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Měsíčník zákupských občan ů

SLOVO ÚVODEM
měl být dodán do konce roku. Malý, ale výkonem silný
stroj bude v zimě sloužit k odhrnování sněhu a posypu
komunikací. Jeho velkou výhodou bude prostorný zásobník na posypový materiál, stroj se nebude muset tak
často vracet pro posypovou sůl. Stroj stál cca 2,5 mil.
Kč a 2 mil. Kč jsou z dotačních fondů.

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2013 a s tím nastává i doba
bilancování a plánování. Během celého listopadu jsme
tvořili rozpočet města Zákupy na rok 2014. Nejprve
jednotliví pracovníci města, městské složky a příspěvkové organizace zaslali své požadavky pro rozpočet.
Poté nastala fáze diskusí. Hlavní slovo však bude mít
zastupitelstvo města. Rozpočet města na rok 2014 se
bude projednávat na jednání zastupitelstva v pondělí
16. prosince od 17:00 hod. v jednací síni na radnici.
Město se také intenzivně připravuje na zimní období.
Posypový materiál na chodníky a silnice je zajištěn.
Netrpělivě také vyhlížíme nový úklidový stroj, který by

Vážení spoluobčané,
dovolte nám popřát vám klidné prožití vánočních
svátků a úspěšný start do nového roku. Nový rok přivítáme již tradičním ohňostrojem, který bude na koupališti 1. ledna 2014 a startuje od 18 hodin.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města
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Významné ocenění pro naše hasiče

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obdržela významné
ocenění. Při udílení Poct hejtmana Libereckého kraje 31. října
v Severočeském muzeu v Liberci naše jednotka dostala
z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty Záslužnou
medaili II. stupně Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. Medaile byla udělena za to, že při letošních
povodních začala naše jednotka mezi prvními v Libereckém
kraji pomáhat ostatním obcím, kterým hrozila velká voda a
jako úplně první JSDHO z Libereckého kraje vyrazila na pomoc při stavění protipovodňových hrází a pomoc při evakuaci
osob do Terezína, kde jednotka zůstala zasahovat při záchranných a likvidačních pracích celý týden. Gratuluji našim hasičům za ocenění a děkuji jim za výbornou reprezentaci města
Zákupy.
Ing. Radek Lípa, starosta města

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

Stručně z jednání rady města dne 30. 10. 2013
k umístění kabelového vedení NN + skříň v pilíři na pozemku
p. č. 1531 v k. ú. Zákupy, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.

Pozemky, záměry města, věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout
část pozemku p. č. 10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
140 m2 v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou, za účelem zahrada
a záměr města pronajmout pozemek p. č. 239/2 orná půda
o výměře 18.032 m2 v k. ú. Starý Šidlov, na dobu neurčitou,
za účelem sečení travního porostu.
Rada města Zákupy schválila ukončení smlouvy o nájmu
pozemku p. č. 662, trvalý travní porost, v k. ú. Starý Šidlov
dohodou ke dni 31. 10. 2013 a záměr města pronajmout tento
pozemek o výměře 1116 m2 v k. ú. Starý Šidlov, na dobu
neurčitou, za účelem zahrada.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno

Nebytové prostory
Rada města Zákupy schválila revokaci usnesení č.
381/2013 Bod B) písm. a), b), c), d) týkající se pronájmu nebytových prostor a pozemku v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout nebytové prostory č. 4 na adrese Mimoňská 243, Zákupy o výměře
21,5 m2.
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
(Pokračování na stránce 3)
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a. s, Praha 9 a nově schválila přijetí věcného daru od této
firmy - tablet PC, ASUS VivoTab ME400CL v ceně 9.554,Kč bez DPH do vlastnictví ZŠ a MŠ.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání hardwaru, softwaru
a dalšího vybavení pro ZŠ a MŠ Zákupy“ a stanovila hodnotící komisi ve složení: Iva Kreisingerová, místostarostka města, Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ, člen zastupitelstva města, Jan Dvořák, člen ZM, Ing. Milan Dufek, učitel
ZŠ a MŠ, Mgr. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářskosprávního odboru MěÚ včetně náhradníků.

(Pokračování ze stránky 2)

Lípa, za účelem podnikání v hostinské činnosti na dobu neurčitou od 1. 11. 2013, nájemné ve výši 1,- Kč/měs. od 1. 11.
2013 do 30. 4. 2014 + zálohy 3.000,- Kč/měs. za el. energii
a 1.000,- Kč za vodné a stočné, poté bude cena nájemného
nově stanovena.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv
na čtyři měsíce, a to na byt č. 1 o velikosti 1+3 na adrese Borská 34, na byt č. 23 o velikosti 1+1 na adrese Školní 340, na
byt č. 4 o velikosti 1+3 na adrese Školní 367, na byt č. 6
o velikosti 1+4 na adrese Nové Zákupy 517 a na byt č. 1
o velikosti 0+3 na adrese Nové Zákupy 521, Zákupy.
Rada města Zákupy neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 507,
Zákupy.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu
č. 15 v ul. Školní 344, Zákupy dle § 707 Občanského zákoníku od 1. 11. 2013.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv
v DPS od 1. 11. 2013 na byt č. 6, Nové Zákupy 503 a na byt
č. 1, Nové Zákupy 502.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy souhlasila s povolením čerpání finančních prostředků z rekultivačního fondu a. s. Provodínské
písky, Provodín, na sanaci a rekultivaci pozemků výhradního
ložiska dobývacího prostoru Veselí dotčeného těžbou sklářských a slévárenských písků na rok 2014 do výše 1.500.000,Kč.
Rada města Zákupy doporučila zastupitelstvu města
s účinností k 31. 12. 2013 schválit zrušení veřejnoprávní
smlouvy na úseku agendy přestupků uzavřené mezi obcí Bohatice a městem Zákupy a veřejnoprávní smlouvy na úseku
agendy přestupků uzavřené mezi obcí Velenice a městem
Zákupy.

Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila rozpočtovým opatřením
č. 9/2013 rozpočtové změny v navrženém znění.
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Rada města Zákupy schválila přijetí finančního daru na
nákup projekční, interaktivní a výpočetní techniky ve výši
50.000,- Kč do vlastnictví ZŠ a MŠ od firmy ML TUNING,
spol. s r. o., Mimoň.
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení ze dne 23. 9.
2013, týkající se přijetí věcného daru od firmy RIO Media

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
Důležité sdělení redakce Zákupského zpravodaje
Uzávěrka lednového čísla ZZ bude vzhledem k vánočním svátkům už 17. prosince ve 12:00 hod. Příspěvky, které
dojdou později, budou zařazeny až do únorového čísla.
Mgr. Jiří M. Šimek, šéfredaktor ZZ

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
PROSINEC 2013
Neděle 1. 12. – MUDr. Andrea Jelínková, Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 723 127
Sobota 7. 12. – MUDr. Zdeňka Lysická, Ústecká 2855, Česká Lípa, tel. 487 521 663
Neděle 8. 12. – MUDr. Jaroslav Lysický, Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 823 530
Sobota 14. 12. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
Neděle 15. 12. – MUDr. Jiří Voříšek, Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
Sobota 21. 12. – MUDr. Ivana Adamcová, Markvartice 98, Jablonné v Podj., tel. 487 762 223
Neděle 22. 12. – MUDr. Natália Naboichenko, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 645 138
Pondělí 23. 12. – MUDr. Ilona Tulisová, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 843 422
Úterý 24. 12. – MUDr. Pavel Hříbal, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 843 622
Středa 25. 12. – MDDr. Kristýna Hejnová, Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 521 356
Čtvrtek 26. 12. – MUDr. Pavel Klíma, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 722 591
Pátek 27. 12. – MUDr. Milena Horáčková, Mariánská 845, Česká Lípa, tel. 487 521 662
Sobota 28. 12. – MUDr. Michaela Bělecká, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 523 088
Neděle 29. 12. – MUDr. Andrea Jelínková, Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 723 127
Pondělí 30. 12. – MUDr. Ivana Hanzáková, Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 831 762
Úterý 31. 12. – MUDr. Jiří Voříšek, Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
Středa 1. 1. – MUDr. Naděžda Motlíková, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 853 014
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Stručně z města…
Regenerace městské památkové zóny
V měsíci listopadu byl zpracován
Anketní dotazník s žádostí o finanční
prostředky na obnovu památek
v městské památkové zóně Zákupy.
Finanční příspěvek poskytuje Ministerstvo kultury ČR právě z programu regenerace. V minulosti byly takto získány
prostředky na opravu soch na mostě
u kaple sv. Anny, či na novou střechu
na č. p. 91 na Mírovém náměstí. Pro
rok 2014 jsme do žádosti zařadili tyto
akce:
1. Oprava mostu směrem ke kapucínskému klášteru 1,2 mil. Kč.

2. Dokončení oprav městského domu č.
p. 91 na Mírovém náměstí (1,3 mil Kč)
– fasáda, okna, hydroizolace budovy.
3. Novinkou je zařazení oprav kostela
sv. Fabiána a sv. Šebestiána, který je
majetkem Římskokatolické farnosti
Zákupy. Zde žádáme o částku 9,3 mil.
Kč. Tato částka je na celkovou opravu
a záchranu objektu včetně oprav krovu
a výměnu střešního pláště a klempířských prvků, snížení hladiny podzemní
vody v okolí základů objektu drenážemi
a obnovení odvodnění. Z programu
regenerace pochopitelně nedostaneme
požadovanou sumu, bude to v řádu statisíců, ale i tyto prostředky pomohou na
opravu památek v Zákupech a kostela
zvláště.

Nové provozovny v Zákupech
Dvě nové prodejny se během listopadu
otevřely v Zákupech. První je nový
obchod se smíšeným zbožím v nově
zrekonstruované budově v Nových Zákupech. Dle prvních poznatků je slyšet
jen chválu na čistotu, ceny a výběr zboží. Stejně tak dobře si vede i druhá nově
otevřená prodejna pekařství na náměstí
v Zákupech. Oběma provozovatelům
přejeme hodně štěstí a spousty spokojených zákazníků.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Protože uzávěrka listopadového
Zákupského zpravodaje byla 20. října,
informujeme o jedné z významných
akcí ke státnímu svátku 28. října až
v prosincovém čísle ZZ.

