca 6 500
Kč. Jedná se o dosti vysoké finanční náklady, které bude muset
dlužník v případě zahájení exekuce uhradit!
Proto vyzývám všechny občany, kteří dosud neuhradili místní poplatky, případně dlužné částky z předešlých let (poplatek
ze psů, poplatky za komunální odpad, pokuty či dlužné nájemné), aby tak učinili neprodleně, případně vše včas řešili
s příslušným pracovníkem městského úřadu či se správcem bytového fondu.
Iva Kreisingerová, místostarostka města

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Co dělat při požáru vozidla
Od začátku letošního roku eviduje Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje více než 80 ohlášených požárů dopravních prostředků na území Libereckého kraje, při kterých byly zraněny
4 osoby. Hlavními příčinami těchto požárů jsou technické závady,
nejčastěji na elektroinstalaci a výfukovém potrubí, nebo úmyslné
zapálení. Protože se u podobné události můžeme ocitnout všichni,
zopakujme si několik základních pravidel, jak správně postupovat.
Začne-li se kouřit za jízdy z motorového prostoru vozidla
nebo ucítíme-li zápach spáleniny, je třeba okamžitě zastavit,
vyndat klíče ze zapalování a rychle auto opustit. Pokud to situace
umožňuje, nezastavujeme poblíž míst, kde by požár mohl způsobit
další škody, například v blízkosti jiných vozidel, budov, benzínových čerpacích stanic, plastových kontejnerů a popelnic nebo v tunelech. Je nutno si uvědomit, že i při zatažené ruční brzdě může
dojít k jejímu přehoření a samovolnému rozjetí vozidla z kopce.
Z tohoto důvodu je vhodné u hořícího vozidla nechat zařazen rychlostní stupeň. Nezapomeneme z vozu pomoci dětem, starším a nepohyblivým osobám, případně zvířatům. Zůstaneme v dostatečné vzdálenosti mimo vozovku, pokud možno za svodidly.

V případě, že to situace umožňuje a rozhodneme se požár hasit hasicím přístrojem z výbavy vozidla, je třeba postupovat velmi opatrně.

Poté ihned zavoláme hasiče na čísle 150 nebo 112.

(Pokračování na stránce 5)
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otevřené kapoty i z důvodu větší účinnosti hasebního prášku. Pozor
na popáleniny od rozpálené kapoty.
Nejvhodnější hasicí přístroj pro osobní vozidla je práškový,
který můžeme zakoupit ve většině prodejen s autodíly a autodoplňky. Postačí malý kilový nebo dvoukilový. Hasicí přístroj umístíme
ve voze co nejblíže řidiči, tak aby v případě dopravní nehody nemohl zranit osádku vozidla. Nejlepší je uchycení k podlaze pod
jedním z předních sedadel, případně ve schránce před spolujezdcem.
Hasicí přístroj pak můžeme použít i jiným způsobem. Pokud se staneme účastníky dopravní nehody, vzpříčí se dveře a nemůžeme tak
opustit vozidlo, hasicí přístroj může posloužit také jako kladivo,
kterým rozbijeme skleněnou výplň.
V případě, že z vozu šlehají plameny a již se v něm nenacházejí
žádné osoby, k vozu se nepřibližujeme. Mohlo by dojít ke zranění.
Hašení většího požáru přenecháme hasičům, kteří jsou vybaveni
vhodnou technikou a především ochrannými pomůckami.

(Pokračování ze stránky 4)

Hasicí přístroj můžeme použít pouze na začínající požár. Při
požáru motorového prostoru se kapota musí otevírat pomalu,
aby nedošlo k rychlému přístupu vzduchu, který by podpořil
hoření. Hasicím přístrojem je třeba hasit pouze přes mezeru mírně

autor: por. Mgr. Iva Michalíčková,
koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje
odborný garant: kpt. Ing. Tomáš Erban,
metodik prevence HZS Libereckého kraje

Stručně z města…
Dokončení střechy
Nová střecha byla dokončena na bytovém domě č. p. 91 na Mírovém náměstí.
Tato nemovitá kulturní památka má novou
střešní krytinu, nové laťování a klempířské
konstrukce. Celkové náklady se vyšplhaly
na cca 500 tis. Kč. Na celou akci jsme obdrželi dotaci ve výši 174 tis. Kč z programu
Regenerace městské památkové zóny
z rozpočtu ministerstva kultury. Příští rok
přihlásíme znovu tento objekt do stejného
programu, tak aby byla dokončena kompletní rekonstrukce objektu. Zbývají tedy ještě
okna, dveře, hydroizolace objektu a také
nová omítka.

Z jednání Mikroregionu
Podralsko - cyklostezka
Město Zákupy se zapojilo do projektu
Zelená cyklomagistrála Ploučnice (již
v minulosti realizována jedna etapa – silnička na Veselí). V tomto projektu je připravena druhá etapa, a to od Veselí na hranice
katastru do Hradčan. Celý projekt bude
součástí hromadné žádosti několika měst a
obcí sdružených do Mikroregionu Podralsko. Na vybudování nové cyklostezky má
město připraven projekt schválený příslušnými orgány.

Chybějící socha zrestaurována
Socha sv. Damiána z mostu mezi Mírovým náměstím a kapucínským klášterem,
která byla v torzálním stavu uložena na

Státním zámku v Zákupech, je nově opravena a zrestaurována. Z celkové částky za
restaurování 115 tis. Kč bylo 94 tis. Kč z
dotace čerpané z programu Regenerace
městské památkové zóny z rozpočtu ministerstva kultury. Socha je prozatím uložena
na městském úřadě. Na most bude vrácena
až po restaurování pěti zbývajících soch a
kompletní opravě mostu, který je nemovitou
kulturní památkou. Věříme, že postupnými
kroky a za pomoci dotačních peněz tuto
ojedinělou kulturní památku, která je
v současnosti v dezolátním stavu, opravíme,
a zachráníme tak pro budoucí generace, a
bude tak další historickou chloubou města
Zákupy.

Soudní spor o lesy
na Kameničáku
V říjnu proběhlo první soudní jednání u
Okresního soudu v České Lípě ve sporu o
Kamenický vrch. Spor vedeme s Lesy České republiky, státním podnikem a jeho předmětem je navrácení Kamenického vrchu
zpět městu Zákupy. Po pětihodinovém jednání bylo jednání odročeno na prostudování
dalších námi předložených důkazních materiálů a dokumentů, které byly nalezeny
v archivu v České Lípě.

Program Regenerace městské
památkové zóny 2014
Pro rok 2014 jsme navázali spolupráci
s Římskokatolickou farností Zákupy, která
spravuje kostel sv. Fabiana a sv. Sebastiana,
a přihlásíme se do tohoto programu, ze kterého se čerpají dotace na opravu nemovitých
kulturních památek, společně. Můžeme tak
5

žádat o vyšší finanční podporu, která pomůže jak památkám ve vlastnictví města, tak i
kostelu.

Ukončení výměny oken na sídlištích
Stejně tak jako loni došlo k výměně
starých nevyhovujících oken na bytových
domech na sídlištích v ulici Družstevní,
Gagarinova a v Nových Zákupech. Ve výměně oken a celkové regeneraci bytového
fondu budeme pokračovat i v příštím roce.