28. říjen a Lípa svobody
úsilí našich politiků v čele s T. G. Masarykem, prvním a největším prezidentem našeho státu. Splnilo se přání i proroctví
J. A. Komenského: vláda našich věcí se znovu vrátila do našich rukou. Mohli jsme budovat demokratickou republiku.
Svoboda nám byla opět ukradena v létech 1938-39 okupací
nacistickým Německem. V roce 1938 ztráta pohraničí, v roce
1939 okupace zbytku Čech a Moravy. Znovu za obrovských
obětí našich vojáků na východě, na západě i na jihu, na zemi i
ve vzduchu nad Anglií i Německem, odbojářů bojujících
v partyzánských oddílech i mučených a vražděných
v koncentrácích jsme ji získali v roce 1945 a znovu jsme začali budovat demokracii. Ukázalo se brzy, že je to svoboda
neúplná, od roku 1948 jsme byli poslušnými vazaly Sovětského svazu. Demokracie se změnila v totalitu. I o tu částečnou svobodu jsme pak přišli v srpnu 1968 okupací tzv. bratrskými armádami, které si říkaly spojenecké a bratrské, v čele
s armádou sovětskou.

28. října se v 17 hod. uskutečnila za účasti asi padesáti
občanů slavnostní vzpomínková akce a odhalení pamětní
desky u Lípy svobody ve Školní ulici. Akci zahájil starosta
Ing. R. Lípa úvodním projevem:
„Dobrý podvečer vážené dámy a pánové!
Dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal na dnešní vzpomínkové a pietní akci. Naším dnešním úkolem je připomenout si dvě data. Dvě data, která se nesmazatelně zapsala do
naší československé a později i české a vlastně i zákupské
historie.
Prvním datem je 28. říjen 1918. Ano, dnes je to přesně 95
let, kdy vznikl samostatný československý stát. Je to 95 let
ode dne, kdy Evropa zpustošená čtyřmi roky první světové
války začala dostávat nový kabát a pomalu se začala vymaňovat ze státních zřízení monarchistického typu.
Za to, že mohl vzniknout samostatný československý stát,
bychom měli vzpomenout jména, jako jsou Masaryk, Beneš
či Štefánik. A těmto jménům se také poklonit a poděkovat
jim. Od roku 1918 se díky těmto vlastencům mohou psát novodobé dějiny samostatného československého státu.
Do těchto dějin bylo mnohokráte ještě násilně zasaženo.
Jedním takovým zásahem byla okupace Československa vojsky tehdejší Varšavské smlouvy. Psal se 21. srpen 1968.
A tím se dostáváme k druhému datu, které je potřeba si dnes
připomenout. Před 45 lety v den padesátého výročí vzniku
samostatného československého státu, 28. října dopoledne
byla zde u školy zasazena Lípa svobody. Národní strom hrdosti českého lidu a zákupských obyvatel.
A my jsme, na podnět zákupského kronikáře Mgr. Jiřího
Šimka, dnes právě zde, abychom si toto vše připomněli. Nyní
dovolte, aby v den státního svátku zazněla česká hymna.“
Po státní hymně promluvil Mgr. Jiří M. Šimek:
„Vážení občané svobodné České republiky!
Před 95 roky, 28. 10. 1918 vznikla Československá republika.
Zrodila se z obětí krve a životů tisíců našich legionářů
v Rusku, ve Francii a v Itálii. Vznikla na základě obrovského

Tehdy jsme chtěli oslavit 60. výročí vzniku Československa. Proto jsme zde před školou zasadili 28. října 1968 Lípu
svobody. Jako oslavu svobody a jako protest proti okupaci.
Nic víc jsme tehdy udělat nemohli. Cizích vojáků tu bylo
(Pokračování na stránce 5)
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Vážení občané svobodných Zákup!
Už více než 20 let po našich ulicích nejezdí cizí tanky
a nechodí vojáci v cizích uniformách. Dnes svobodu i demokracii máme, ale musíme si je ubránit.
Vlastně jen před pár hodinami, jsme zvolili ty, kteří budou
náš stát vést. Brzy poznáme, zda jsme zvolili dobře. Zda jsme
zvolili obránce svobody a demokracie, nebo prospěcháře,
kterým zase půjde jen o naplnění vlastního koryta. Nedejme
si už nic líbit!
Važme si naší svobody, važme si naší vlajky, naší hymny,
važme si naší republiky! Buďme hrdými vlastenci!
Měli bychom se tak jako dnes scházet každoročně na tomto místě. Ať naše Lípa svobody nás burcuje trvale k tomu,
abychom zůstali svobodní v naší demokratické České republice! Děkuji vám, že jste přišli.“
Následovalo odhalení památníku s pamětní deskou, jež
provedli Ing. Lípa a Mgr. Šimek. Během odhalování pamětní
desky zazpívala sl. Neumannová píseň Ach synku, synku a
Modlitbu pro Martu. Místostarostka I. Kreisingerová položila
na závěr akce k památníku kytičku bílých aster s trikolórou.
Čestnou stráž se státní vlajkou a praporem Zákup stáli u památníku skauti z nově založené zákupské skautské skupiny.
Setkání občanů u Lípy svobody zakončil starosta Lípa několika slovy, v nichž podpořil každoroční setkávání u památníku
Lípy svobody.