Opravy komunikací
Ještě před zimním obdobím byly opraveny
některé komunikace v Zákupech. Nástřik
speciální emulzí a následné překrytí drobným kamínkem zabrání vodě, aby se v zimě
dostala do spár a prasklin v komunikaci a
působením mrazu je zvětšila a došlo by pak
k následnému vzniku výtluků v komunikaci.
Takto
byly
opraveny
komunikace
v Lasvicích, v Nových Zákupech a ulice na
sídlišti v Zákupech.

Oprava kapličky v Kamenici
Díky společnému projektu s několika obcemi a Místní akční skupinou LAG Podralsko
(Zákupy jsou členem) se započalo s opravou
kapličky na hřbitově v Kamenici. Rekonstrukce bude spočívat v izolaci proti vlhkosti, v provedení nové omítky vnější a vnitřní,
položení nové podlahy, demontáži starých
krovů a střešní krytiny a instalaci nových,
osazení nových oken a dveří, novém oplechování věžičky, ochranných nátěrech, instalaci mříží apod. Celkové náklady na pro(Pokračování na stránce 6)
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jekt ze strany města Zákupy přesáhnou 600
tis. Kč. 90 % je však hrazeno z dotačního
titulu „Programu rozvoje venkova“ osa IV –
LEADER ze Státního zemědělského a intervenčního fondu. V kopulce věžičky byl při
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rekonstrukci nalezen dopis z roku 1928
psaný v němčině.

Výměna oken v Mimoňské ulici
Koncem října se začalo s výměnou oken
v Mimoňské ulici v bytovém domě č. p.

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

241, kde se nachází také městská knihovna.
Stará dřevěná a nevyhovující plastová okna
budou na základě domluvy s Národním
památkovým
ústavem
(objekt
je
v památkové zóně) vyměněna za dřevěná
tzv. eurookna.

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

pro všechny ročníky; naplňovat koncepci domácí přípravy žáků;
pokračovat ve spolupráci na projektech „Volím správnou kariéru“ a
„Dny s technickými obory“; zefektivnit práci žákovského parlamentu v rámci projektu „SOS – žákovské parlamenty“; nově zpracovat
účinný školní program proti šikaně a kyberšikaně,
b) v oblasti materiální: zprovoznit odloučené pracoviště MŠ
v Nových Zákupech od ledna 2014 - vybavit MŠ potřebným zařízením, nábytkem a pomůckami; provést během měsíců května - července 2014 zateplení budov školy – školní jídelny, mateřské školy,
tělocvičny a ubytovny; pokračovat v řešení špatného stavu školní
kuchyně - ve spolupráci se zřizovatelem hledat možnosti financování; postupně vybavit 3. oddělení školní družiny novým nábytkem
a pomůckami; zřídit novou počítačovou učebnu – využít prostředky
z finančního sponzorského daru; vybavit dílny moderním nářadím.
Do nového školního roku přeji všem žákům, aby se jim ve škole
dařilo, aby se zde cítili dobře, aby je učení bavilo a aby svým rodičům dělali jenom samou radost. Rodičům žáků přeji pevné nervy
při výchově svých ratolestí, a pokud by se vyskytly problémy, věřím
v úzkou vzájemnou spolupráci se školou.
Více informací o škole najdete na www.zszakupy.cz, nebo přímo ve škole.
Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel školy

Zahájení školního roku 2013/2014
Máme za sebou první měsíc výuky. Škola již jede na plné obrátky. Zvýšil se počet žáků, přibyla jedna třída a jedno oddělení školní
družiny. Dne 2. září jsme v patnácti třídách základní školy přivítali
318 žáků včetně 35 prvňáčků. Ve škole fungují tři oddělení školní
družiny, kam dochází 75 dětí. Ve třech třídách mateřské školy máme
75 dětí a připravujeme otevření odloučeného pracoviště mateřské
školy v Nových Zákupech. Provoz by měl být zahájen 6. 1. 2014,
zatím máme 17 přihlášených dětí a zbývá 8 volných míst.
O žáky školy pečuje 25 pedagogických zaměstnanců základní
školy, 5 pedagogických zaměstnanců mateřské školy, 8 provozních
zaměstnanců a 6 kuchařek. Sportovní areál a ubytovna jsou součástmi školy a pracují zde 2 zaměstnanci. Celkově je provoz školy zajišťován 46 zaměstnanci.
V letošním školním roce máme před sebou tyto prioritní úkoly:
a) v oblasti výchovně vzdělávací: pokračovat v práci na školním
vzdělávacím programu včetně ověření zapracovaných změn dle
nového rámcového vzdělávacího programu platného od 1. 9. 2013;
sledovat přínos nového předmětu „Výchova pro život“ pro rozvoj
osobnostní výchovy žáků; rozpracovat povinný rámec portfólia žáků

Babí léto v MŠ
Prázdniny jsou za dveřmi a začal nový školní rok. Do naší školky
nastoupilo 31 nových dětí. Nejvíce do třídy Kuřátek, kde největší
obavy ze všeho nového, měly hlavně maminky. Sice nějaká slzička
zpočátku ukápla, ale jinak přechod z domova děti zvládly statečně.
Brzy si zvykly na nový režim a začaly se postupně zapojovat
do všeho, co pro ně paní učitelky připravily. Poznávaly okolí MŠ,
podzimní květiny, ovoce a zeleninu, podzimní plody v parku a lese.
Děti od Motýlků a Broučků si prohlédly 12. 9. zámek. V září přijelo
Divadélko Koloběžka s pohádkou „O kouzelné mašince“, v říjnu

Divadlo Matýsek s „Malířskou pohádkou“ a Koloběžka
s“ Houbařskou pohádkou“. V září započala výuka angličtiny pro
starší děti. Motýlci a Broučci navštívily 27. 9. Muzeum Čtyřlístku
v Doksech, kde strávily příjemné dopoledne. V říjnu Kuřátka poznávala les na Kamenickém vrchu. Počasí nám sice to krásné babí léto
moc neukázalo, ale my jsme si přesto dokázali těch několika hezkých dnů užít. Z nasbíraných přírodnin děti vyráběly skřítky podzimníčky, barevné listy nám vyzdobily třídy a chodby. Do výzdoby
se zapojili i rodiče, kteří spolu s dětmi z přírodnin doma vytvořili
krásné výrobky, které přinesli na podzimní výstavku – Tvoříme
s tátou a mámou. Všem, kteří se zapojili, patří velké poděkování.
Krásný podzim přeje za MŠ Dana Jersonová
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Světový den výživy na zákupské škole
Dne 16. 10. proběhl jako každý rok na naší škole Světový den
výživy. Tento rok byl věnován regionálním potravinám. Naše škola
se zapojila do projektu „Naše posvícení“, který pořádá společnost
Člověk v tísni. V tento den bychom si měli připomenout globální
problémy související s hladem. Nejen děti, ale i dospělí by si měli
vážit jídla a hlavně dojídat a nevyhazovat zbytky. Je ho opravdu
škoda, a někteří lidé si to ani v nejmenším neuvědomují.
Žáci 9. ročníků si připravili přednášky s prezentacemi pro své
mladší spolužáky. Jak již bylo řečeno, tentokrát se žáci měli zaměřit
na regionální potraviny. Proto se děti dozvěděly o potravinách, které
pocházejí z našeho Libereckého kraje. Jsou to například oceněné
potraviny - SAMIR Kysané zelí, Bio kozí kefír, Bio ovčí mléko.
Deváťáci nezapomněli ani na potravinovou pyramidu, zjišťovali, co
děti mají rády, co jedí, radili, co by děti měly jíst apod. Také si pro
děti připravili různé soutěže, hádanky, malování – vše v souvislosti
se zdravou výživou.
Akce vyvrcholila obědem ve školní jídelně, který byl uvařen
výhradně z regionálních produktů. Všem se tato akce dle ohlasů dětí
a paní učitelek moc líbila, děti plnily úkoly s nadšením a na konci

hodiny dostaly sladkou odměnu – jablko z litoměřických sadů.
Lucie Kunešová IX. A