(Pokračování ze stránky 4)

příliš na to, abychom se mohli bránit. Jsem nesmírně rád, že
dnes tady mohu opět stát jako tehdy před 45 roky a říci, co si
myslím, tentokrát však jako občan svobodného státu.
Z malého stromku za těch 45 let vyrostla mohutná lípa.
Budiž nám připomínkou, že svoboda se těžko získává, ale
lehko ztrácí. Že nesmíme dopustit, abychom o svobodu a
život v demokracii znovu přišli. Proto dnes odhalujeme památník Lípy svobody, abychom nezapomněli.

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

MATEŘSKÁ ŠKOLA V NOVÝCH ZÁKUPECH
Dne 6. ledna 2014 bude otevřeno odloučené pracoviště mateřské školy v Nových Zákupech. Kapacita nové školky je
25 míst a k 31. 10. 2013 je do ní přijato 17 dětí. Využijte možnosti umístit své dítě do nově zařízené mateřské školy.
Přihlášky do MŠ v Nových Zákupech se podávají v MŠ Zákupy, Školní 347.
Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy

Svatomartinská slavnost v mateřské škole
Každý rok v naší školce ukončujeme podzimní témata slavností.
V letošním roce jsme s přípravami začali již v pátek 8. listopadu, třída
„Broučků“ a „Motýlků“ za pomoci paních učitelek vyřezávala a vydlabávala
ohromnou dýni, vyválela a vytvářela
rohlíčky z listového těsta. V pondělí
11. 11. jsme očekávali, že „Martin na
bílém koni“ přijede a přiveze nám první

sněhové vločky, ale to se nestalo. Naše
čekání jsme si zpestřili povídáním o sv.
Martinovi, o posvícení, říkali si pranostiky a básničky, zpívali si písničky. Po
svačině na nás čekalo překvapení na
různých místech školy. Hledali jsme
stopy Martinova koně
a v každé třídě jsme plnili
zadané úkoly. Nejlepší
byla překážková dráha
s koníky na tyčích, potom
jsme zdobili různými tvary
meče, podkovy a pláště.
Na posledním stanovišti
jsm e m ěli hádanky
a nakonec jsme tančili
tanec sněhových vloček.
Na konci cesty nás čekala
rozsvícená dýně a lampionky, rozloučili jsme se
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s podzimem a přivítali „paní Zimu“ a
potom jsme ochutnali upečené rohlíčky.
Sváteční dopoledne bylo ukončeno pohádkou, kterou nám přivezlo divadlo
„Koloběžka“.
Hana Jeřábková
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Burza škol Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a SPOSŠ
války a historie Čech a Moravy, staré fotky, knihy, oblečení…
Po skončení prohlídky muzea jsme přešli téměř celé město, až jsme dorazili na střední podnikatelskou soukromou
školu, kde nás přivítala zástupkyně ředitele paní Eva Matoušková, která byla moc milá a vstřícná. Formou prezentace nám
školu představila, zúčastnili jsme se ukázkové hodiny, která
se týkala finanční gramotnosti a obchodu. Za snahu jsme obdrželi čokoládičku Milka.
Celý den se nám moc líbil, času jsme využili beze zbytku,
jen nás bolely nohy.
Lucka Kunešová, IX. A

Dne 12. 11. 2013 navštívili žáci devátých tříd Burzu škol
Quo Vadis na SOŠ a SOU Česká Lípa. Tato akce se nám líbila více než EDUCA v Liberci. Prostředí bylo rodinné s příjemným zázemím, akce se zúčastnily střední školy z okresu,
dokonce i mimo okres. U stánků byli příjemní studenti, kteří
nám svou školu představili, popřípadě poradili. Některé dívky
se nechaly také nalíčit, vyžehlit si vlasy nebo si je nakroutit.
Po celý den byly na programu různé ukázky ze škol, např.
bojové umění, módní přehlídka…, mohli jsme si také vyzkoušet různé učňovské obory – kluci soutěžili v rychlosti
vrtání vrutů.
Poté jsme šli do vlastivědného muzea, kde bylo k vidění
mnoho živých, ale i neživých zvířat, expozice 1. a 2. sv.

Exkurze do Drážďan
byly rozestavené tanky, tak jsme se šli podívat také na ně.
Do centra nás odvezl autobus a my jsme šli po stopách Augusta Silného, také jsme znovu obdivovali kostel Frauenkirche.
Ale to se již blížila doba rozchodu a centrem našeho
zájmu se stala Altmarkt Galerie, velké nákupní centrum, kde
jsme byli i v loňském roce. Strašně jsme se těšili, až si budeme moct něco koupit za naše eura. Všichni si něco koupili na
sebe, nebo se šli najíst. Sraz byl v pět hodin, všichni včas
dorazili a potom jsme kráčeli k autobusu a jeli do Zákup.
Moc se nám to líbilo, doufáme, že nás paní učitelky vezmou
zase na nějaký výlet či exkurzi.
Za všechny Lucka Kunešová z IX. A

Dne 25. 10. 2013 navštívili žáci ze tříd 7. A, 8. A/B a
9. A/B Drážďany.
Vyjížděli jsme v sedm ráno, do Drážďan jsme dorazili
kolem deváté. Cestou do muzea jsme navštívili Kunsthofpassage, romantické místo, pro umělce jak stvořené – malebná zákoutí, spadané listí, ticho …
Poté jsme navštívili hlavní cíl naší cesty – Vojenské muzeum. Zde jsme dostali volno na dvě hodiny. K vidění bylo
mnoho věcí týkajících se 1. a 2. světové války - zbraně, uniformy, vyznamenání, vojenská technika, ale také osobní předměty lidí z koncentračního tábora, dokumentární film
z varšavského ghetta… V jiných patrech jsme mohli obdivovat válečnou techniku, zbraně ze středověku. Kolem muzea

Žákovský parlament na zákupské škole jede rychlostí Formule 1
V letošním školním roce naše škola
pokračuje v projektu S. O. S. ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY. Hlavním cílem
projektu je vtisknout žákovskému parlamentu nový smysl a poslání. Chceme
dát žákům prostor pro vyjadřování
svých názorů na otázky každodenního
života školy a umožnit jim realizaci
vlastních nápadů. Vytvořením funkční-

ho parlamentu žáky více zapojujeme do
chodu školy a rozhodovacích procesů,
přenášíme na ně určitý díl odpovědnosti
za své jednání, rozvíjíme dovednosti,
které mohou uplatnit i v běžném životě,
učíme žáky nejen jejich práva, ale i
povinnosti, které z těchto práv vyplývají. Rádi bychom i nadále více sblížili
žáky I. a II. stupně na základě vzájemné
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pomoci a spolupráce. Podporujeme
partnerskou komunikaci mezi žáky a
učiteli, rádi bychom dosáhli aktivní
pomoci žáků učitelům při jejich práci.
A jak žákovský parlament pro školní rok 2013/2014 vypadá?
Žákovský parlament tvoří 2 zástupci
z každé třídy, zahrnuje zástupce od
(Pokračování na stránce 7)

Zákupský zpravodaj
(Pokračování ze stránky 6)

2. do 9. tříd. Má tedy 26 zástupců! Zástupci byli zvoleni ve školních volbách
a byli jmenováni do své funkce veřejně,
obdrželi členskou průkazku a se školou
podepsali jmenovací smlouvu. Zástupci parlamentu se scházejí jedenkrát týdně v tzv. parlamenťárně a to vždy v
pondělí. K jejich činnosti jim slouží
psací a kancelářské potřeby, plánovací
nástěnka, počítač a další pomůcky nutné pro práci.
Schůzek parlamentu se může účastnit kdokoli (vedení školy, starosta obce,
učitelé, ostatní žáci). Parlament i nadále
pravidelně informuje o své činnosti
prostřednictvím webových stránek,
Zákupského zpravodaje, školního rozhlasu, nástěnkou ve 2. patře.
V žákovském parlamentu má každý
svou roli, najdete tu: předsedu, zapisovatele, fotografy, ICT techniky, mluvčí
apod.
Práci všech zástupců koordinují 2
učitelé: pí uč. Marcela Kopřivová a pí
uč. Jaroslava Neumannová.
Naší největší akcí byla určitě
„Veřejná prezentace práce žákovského
parlamentu“, která se uskutečnila
v pondělí 21. 10. 2013 od 11:30 hodin
v ZŠ a MŠ Zákupy.

prosinec 2013
Cílem prezentace bylo dát vědět ostatním školám v okolí, co našemu parlamentu dalo zapojení do projektu Centra
demokratického učení (CEDU) „SOS
Žákovské parlamenty“.
Našim cílem bylo podělit se
s ostatními školami o zkušenosti s prací
ŽP, sdělit jim, co se nám podařilo či
nepodařilo. Hosté se osobně setkali se
zástupci CEDU, zhlédli zasedání našeho žákovského parlamentu a následnou
činnost „parlamenťáků“ v hodinách
předmětu výchova pro život. Vyvrcholením akce bylo slavnostní jmenování
naší školy Konzultačním centrem pro
podporu
žákovských
parlamentů
I. stupně ZŠ.
A takto akce vnímali naši parlamenťáci:

Den otevřených dveří
žákovského parlamentu
Celá akce začala 21. října již ranní
schůzkou žákovského parlamentu, na
které jsme dolaďovali program Dne
otevřených dveří. Hosty, kteří k nám
přijeli, jsme mile přivítali a uvedli je do
knihovny školy. Následovalo seznámení s programem Dne otevřených dveří a
prohlídka míst v naší škole, která jsou
spojena s činností našeho parlamentu.