Památky a jejich budoucnost
V loňském školním roce se naše škola
zapojila do soutěže „Památky a jejich budoucnost“. Jednalo se o projekt Občanského sdružení LAG Podralsko.
Děti měly za úkol zmapovat drobné památky v okolí Zákup, popsat jejich současný
stav a navrhnout, jak by bylo možné je opravit.
Školáci pátrali nejen v okolí Zákup, ale

také v okolí Lasvic, Božíkova a Kamenice.
Nalezli celkem 11 památek, které by stály
za menší či větší opravu, popřípadě za celkovou rekonstrukci.
A jak naše škola obstála?
Z pěti škol, které se do projektu zapojily, se naše škola umístila na krásném 2. místě. Všichni, kteří se projektu zúčastnili, obdrží „flešku“ s památkami našeho okresu.

Závěrem poděkování třídám, které se
soutěže zúčastnily – byly to loňská 5. A,
5. B, 6. A, 8. A a 8. B, děkujeme i jejich
třídním učitelům za jejich čas a práci
s malými historiky a také panu Mgr. Jiřímu
Šimkovi za pomoc při vyhledávání památek.
Mgr. Linda Klimentová

OVOV
Republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů,
které proběhlo 6 .- 7. 9. 2013 na stadionu Evžena Rošického v Praze, nezastihlo skupinu atletů naší školy v optimální formě. Prázdniny se podepsaly na výkonnosti většiny členů družstva. Měli jsme i
smůlu na velmi přísné rozhodčí u subjektivně posuzovaných disciplín (kliky, shyby, leh-sedy). Přesto všichni členové týmu bojovali,
závodili s maximální snahou, nenechali se rozladit některými výroky
rozhodčích a zaslouží obrovské poděkování za své vystupování a
výkony během celého desetiboje. V soutěži družstev jsme skončili
na 28. místě
v ČR. Vezmemeli v úvahu, že se
soutěže zúčastnilo 1200 škol, je to
velmi pěkný výsledek
našich
žáků. Děkujeme
za reprezentaci
školy:
Marii Chromé,

Dominice Krauzové, Ivaně Kamenské, Sáře Kadlecové, Janu Štummerovi, Lukáši Klímovi, Danielu Čížovi, Pavlu Koubovi, Štepánu
Makarovovi a Marku Mikšovskému.
Mgr. Čestmír Kopřiva
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Skauti v Zákupech
Skoro po 10 letech
se opět obnovuje JUNÁK - Svaz skautů
a skautek, Středisko
Řetěz Česká Lípa
v Zákupech.
V době otištění
tohoto článku, již máme stálé schůzky v klubovně, která je v ZŠ
a MŠ Zákupy. Schůzky probíhají v jednom
oddělení školní družiny, které nám škola
zapůjčila. Tímto bych chtěl poděkovat vedení školy za poskytnuté prostory. Velké po-

děkování patří především panu řediteli Mgr.
Čestmíru Kopřivovi, který nám poskytnul
klubovnu, i nám umožnil nábor a propagaci
Skauta ve škole.
Nyní po první informační schůzce jsou
naše pocity velice kladné. Dětí a rodičů se
v družině sešlo na čtyři desítky. V nově
sestaveném oddílu se nám vykrystalizovalo
nynější seskupení - máme 3 družiny: světlušky – Sedmikrásky (dívky ve věku 6 –
11), vlčata – Vlčata (chlapci ve věku 6 – 9
let) a skauty – Šakaly (chlapci ve věku 10 15 let). Počet členů je 20 a věříme, že se

DD a DPS Zákupy informují

budeme dále rozrůstat.
Doufáme, že se naši skauti podělí o své
zážitky se svými kamarády, kteří mají zájem
o přírodu, poznávání nového, naučení se
soutěživosti, hraní fair-play a dokážou táhnout za jeden provaz. Každý, kdo by projevil zájem chodit mezi nás, má dveře otevřené. Ať je to prvňáček nebo deváťák, student
nebo dospělý pracující. Každý se může
zapojit a nabídnout, co umí a zná.
Za 4. oddíl Česká Lípa, Josef Vošvrda –
br. Pepíno

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Poslední srpnový den se v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách v zámeckém parku konala 4. Zahradní slavnost. Na tuto akci
jsme byli pozváni a soutěže, která byla součástí slavnosti, se zúčastnili i klienti našeho DD a DPS Nové Zákupy. Jmenovitě to byli:
pí Zámečníková, p. Mečíř, p. Roškot z DPS, pí Plachová a pí Čechová z DD.

Naši soutěžící se umístili na krásném 2. místě. Jako nejlepší
soutěžící byla vyhlášena naše klientka z DPS pí Zámečníková.
K dosaženým výsledkům ze srdce blahopřejeme a těšíme se na
další soutěže.
Děkujeme tímto za skvělé reprezentování našeho zařízení.

KRONIKA MĚSÍCE ŘÍJEN

KALENDÁŘ MĚSÍCE LISTOPAD

Do 6. října probíhala na zámku Výstava fotografií hradů a zámků
Libereckého kraje a německého regionu Oberlausitz pořádaná ve
spolupráci s Libereckým krajem.
12. - 13. října a 26. - 28. října se otevřely „Třinácté komnaty zákupského zámku" - kromě běžně přístupných prostor bylo o těchto
víkendech mimořádně otevřeno i dalších sedm historických interiérů
s dochovanou původní výzdobou (kachlová kamna, nástropní malby, tapety, parkety, nábytek), jejichž oficiální zpřístupnění se teprve
připravuje (ložnice a pracovna císaře Františka Josefa I., salon korunní princezny Štěpánky a lovecký pokoj korunního prince Rudolfa, apartmá arcivévodkyně Marie Terezy z Braganzy i tzv. rytinkový
salon).
14. října vysílala ČT 24 reportáž o sporu mezi městem Zákupy a
Lesy ČR o Kamenický vrch, o jehož navrácení Zákupy žádají.
28. října se v 17 hod. uskutečnila vzpomínková akce u Lípy svobody ve Školní ulici.