Když jsme si vše prohlédli, pozvali
jsme hosty na schůzku žákovského parlamentu a následně je vzali na předmět
výchova pro život do vybraných tříd
druhého stupně. Ve třídách jsme se
zdrželi jen chviličku, protože nás čekal
výborný oběd ve školní jídelně. A kdo
měl ještě chuť, mohl si nabídnout sladké občerstvení v knihovně školy. Hosté
ani nestačili dopít kávu či čaj a už je
čekalo naše vystoupení, které obsahovalo projekty a zážitky našeho parlamentu za uplynulý rok. Také jsme jim
ukázali i power-pointovou prezentaci o
celoroční práci žákovského parlamentu.
Na závěr akce jsme hostům zodpověděli jejich dotazy a poté se s nimi rozloučili. A o tom, že se Den otevřených
dveří opravdu povedl, svědčí i emailový
dopis od pana ředitele ze ZŠ Kravaře:
„Dobrý den,
chci vám ještě jednou poděkovat za
včerejší den, bylo to pro nás opravdu
hodně podnětné, děti mají o čem přemýšlet a já také. U nás v Kravařích je
to rozhodně jiná situace, škola je malá,
dětí méně a parlament nám jakžtakž
funguje, ale určitě se to nedá srovnávat
s vaší Formulí 1! Tedy opravdu díky za
energii a čas.“
B. Sukovatá a A. M. Dvorná, 8. B

zvládli odpovídat. Odcházeli jsme usměvaví a spokojení, že
se vše povedlo, jak mělo.
Kristýna Řeháčková, 6. B

Prezentace ŽP pro rodiče, učitele a kamarády
Dne 21. 10. jsme s Žákovským parlamentem uspořádali
Den otevřených dveří na téma JAKÝ BYL TEN PRVNÍ
ROK. Jelikož Den otevřených dveří pro CEDU měl velký
ohlas, rozhodli jsme se, my parlamenťáci, pochlubit se celou
akcí i rodičům a kamarádům. Všechny jsme je pozvali v úterý
5. 11. od 16:00 hodin do knihovny školy. Po přivítání předsedkyní našeho žákovského parlamentu Sabinou Versbachovou a představení se našeho žákovského parlamentu, jsme
rodiče vyzvali ke hře TĚKEJ – STRONZO – DVOJICE, abychom rodiče uvolnili a rozpovídali. Poté následovala vlastní
prezentace, za kterou jsme sklidili velký potlesk. Pak jsme
připravili pro rodiče vlaštovčí otázky, kterými jsme je přiměli, aby nám kladli dotazy, na které jsme následně bravurně

Den otevřených dveří ŽP v Litvínově
Dne 7. 11. 2013 se uskutečnila exkurze našeho ŽP do
Litvínova. Vlakem jsme jeli až na místo. V litvínovské škole
nás uvítali žáci a učitelé a také Honza a Karel z CEDU
(Centrum pro demokratické učení). Celý den jsme měli program plný prezentací, dokonce jedna byla i v angličtině, to
nám Asher a Greg předávali zkušenosti ze ŽP ve Velké Británii. Bylo tam spousta zajímavých projektů a program byl
dlouhý. A pak se najednou spěchalo na vlak. Domů jsme přijeli unavení, hned jsme doma usnuli.
Vojtěch Kašpar 3. B

DD a DPS Zákupy informují

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Život v Domově důchodců a domě s pečovatelskou službou v Zákupech
V Domově důchodců v Zákupech žije 35 seniorů a dalších
46 seniorů užívá byty v domě s pečovatelskou službou. Přestože mnohé z nich trápí řada zdravotních problémů a nemohou žít aktivní život jako dříve, nejsou odkázáni jen na pro-

story svého pokoje nebo bytu. Kolektiv zaměstnanců pro ně
během celého roku připravuje zajímavé sportovní, kulturní a
společenské akce. Pojďte s námi nakouknout, co vše dělají.
(Pokračování na stránce 8)
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ve Stráži pod Ralskem. Do konce roku nám zbývá už jen
1 a půl měsíce, přesto společenský život v domově nekončí.
Měsíc prosinec se ponese v duchu vánočním - pečení vánočního cukroví, vánoční výzdoba, mikulášská besídka a vánoční
besídka. I s koncem roku se naši senioři rozloučí při společné
večeři. Po celý rok se v domově důchodců každý měsíc pořádají společné oslavy narozenin našich seniorů.
Ani naši klienti v domě s pečovatelskou službou nezahálí.
Pojďme se tedy podívat, co prožili oni. Během tohoto roku si
připravili krásné výlety. Navštívili zoologickou zahradu
v Liberci, sklárnu Ajeto v Novém Boru a v září byli na zámku v Zákupech, 22. 11. v divadle ve Stráži p. R. společně s
DD a ještě mají naplánovaný výlet do Drážďan. Nutno vyzdvihnout, že velkou část výletů si organizovali obyvatelé
DPS sami, naše sociální pracovnice jim pomáhaly zajistit
dopravu a poskytly doprovod. Co říci závěrem? Pobytem
v domově důchodů či v domě s pečovatelskou službou život
zdaleka nekončí, všichni obyvatelé mají stále možnosti každý
den prožívat krásné zážitky.