26. listopadu proběhne Vítání občánků
18. listopadu. – 4. prosince pořádá EHM Mikulášský program
pro děti: Namaluj si svého čerta.
30. listopadu se uskuteční rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Svobody a akce Zákupského adventu.
30. listopadu v rámci Zákupského adventu uspořádá EHM výstavku čertovských masek a betlémů.
30. listopadu se budou konat v pořadatelství o. s. KULTURA
Zákupy akce Zákupského adventu.
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KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE LISTOPAD
1.11. Den horské služby
1888 + ruský cestovatel Nikolaj Michajlovič Prževalskij
(125 let)
1903 + německý spisovatel Theodor Mommsen (110)
1993 vytvořena v Bruselu Evropská unie (20)
2.11. Památka zesnulých
4.11. 1763 * národní buditel, herec a dramatik Karel Václav Ignác
Thám (250)
1883 * malíř a grafik Karel Vik (130)
1928 * zpěvačka Yvetta Simonová (85)
6.11. 1893 + ruský skladatel Petr Iljič Čajkovskij (120)
8.11. 1998 + francouzský herec Jean Marais (15)
9.11. Světový den jakosti
1818 * ruský spisovatel I. S. Turgeněv (195)
1888 pohřeb zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše
(den úmrtí není znám) (125)
10.11. 1483 * Martin Luther (530)
11.11. Den veteránů
1918 skončila 1. světová válka (95)
13.11. Mezinárodní den nevidomých
1988 + hudební skladatel Jaromír Vejvoda (25)
14.11. Světový den diabetu
1918 poprvé zvolen TGM prezidentem ČSR (95)
16.11. Mezinárodní den tolerance

17.11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
Mezinárodní den studentstva
18.11. 1848 + malíř Antonín Machek (165)
1883 bylo otevřeno Národní divadlo (130)
1973 + hud. skladatel Alois Hába (40)
19.11. 1828 + rakouský hudební skladatel Franz Peter Schubert
(185)
20.11. Světový den dětí
1923 * akademický sochař Miloš Axman (90)
21.11. Světový den televize
22.11 1848 zahájení kroměřížského sněmu (165)
1883 * malíř Otakar Kubín (130)
1913 * britský hudební skladatel Edward Benjamin Britten
(100)
1963 zavražděn americký prezident John Fitzgerald
Kennedy (50)
23.11. 1948 * hud. sklad. Emil Viklický (65)
27.11. 1918 + malíř Bohumil Kubišta (95)
1923 * herečka Antonie Hegerlíková (90)
28.11. 1943 se sešli Roosevelt, Churchill a Stalin v Teheránu (70)
29.11. 1378 + Karel IV. (635)
1688 + Bohuslav Balbín (325)
30.11. 1393 + Matěj z Janova (720)
1873 * spisovatelka Božena Benešová (140)
1938 zvolen prezidentem republiky Emil Hácha (75)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
1. 11. 1883 projel první vlak přes Zákupy (mezi Českou Lípou a Mimoní). (130 let)
6. 11. 1743 zcela odstraněna poslední šibenice v Zákupech poražená větrem. (270)
7. 11. 1978 byla otevřena Síň tradic v základní škole. Síň byla vybudována ve spolupráci se sovětskou posádkou v Nových Zákupech
a jejího otevření se zúčastnilo mnoho „papalášů“. (35)
11. 11. 1578 byl proboden vlastním lokajem zákupský pán Jan Berka. (435)
13. 11. 1903 zemřel zákupský občan Jan Mai, který zřídil nadaci pro 14 chudých v částce 18 000 korun. (110)
22. 11. 1973 větrná smršť vyvracela v Zákupech stromy a sloupy, strhla střechu Retexu v Nádražní ulici. (40)

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na listopad a prosinec
(Změny v termínech či konání jednotlivých akcí vyhrazeny)
Vysvětlení použitých zkratek:
KZ = KULTURA ZÁKUPY o. s., DSHZ = Divadelní spolek Havlíček Zákupy o. s., VDOB = Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická,
MV = místní výbor, OV = osadní výbor, KŽ = Klub žen, LKŽ = Levicový klub žen, ZO ČSCH = Základní organizace Českého svazu chovatelů, ČSZ = Český svaz zahrádkářů, EHM = EDUARD HELD MUZEUM, SD = Společné dědictví o. s.

Listopad

Prosinec

26. 11. Vítání občánků
18. 11. – 4. 12. – Mikulášský program pro děti: Namaluj si svého čerta
30. 11. rozsvěcení vánočního stromu a Zákupský advent
30. 11. Zákupský advent – výstavka čertovských masek, betlémů …
1. 12. Mikulášská nadílka
5. 12. Mikulášská nadílka
6. 12. Mikulášská nadílka + Živý betlém Kamenice
14. 12. adventní koncert v kostele
21. 12. Živý betlém Zákupy
9

město Zákupy, KŽ, LKŽ
EHM
zákupské složky viz. plakát
EHM
MV Nové Zákupy
město Zákupy
OV Kamenice, DSHZ
město Zákupy
DSHZ

Zákupský zpravodaj

listopad 2013

AKCE NA STÁTNÍM ZÁMKU
2. 11. - 3. 11. Mimořádné otevření zámku Zákupy i po skončení hlavní turistické sezóny, začátky prohlídek: 11:00 a 14:00 hod. Pokladna bude otevřena vždy 10 minut před zahájením prohlídky. Pro zájemce bude možná i prohlídka dalších sedmi běžně nepřístupných interiérů.
30. 11. - 1. 12. Adventní prohlídky – prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů, začátky prohlídek: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
a 14:00 hod.
7. 12. - 8. 12. Adventní prohlídky – prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů, začátky prohlídek: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
a 14:00 hod.
14. 12. - 15. 12. Adventní prohlídky – prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů, začátky prohlídek: 10:00, 11:00, 12:00,
13:00 a 14:00 hod.
21. 12. - 22. 12. Adventní prohlídky – prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů, začátky prohlídek: 10:00, 11:00, 12:00,
13:00 a 14:00 hod.
21. 12. Slavnostní fanfáry trombónového kvarteta ze ZUŠ Česká Lípa na nádvoří zámku, 15:45 hod.
21. 12. Živý betlém na nádvoří zámku v podání Divadelního spolku Havlíček Zákupy, 16:00 hod.
21. 12. Adventní koncert v podání žáků ZUŠ Česká Lípa v koncertním salonu v přízemí zámku, 17:00 hod. Vstupné 50,- Kč.

EDUARD HELD MUZEUM INFORMUJE

V měsíci listopadu proběhnou v našem
muzeu dvě stěžejní akce. První se uskuteční
v pátek 22. listopadu od 19 hodin, kdy
budou Bc. Stanislav Mitač s Bc. Nikolou
Jandovou promítat fotografie ze svého
letošního putování Pamírem a doprovázet
vše zajímavým povídáním
(viz plakát v dnešním zpravodaji).
Další akcí je již třetí Zákupský advent,
který proběhne 30. listopadu a 1. prosince
v našem městě. V muzeu si budou moci
v sobotu 30. 11. od 10 do 14 hodin návštěvníci včetně dětí vyrobit vánoční ozdoby
a namalovat třeba i čertovské, andělské
nebo mikulášské masky.
Poplatek za materiál činí 30,- Kč.
Ing. Zdeněk Rydygr
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„Z á k u p y, m ě s t o k d e od p o č í v a l i c í s a ř p á n“
Státní zámek v Zákupech, Společné dědictví o.s. a KULTURA ZÁKUPY o.s. ve spolupráci s městem Zákupy, ZŠ a MŠ Zákupy
a Obcí baráčníků Zákupy vás srdečně zvou na

3. Z Á K U P S K Ý

ADVENT

v sobotu 30. 11. a v neděli 1. 12. na státním zámku,
v kostele sv. Fabiána a Šebestiána a na náměstí Svobody
SOBOTNÍ PROGRAM
*
v 10, 11, 12, 13 a 14 hodin
adventní prohlídky na státním zámku
Zákupy
uvidíte vánočně vyzdobené a slavnostně
osvětlené interiéry zámku
*
10.00 – 16.00
adventní jarmark vánočního zboží
občerstvení a další speciality spolu
s teplými nápoji
*
10.00 – 14.00
v muzeu Eduarda Helda
výroba vánočních ozdob
dětský vánoční workshop
*
14.00 – 16.00
adventní jarmark výrobků žáků ZŠ
Zákupy v přízemí radnice
*
15.00 – 15.45
vystoupení pěveckého sdružení HVĚZDA
se staročeskými roráty
*
16.00
- vystoupení dětského pěveckého
kroužku ZŠ Zákup

NEDĚLNÍ PROGRAM
*
8.30
mše v kostele
sv. Fabiána a Šebestiána
*
v 10, 11, 12, 13 a 14 hodin
adventní prohlídky
na státním zámku
Zákupy
uvidíte vánočně vyzdobené a slavnostně
osvětlené interiéry zámku
*
od 15 hodin
prohlídka kostela
sv. Fabiána a Šebestiána
k 555. výročí první písemné zprávy
o svatostánku spojená
s historickým výkladem
*

- pěvecké vystoupení
Barbory Neumannové
absolventky pardubické konzervatoře
- slavnostní rozsvícení vánočního stromu
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Město Zákupy

srdečně zve na

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU

ve čtvrtek 5. 12. 2013
na nádvoří St. zámku Zákupy

od 17:00 hod.

děti obdrží malé překvapení
12

Zákupský zpravodaj

listopad 2013

Irští teriéři soutěžili
V sobotu 19. 10. 2013 se sešli majitelé irských teriérů na klubové celostátní soutěži
v Šidlově. Ředitelem této akce byl jmenován starosta města Zákupy ing. Radek Lípa.
Od ranních hodin bylo v lovecké chatě zajištěno občerstvení pro všechny zúčastněné,
jak startující, tak příznivce tohoto krásného plemene.
Po úvodních projevech funkcionářů klubu a ČMMJ se slova ujal starosta obce ing.
Radek Lípa, který přivítal všechny přítomné a popřál konání soutěže mnoho zdaru. Poté se
slova ujal vrchní rozhodčí Karel Klejna, který představil sbor rozhodčích a prohlásil soutěž
za zahájenou. Vůdci psů se svými svěřenci počali plnit dané disciplíny a obcházet jednotlivé skupiny rozhodčích. Všichni startující psi byli zkušení a nedělalo jim problém stanovené
disciplíny plnit. Přesto během dne došlo i k tomu, že dva pejsci museli být odvoláni.
Ve večerních hodinách došlo k vyhlášení výsledků. Klubovým vítězem se stal opětovně
chovný pes Ing. Kristiny Somerlíkové Capitan Jerry z Píseckých lesů. Všichni účastníci
obdrželi hodnotné věcné ceny, za což patří poděkování našim sponzorům.
Soutěže se zúčastnili i čtyři pejsci z našeho okresu: Humanus Arno Lipnice vedený
zkušenou vůdkyní Janou Vosáhlovou byl oceněn ve všech disciplínách známkou výborná,
Balů Vydří s vůdcem Jaroslavem Vosáhlem, rovněž samé výborné, Bonnie Vydří vedená
Milošem Havlem také samé výborné a pes Flax z Hodějovských strání vedený Mgr.
Pavlem Císařem.
Všichni zúčastnění se večer rozcházeli s pocitem hezky stráveného dne.
Marie Vodseďálková, jednatelka OMS Česká Lípa

Římskokatolická farnost Zákupy
částku 100 000,- Kč na vedlejší náklady např. na projektovou dokumentaci a poskytovaná částka musela činit 70 % nákladů žadatele.
Předepsanou žádost za naši farnost vyplňoval technik pan Souček, zaměstnanec Biskupství Litoměřice, který vyplňuje tyto žádosti
pro území biskupství, tzn. pro Liberecký kraj, Ústecký kraj a Středočeský kraj. Je tedy dobře obeznámený s touto problematikou. Když
byl vznesen dotaz na důvod vyřazení žádosti, dověděl se, že v žádosti byla stanovena poskytovaná částka 71 % nikoli 70 % nákladů
žadatele a cituji doslova z dopisu krajského úřadu:
„Je nutné dodat, že současná podoba formuláře pro podávání
žádostí o dotace je v tomto ohledu nešťastná, neboť procentuální
výše požadované dotace se generuje automaticky ze všech vyplněných údajů. Této nepřesnosti, která je pak v mnohých případech
zavádějící, jsme si vědomi a projednáváme její odstranění.“
To hovoří za všechno. Pracovníci krajského úřadu žadatele
na tuto nepřesnost neupozornili ani nedali možnost nezaviněnou
chybu napravit. Tolik na vysvětlení. Není pravda, že bychom se
dostatečně nesnažili o záchranu kostela, naopak otec Grzegosz se
od začátku svého působení v Zákupech velice angažoval v této věci.
Je však třeba skutečná pomoc všech kulturních lidí, aby tato památka byla zachována i pro další generace.

Papežská misijní neděle
Na neděli 20. října t. r. připadlo každoroční slavení Světového
dne misií, tzv. Misijní neděle. Ve svém poselství svatý otec František při této příležitosti znovu a znovu poukazuje na to, jak vzácným
Božím darem je víra. Ta otevírá naši mysl poznání a lásce v Boha
a činí tak náš život smysluplnější, krásnější a lepší. Proto je nutné,
aby se poselství lásky hlásalo po celém světě, aby se dostalo ke každému člověku.
Církev v České republice slaví letos dvacet let od obnovení
Papežského misijního díla. Misiemi se totiž nemyslí jen hlásání
radostné zvěsti o Ježíši Kristu, ale také péče o potřebné. Jedná se
o zajištění hmotné, zdravotní i sociální pomoci a podpora vzdělanosti v různých zemích světa. Jako příklad lze uvést Bangladéš, kde
misijní společenství poskytují denně alespoň jedno jídlo hladovým
dětem, provozují bezplatně katolické školy, všemožně pomáhají
chudým rodinám a podporují zdravotní projekty. V chudých zemích
Afriky ještě přispívají na semináře, kde se vzdělávají budoucí kněží,
na opravy kaplí a kostelů nebo i na jejich výstavbu. Stručně řečeno,
přispívají k zlepšení života našich vzdálených bratří a sester.
My, farníci, jsme také svými modlitbami a finančním příspěvkem
do košíčku přispěli na misie. Víme, jaká je to starost, když nejsou
finanční prostředky na opravu střechy kostela. Děkujeme všem, kteří
nám upřímně pomáhají. Co se však týká článku v říjnovém Zákupském zpravodaji „Vážení čtenáři Zákupského zpravodaje!“, máme
oprávněné pochybnosti o solidnosti uváděných tvrzení. Stačí si pouze vzpomenout, jak zastupitelé za KSČM nehlasovali pro poskytnutí
částky 15 000,- Kč z peněz města Zákupy pro kostel. Totéž se dělo,
kdy krajští zastupitelé hlasovali o první žádosti na opravu kostela
ve výši 250 000,- Kč. I zde převýšila stranickost nad místním patriotismem.
Další žádost, o které se v onom článku hovoří, že dotace nebyla
poskytnuta z důvodu špatně vyplněné žádosti - jednalo se o dodatečně vyhlášený Dotační fond. Ten stanovil maximální poskytovanou

Národní

pouť

do

Svaté

země

Na začátku měsíce listopadu se uskuteční Národní pouť do Svaté země. Je to připomenutí 100 let od stejné poutě našich předků
ještě za Rakouska-Uherska. Původně se předpokládalo, že poutníků
bude okolo 500, ale ohlas byl veliký a na pouť do míst, kde se narodil, žil, zemřel a vstal z mrtvých náš Spasitel, Ježíš Kristus, je přihlášeno více než 1 000 lidí. Přejeme všem poutníkům šťastnou cestu
a žádáme je, aby vyprošovali na svatých místech Boží požehnání
pro naši krásnou vlast a prosili Pannu Marii, aby vzala pod svou
ochranu celý náš národ.
Farníci
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

Dne 26. 11. 2013 budou na radnici města Zákupy přivítáni noví občánci města Zákupy.