(Pokračování ze stránky 7)

Po oslavě Velikonoc jsme v měsíci květnu oslavili 10. výročí
otevření Domova důchodců Zákupy společným setkáním
klientů a jejich rodin s vedením města na zahradě areálu DD
a DPS. Měsíc červen patří již tradičně ke sportovním kláním.
Rovněž na počest 10. výročí otevření DD jsme pořádali
II. ročník sportovních her opět v areálu zahrady DD a DPS.
Mimo to jsme cestovali za sportem také již tradičně do DD
v Mimoni, do DD ve Filipově a do areálu Sociálních služeb
v České Lípě. Ke konci léta, v srpnu, jsme jeli na Zámeckou
slavnost do DD ve Sloupu v Čechách. I tam probíhaly sportovní a jiné soutěže. V září někteří klienti navštívili zámek
v Zákupech. Září pak, opět již tradičně, patří víkendovému
pobytu v Poděbradech. Celkem 13 klientů z DD a z DPS společně s doprovodem z řad zdravotního a pečovatelského personálu strávilo tři dny v krásném lázeňském prostředí. Cestou
do Poděbrad stihli navštívit zoologickou zahradu a při zpáteční cestě se stavěli na oběd ve středověké krčmě v Dětenicích.
V listopadu měli naši klienti krásnou přednášku o Americe,
kterou pro ně připravil pan Roškot z DPS ze svého pracovního pobytu. Někteří klienti navštíví 22. 11. ještě divadlo

Petra Marková, sociální pracovnice

KRONIKA MĚSÍCE LISTOPAD

KALENDÁŘ MĚSÍCE PROSINEC

18. listopadu. – 4. prosince pořádalo Eduard Held Muzeum
Mikulášský program pro děti: Namaluj si svého čerta.
26. listopadu byli na radnici přivítáni noví občánci Zákup.
30. listopadu uspořádalo město Zákupy rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Svobody.
30. listopadu v rámci Zákupského adventu otevřelo Eduard
Held Muzeum výstavku čertovských masek a betlémů.
30. listopadu se konaly v pořadatelství o. s. KULTURA
Zákupy akce Zákupského adventu.

1. 12. pokračují akce Zákupského adventu.
5. 12. pořádá město Zákupy Mikulášskou nadílku.
14. 12. pořádá město Zákupy adventní koncert v kostele.
21. 12. zazní na nádvoří zámku fanfáry, poté předvede DS
Havlíček na nádvoří zámku Živý betlém a poslední akcí bude
koncert v zámeckém hudebním salónu, kde vystoupí žáci
ZUŠ Česká Lípa.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE PROSINEC
1. 12.
3. 12.
5. 12.
7. 12.
9. 12.
10. 12.

11. 12.
12. 12.
14. 12.

Světový den boje proti AIDS
1898 + malíř Luděk Marold (115 let)
Světový den zdravotně postižených
1918 zrušeny u nás šlechtické tituly (95)
Mezinárodní den dobrovolníků
1923 * herec Čestmír Řanda (90)
Mezinárodní den civilního letectví
1928 * spisovatel Zdeněk Mahler (85)
1608 * anglický básník John Milton (405)
Den ochrany práv dítěte
1818 * český politik František Ladislav Rieger
(195)
1993 dojednána v Maastrichtu dohoda o Evropské
unii (20)
Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky
1913 * francouzský herec Jean Marais (100)
1943 podepsal E. Beneš v Moskvě smlouvu
se SSSR o spojenectví (70)
1503 * francouzský lékař a astrolog Nostradamus
(510)

18. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
24. 12.
25. 12.

27. 12.
28. 12.
29. 12.
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1883 * ve Cvikově zakladatel německé sekce KSČ
Karel Kreibich (v 50. létech kritizoval nezákonnosti komunistického režimu) (130)
1963 + filmový režisér, scénárista a herec Gustav
Machatý (50)
1898 byla otevřena budova Severočeského muzea
v Liberci (115)
1968 + americký spisovatel John Steinbeck (45)
1918 se vrátil T. G. Masaryk do vlasti, kde složil
slavnostní slib na ústavu (95)
1883 * spisovatel a cestovatel Jan Havlasa (130)
Štědrý den
1898 * architekt Jaroslav Fragner (115)
1908 * hudební skladatel Jan Seidl (105)
1938 + Karel Čapek (75)
1948 * francouzský herec Gérard Depardieu (65)
1968 * finský počítačový programátor Linus
Tornvalds (tvůrce operačního systému linux) (45)
1813 * spisovatel Karel Sabina (200)
1898 * spisovatel Jan Čarek (115)

Zákupský zpravodaj
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„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
4. 12. 1938 z 1277 voličů hlasovalo v Zákupech 100 % voličů pro nacisty. (75)
14. 12. 1973 se v sokolovně konala estráda s Lubomírem Lipským. (40)
31. 12. 1978 naměřil teploměr + 12 0 C, do rána 1. 1. 1979 klesla teplota na - 21 0 C. (35)
Na konci roku 1938 žilo v Zákupech 336 Čechů a 2145 Němců (v prosinci 1945: 1162 Čechů, 220 Němců). (75 let)