ZÁKUPSKÁ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
pí Honzíková, Holubová, Skočíková, Bursová a Divišová, Kamenická ulice pí Slavíková, Borská ulice pí Kohoutová, Drozdová, Kreisingerová a Pelčáková, Lužická ulice pí Fišerová, Gagarinova ulice
pí Mojžíšková, Nové Zákupy pí Pavlová a Božíkov pí Čmugrová.
Všem vyhodnoceným blahopřejeme a děkujeme i ostatním, kteří se
snaží zkrášlovat svoje domovy. Těšíme se na další ročník soutěže,
která se stává již tradiční.
Za KŽ Z. Laušmanová

Klub žen spolu s Levicovým klubem žen
vyhlásily pro rok 2013 soutěž o nejhezčí rozkvetlé okno, zahrádku a okolí domu. Soutěžní komise vyhodnotila 20 nejlepších pěstitelů a odměnila malou pozorností.
Vyhodnoceni jsou:
Mimoňská ulice pí Pačesová, Školní ulice pí Jersonová, Obergriesová, Šulcová, Kuchařová a Kovařčíková, Nábřežní ulice

KULTURA ZÁKUPY o. s. pořádá ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN…
Odjezd :

Kdy :
sobota 7. prosince 2013
v 8 hodin z náměstí v Zákupech od pošty

…na adventní trhy, předvánoční nákupy, ale také vychutnat si atmosféru s klobáskou a svařáčkem. Saská metropole
Drážďany má za sebou také prastarou vánoční tradici. Zde byla vynalezena Drážďanská vánoční štola, zde je kolébka jednoho z nejstarších vánočních trhů v Německu. 7. prosince uvidíte procesí, při kterém vezou tímto překrásným
městem na Labi obrovskou vánoční štolu vážící téměř čtyři tuny. Barokním starým městem štola projíždí na povozu
taženém třemi koňmi a i vy si tuto slavnostní událost můžete vychutnat.
Zájemce o historii potěší perfektně opravený střed města - zámek, světoznámý kostel Frauenkirche, možno individuálně navštívit Zwinger, Albertinum a další pamětihodnosti.
Vánoční dárky můžete koupit v ALTMARKTGALERI, což je příjemné patrové nákupní centrum, a také v dalších
obchodních domech.
Zájemci!
Hlaste se u mě nebo v Heldovce u pana Rydygra.
Po zaplacení zálohy 100 Kč obdržíte informační letáček. Doplatek v autobuse.
Je nutné přihlásit se do 22. listopadu 2013. Pokud nebude naplněna kapacita autobusu alespoň ze tří čtvrtin, zájezd se neuskuteční a záloha
ve výši 100 Kč se přihlášeným účastníkům vrací!
Cena zájezdu: 250 Kč na dopravu
Cestovní pojištění si zajistí účastníci.
Přeji příjemné zážitky! Květa Kňobortová

DOPISY, OHLASY, NÁZORY

rubriku vede Mgr. J. M. Šimek

(Názory obsažené v této rubrice jsou názory pisatele a nemusejí být nutně v souladu s názory redakce ZZ. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky jazykově upravit a v případě nutnosti zkrátit.)

Ještě k poslednímu
zasedání Zastupitelstva
města Zákupy
To se konalo 25. září 2013 v zasedací
síni radnice. Už téměř tradičně za minimální
účasti občanů našeho města. Ale k věci.
Kromě projednávaných bodů mě zaujala
připomínka paní zastupitelky Hudakové,
která poukázala na to, že jedinci i skupiny
turistů, kteří navštívili Zákupy, se zde nemají kde najíst. Bohužel je to fakt, který
k dobré pověsti našeho města nepřidá. Ale
je také pravda to, že v letech 2005 – 2006
měl zájem o koupi domu čp. 32 v Borské
ulici pan Špindler, který v přízemí tohoto
domu provozoval restauraci, která byla navštěvována jak občany Zákupy, tak i turisty,

a svou nabídkou jídel i slušným prostředím
uspokojovala všechny návštěvníky. Proč ke
zmíněnému prodeji domu panu Špindlerovi
nedošlo, ví jistě paní zastupitelka Hudaková, která v uvedených letech byla starostkou
města.
Já pochopitelně neznám důvody, proč
k tomuto prodeji nedošlo, ale věřím, že by
zmíněná restaurace byla provozována
dodnes k plné spokojenosti místních občanů
i návštěvníků našeho města.
Pro úplnost: v článku jmenovaný dům
byl městem prodán 14. 8. 2006 firmě Instalcentrum. Vůbec se nedivím p. Ing. Tahovskému, spolumajiteli uvedené firmy
(kterého si mj. vážím), že tento dům na jaře
roku 2009 prodal. Domnívám se, že hlavním
důvodem prodeje bylo nezodpovědné
a nehospodárné nakládání s restauračním
zařízením tehdejším personálem. A tak se
14

vlastníky domu a restaurace stala firma,
patřící vietnamským občanům, obdobně
jako restaurace Rychta v Mimoňské ulici.
Je-li provozována a kým vinárna v zámeckém sklepení a restaurace a penzion
V Podzámčí, mně není známo.
Hotel Orlík, který býval do tzv. sametové revoluce nepsaným společenským centrem zákupských i mnoha mimozákupských
občanů, je soukromým vlastnictvím a i když
nese občas známky stavebních úprav, my –
dříve narození – se jeho provozu asi nedočkáme.
Ve výčtu stravovacích zařízení zůstává
ještě kulturní dům. Já jsem přišel do Zákup
jako voják v roce 1955, tedy před 58 lety, a
tento objekt pamatuji jako sokolovnu. Ta
byla v té době centrem zákupských zápasníků v řecko-římském zápasu, kteří tímto
(Pokračování na stránce 15)
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(Pokračování ze stránky 14)

sportem šířili jméno Zákup po celé republice. Čtenáři jistě prominou, uvedu-li některá
jejich jména – Jindřich Syrovátka, bratří
Řehákové, Josef Patočka, Jan Dvořák sen., a
zejména Josef Kolář, mistr republiky
v tomto sportu a později státní trenér slovenských zápasníků. V suterénu sokolovny
byly kabiny zákupských fotbalistů. Ale to
už je dávná minulost.
Co říci k současnému stavu kulturního domu a snad i k jeho budoucnosti? Dle mého
názoru prvním, ale závažným problémem je
jeho vzdálenost od zabydlených částí města.
Pro občany vyššího věku, který bývá spojen
se zdravotními potížemi, je cesta tam a zpět
značnou fyzickou námahou.
Přilehlé parkoviště je sice dostatečně veliké,
ale vzhledem k zákazu vjezdu nákladních
automobilů, tedy i tzv. „tiráků“ do Nádražní
ulice, je to jeden z dalších důvodů malé, či
téměř žádné navštěvovanosti tohoto zařízení. To by se možná mohlo změnit, kdyby
byl realizován obousměrný obchvat, vedoucí po bývalé vlečce. Ale to je opět hudba
budoucnosti, zejména peněz.
A navíc. Je známo, že prosperita a návštěvnost každé restaurace stojí a padá
s dobrou kuchyní, s kulturou prostředí a také
s rychlou a poctivou obsluhou. Všechny tyto
věci byly naposledy (dle mého mínění)
v zákupském „kulturáku“ v době, kdy byl

nájemcem pan Sirůček. Bylo to v letech,
kdy jsem měl tu čest společně s dnes již
zesnulým panem MVDr. Otou Daníčkem
připravovat a organizovat setkání zákupských německých rodáků, v jejichž čele byl
pan Bernhard Kirschner, žijící v německém
Düsseldorfu. Těchto setkání bylo patnáct a
poslední tři nebo čtyři byly v „kulturáku“
v době zmíněného nájemce. Hosté byli spokojeni bez výhrad, což není zanedbatelné u
lidí, zvyklých na vysokou kulturu pohostinství. Foto, jak vypadal interiér ve zmíněné
době, přikládám.
A tak jedinou restaurací, kde se může

návštěvník slušně najíst, je restaurace DOMA, která stojí proti zákupskému nádraží.
Dobře se zde vaří a jste rychle obslouženi.
K tomu snad jediná připomínka: chceteli využít jejích služeb, musíte si zazvonit u
vstupních dveří.
Co na závěr? Lze pouze litovat, že došlo
k zániku restaurace provozované panem
Špindlerem, a doufat, že dobré pohostinství
najdou místní občané a hlavně turisté
v restauraci V Podzámčí a v zámecké restauraci a vinárně.
Josef Stahl

volební urny přišel vyjádřit svůj názor, kam by naše země měla
v příštích letech směřovat. Věřím, že jste se rozhodovali uvážlivě, a
to, zda právě vaše volba byla tou správnou, už je na vyhodnocení
s odstupem času na každém z vás. Všem vám přeji, abyste se ve
svých nově zvolených poslancích nezklamali. Můj obzvlášť velký
dík pak patří především voličům České strany sociálně demokratické.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka města Zákupy za ČSSD

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkovala vám všem, kdo jste se zúčastnili předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Velice si cením toho, že jste se nenechali znechutit děním na
české politické scéně několika posledních měsíců, a přišli jste spolurozhodnout o dalším vývoji. Nesmírně si vážím každého z vás, komu není lhostejná naše budoucnost a svým hlasem vhozeným do

Pohádka o zakletém království
Ano, Zákupy mi někdy připomínají
jmenovanou pohádku, hlavně tím jakým
směrem se ubírají v oblasti podpory turistiky. Město má vypracovaný „Plán rozvoje
města“, ale skutečnost směřuje nějak jiným
směrem. Chybí třeba komunikace s občany
a schopnost sebereflexe, stačí si přečíst
minulé číslo ZZ. Připomeňme si chování
rádců z jiné pohádky – „O šíleně smutné
princezně“: „kujme pikle, pikle kujme...“
a občan se pak diví. Korespondence přes
Zákupský zpravodaj je neúčinná. Již v roce
2008 pan Živnůstka upozorňoval na to,
„ kdejaká obec začala vylepšovat své město
od náměstí. Ne však v Zákupech - tam to asi
vidí jinak“. Já jsem též v minulých letech
upozorňovala na to samé a další občané
obdobně. Nic to ale není platné. Velká část

p amátek dál chátrá, k ostel j e
v katastrofálním stavu, chybí spolupráce se
zámkem, spolky a farníky, na náměstí
s nádherným trojičním sloupem je mrtvo.
Není zázemí pro turisty, v sobotu a v neděli
nedostupné infocentrum, chybí lavičky,
květinová výzdoba, ukazatele, turistické
panely, apod.
Zaspali jsme též v budování cyklostezek. Okolní města budují cyklostezky, samozřejmě ve spolupráci s dalšími městy. Co
takhle cyklostezka na Českou Lípu? Dnes to
jde ze Zákup na Božíkov, na konci Božíkova doprava na polní cestu a na Vlčí Důl a to
už se napojíme na cyklostezku na ČL. Další
varianta je z ČL po cyklostezce, pak směrem k útulku v Dobranově a naproti je cesta
ke křížku, kde se napojíme na hlavní silnici
15

do Zákup. Na Nový Bor je taky několik
variant: přes Svojkov nebo Velenice, tam si
zajedeme do Pekelných dolů a v Lindavě do
Sklářské krčmy Ajeta. Dále do Sloupu, kde
je nová cyklostezka na Nový Bor nebo do
Brniště, kde je úžasná „ Hastrmanská
stezka“.
Vím, že budování cyklostezek není
jednoduché, ale co je jednoduché? Existuje
možnost nechat vypracovat zdarma projekt
„komplexních pozemkových úprav“, který
by městu pomohl najít různé možnosti, třeba
i ve vybudování cyklostezky směrem na
Mimoň a tam se už napojit na cyklostezku
„Ploučnice“.
Tak do toho!
Ing. Helena Rydygrová

Zákupský zpravodaj

listopad 2013

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

Chcete si sednout na procházce ke Kamenickému vrchu? Využijte laviček – takhle vypadají už několik let:
Kdo za tyto turistické „taháky“ zodpovídá?

SPO RT
do naší tabulky výkonů. A to proto, že štafetě chlapců z 6. – 9. tříd
se podařil skvělý výkon. Vytvořili totiž nový školní rekord na trati
10 kilometrů. Podařilo se jim dokonce překonat i rekord Emila Zátopka na této trati. Posíláme velikou gratulaci všem běžcům, vzpomínáme na pana Emila Zátopka a vzkazujeme, že chuť překonávat
překážky a vytvářet rekordy stále žije.

Zátopkovy štafety
Dne 27. 9. 2013 jsme běželi na počest Emila Zátopka 13. ročník
Zátopkovy pětky (štafeta 25 x 200m) a 15. ročník Zátopkovy desítky
(štafeta 25 x 400m). Závodů se zúčastnilo celkem 175 žáků školy
v sedmi štafetách.
Letošní ročník patří k těm, které se zapíší zlatým písmem

XIII. ročník Zátopkovy pětky - štafeta 25 x 200 m, trať 5000 m
Emil Zátopek, Československo

13:57,2

světový rekord M

1954, Paříž

Kenenisa Bekele, Etiopie

12:57,35

světový rekord M

2004, Hengelo

Tiruneš Dibabaová, Etiopie

14:11,15

světový rekord Ž

2008, Oslo

rekord školy/ rok

čas 27. 9. 2013/ pořadí

Štafeta chlapců, 4.-5. třídy

15:22,2/ 2004

16:43,3/ 7. místo

Štafeta dívek, 4.-5. třídy

16:01,6/ 2002

17:17,3/ 7. msto

Štafeta chlapců, 1.-3. třídy

16:31,5/ 2007

19:33,1/ 7. místo

Štafeta dívek, 1.-3. třídy

17:57,0/ 2003

19:45,2/12. místo

ZŠ a MŠ Zákupy

XV. ročník Zátopkovy desítky - štafeta 25 x 400 m, trať 10 000 m
Emil Zátopek, Československo

28:54,2

světový rekord M

1954, Brusel

Kenenisa Bekele, Etiopie

26:17,53

světový rekord M

2005, Brusel

Vang Ťun-sia, Čína

29:31,78

světový rekord Ž

1993, Peking

rekord školy/ rok

čas 27. 9. 2013/ pořadí

Štafeta chlapců, 6.-9. třídy

28:49,9/ 2005

28:39,2/ 1. místo – nový rekord

Štafeta dívek, 6.-9. třídy

32,54,4/ 2004

34:07,7/ 8. místo

ZŠ a MŠ Zákupy
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Okresní přebory základních škol v přespolním běhu
Ve dnech 18. a 25. září 2013 se uskutečnila v České Lípě na Rasově Hůrce okresní kola v přespolním běhu družstev základních škol. Závodů se zúčastňujeme tradičně a v letošním ročníku reprezentovalo naši školu 36 nejlepších vytrvalců, kteří triumfovali hned v několika kategoriích.
Výsledky:
Kategorie 1. - 3. třídy dívky: 3. místo - Anna Sazamová, Drahuše Kodytková, Michaela Dubová,Nela Miklovičová (7 družstev)
Kategorie 1. - 3. třídy chlapci: 5. místo - Ladislav Hlobeň, Daniel Šefránek, Štěpán Kašpar, Lukáš Řepa (7 družstev)
Kategorie 4. - 5. třídy dívky: 1. místo - Alena Měchurová, Kateřina Kováčová, Kristýna Gabrielová, Kristýna Važevová (10 družstev)
Kategorie 4. - 5. třídy chlapci: 3. místo - Michal Klíma, Daniel Gregor, Filip Havlík, Jiří Kasinec (10 družstev)
Kategorie 6. - 7. třídy dívky: 9. místo - Denisa Hladká, Šárka Dufková, Kristýna Soprová, Nikola Bímová, Pavlína Miklovičová (13 družstev)
Kategorie 6. - 7. třídy chlapci: 6. místo - Radek Šefčík, Jiří Kohout, Václav Řepa, Martin Pelčák, Miroslav Pelc (13 družstev)
Kategorie 8. - 9. třídy dívky: 1. místo - Kristýna Mikšovská, Dominika Krauzová, Aneta Kožmínová, Sára Kadlecová, Tereza Šveňhová (13
družstev)
Kategorie 8. - 9. třídy chlapci: 4. místo - Daniel Číž, Michal Patka, Radek Resch, Patrik Dufek, Pavel Červinka (13 družstev)
Všem závodníkům gratulujeme za předvedené výkony a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Děvčatům z 8. - 9. tříd přejeme úspěch
v krajském finále.
PS: V krajském finále obsadila děvčata 7. místo. Blahopřejeme.
Mgr. Čestmír Kopřiva

Informace stolního tenisu
Družstvo „A“ hraje ve složení Brůžek Petr ml., Česenek, Častulík Zd. ml., Červinka. Z družstva odešel Otto Hübsch, který přestoupil do oddílu do Kam. Šenova, který postoupil do krajského přeboru
1. třídy. Ottovi děkujeme za jeho práci pro náš oddíl a přejeme mu
hodně úspěchů ve vyšší soutěži. V KP 1 si Otta vede velmi dobře a
se 75% úspěšností je na 5. místě ze 48 hráčů v žebříčku jednotlivců.
Oslabené „A“ družstvo sehrálo dosud 5 utkání a všechna prohrálo.
Je velmi znát nepřítomnost Otty. Družstvo se pokoušelo získat posilu a to otce a syna Gabrielovy z oddílu Lokomotiva Č. Lípa. Oba
hráči k nám často jezdí na tréninky a Gabriel ml. již v minulé sezóně
za naše „A“ družstvo hostoval. Oddíl Lokomotivy však hráče neuvolnil.
Podrobné informace o činnosti oddílu a všechny výsledky obou
družstev najdete ve vývěsní skříňce naproti prodejně potravin
u základní školy.
M. Hovorka, člen oddílu ST

Začátkem září jsme opět
obnovili naši sportovní aktivitu.
Scházíme se pravidelně každé
úterý večer na tréninku. Soustavně si chodí zahrát ping-pong 12
hráčů. Je to dostatečný počet, ale
i přesto přivítáme i další zájemce. V září se rozjela také podzimní část soutěží sezóny
2013/14. Náš oddíl má družstvo „B“ v okresním přeboru 2. třídy
(OP 2) a v krajském přeboru 2. třídy (KP 2) družstvo „A“.
Družstvo okresního přeboru má 9 stálých hráčů, kteří se na jednotlivá utkání střídají. Zatím jsme sehráli 4 utkání a ve všech jsme
byli neúspěšní. Ukazuje se, že soupeři jsou zdatnější. Pro nás je to
však dobrá zkušenost a máme možnost změřit své síly s dalšími
hráči.

placená inzerce

služby s tímto spojené.
Firma Roman Málek dále nabízí:
zajištění smluv, převodů a koupě nemovitostí,
vyřizování podkladů pro stavební řízení, projekční práce a další služby s tímto spojené.
Dovoluji si Vám oznámiti, že firma Roman
Málek nabízí rychlou, kvalitní a levnou dodávku všech zeměměřičských prací:
vytyčení hranic pozemků, geometrické plány,
zaměření inženýrských sítí, řešení historického a
církevního majetku, práce při výstavbě, poradenská činnost v oblasti geodézie, kartografie a další

Bližší informace:
Roman Málek, mobil: 607 055 680
e-mail: malek@geodeziecl.cz
http: //www.geodeziecl.cz
Těším se na vzájemnou spolupráci po celý rok.
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Vážení občané Zákup
dovolujeme si vás pozvat do nově otevřené prodejny potravin v multifunkčním
centru služeb v Nových Zákupech č. 521.
Prodejna bude provozována firmou Unikom a. s. Kutná Hora, která má velkoobchod
s potravinami a vlastní síť maloobchodních prodejen. Tyto prodejny jsou začleněny
do celorepublikové maloobchodní sítě BALA.
V prodejně najdete široký sortiment potravin za zajímavé ceny.
Od 13. 11. 2013 budou do poštovních schránek dostávat obyvatelé Nových Zákup
letáky s pravidelnými akcemi na prodejně pod hlavičkou BALA.

Prodejna bude otevřena od pondělí 4. 11. 2013
Otevírací doba: pondělí až pátek 7:00 – 17:00 hod.
sobota
7:00 – 11:00 hod.
Každý zákazník,
který v prodejně v prvním týdnu nakoupí zboží v hodnotě
nad 50 Kč,
obdrží dárek dle velikosti nákupu.

Těšíme se na Vaši návštěvu
Unikom a. s. Kutná Hora
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Nekola
antény
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM ČESKÝCH PROGRAMŮ
ZE SATELITU A POZEMNÍCH ANTÉN!
ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA, ČT4, SPORT, ČT24,…
a stovky dalších programů a rádií.
UPC DIREKT, CS LINK, ruské a ukrajinské programy.
Prodej, montáže, servis, nízké ceny.

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