První zmínka o panském opevněném sídle v Zákupech (1383 – 630 let)
Vaněk Bílý z Vartenberka a sirotků po něm se ujal Beneš
Veselský. V této souvislosti se píše, že pro tohoto sirotka
nárokoval mj. „pevnost“ Zákupy. Latinské „in Zakupy municionem“ se obvykle překládá jako „tvrz v Zákupech“. Avšak
ono latinské slovo znamená prostě pevnost, resp. něco opevněného hradbou. Může to tedy být i hrad. Při stavebně historickém průzkumu počátkem osmdesátých let 20. století a při
opravách fasády na konci onoho století byly objeveny zbytky
středověkého opevnění a také pozůstatek gotického okna.
Podle toho se zdá, že než o tvrz šlo zde skutečně spíše o hrad.
Pro zbytek okna našli odborníci podobnosti na královském hradě Točníku, který vznikl na samém konci 14. století,
avšak samotnou hradbu považují za starší. Kombinací písemných a hmotných pramenů tedy vychází najevo, že někdy
na konci 14. století stál na místě dnešního zákupského zámku
gotický hrad. Jeho podobu však už nelze ani přibližně určit.
Jisté je, že stál na skále, která se dodnes skrývá v části přízemí (vedle kaple) a která zhruba od poloviny dnešního nádvoří
směrem k dnešní silnici a parkovišti prudce klesala (sklepy
byly ke zvětšení prostoru pro panské sídlo zbudovány
až v 16. století). Hlavní část hradu zabírala prostor zhruba
od dnešního vstupního průjezdu zámku ke kapli. Od terénu
směrem k dnešnímu předzámčí byl hrad oddělen příkopem,
který se dochoval dodnes (tenkrát ovšem nebyl ohrazen ze
stran zdí a most tu byl nepochybně padací). Před hradem pak
stál zmiňovaný kostel se hřbitovem. Skála s hradem byla
téměř ze všech ostatních stran chráněna rozsáhlými mokřinami.
Zbytky hradu zanikly ve druhé čtvrtině 16. století při stavbě renesančního zámku. Tehdy již byly Reichstadt a Zákupy
spojeny, a tak používaly kostel sv. Fabiána a Šebestiána,
z kostela před zámkem se stala asi na sto padesát let zřejmě
zámecká kaple. Zanikl ve druhé polovině 17. století.
Za překlad latinského textu listiny pro potřeby tohoto
článku děkuji Janu Ruczovi, studentu Technické univerzity
v Liberci.
Martin Aschenbrenner

Osídlení na místě dnešních Zákup vzniklo nejpozději
ve 14. století. Jak se nyní vědci domnívají, byla nejprve založena vesnice Zákupy, a to nejspíše v místě tzv. Malé strany
(jižně od kláštera u Svitavky). Vlastnil ji rytířský rod Pancířů
ze Smojna. Ten ji ovládal z opevněného sídla, které stálo
na místě dnešního zámku, před ním, na místě dnešní nejvyšší
terasy zámeckého parku, se nacházel kostel se hřbitovem.
Jméno Zákupy samo naznačuje vznik vesnice ve 13., případně 14. století. Tehdy totiž probíhala kolonizace zdejší krajiny,
do té doby neosídlené, plné hustých lesů nebo mokřin. Přicházeli ji osídlit především lidé z Německa a ti s sebou přinášeli nové zvyklosti, např. právě tzv. zákupní (německé) právo. Podle něj, na rozdíl od zdejšího práva českého, měli poddaní od své vrchnosti v dědičném nájmu jak dům, tak i půdu,
zatímco v českém právu to byl jen dům, půdy mohli být snadno zbaveni. Poddaní se takzvaně zakupovali, tedy složili určitou částku vrchnosti právě za tento dědičný nájem. Zákupní
právo bylo výhodné pro vrchnost i pro poddané, a proto na
něj přecházely i vesnice české, které se jím dosud neřídily.
Vzhledem k pravidelnému uspořádání usedlostí na místě
někdejší vesnice Zákupy skutečně vznikla tato vesnice
v souvislosti s kolonizací, ale nejspíše ji založilo česky mluvící obyvatelstvo. Když totiž později v jejím sousedství
(kolem dnešního náměstí a kostela) vzniklo město německých osadníků a dostalo název Reichstadt, jmenují se v jedné
listině Zákupy „Česká Ves u Reichstadtu“. Ves i město
později splynuly a jména Zákupy a Reichstadt se stala synonymy.
Reichstadt je poprvé písemně doložen v roce 1315 jako
majetek jistého Fridmana ze Smojna, významného šlechtice
doby Jana Lucemburského a Jindřicha z Lipé, kolem nichž se
pohyboval. Další zmínky o Zákupech či Reichstadtu se pak
objevují po polovině 14. století, kdy jsou již Pancířové ze
Smojna jmenováni jen jako manové Vartenberků, kterým
Zákupy i Reichstadt náležely. Tyto zmínky souvisejí obvykle
s kostelem.
Teprve z 20. prosince 1383 se dochovala zmínka o opevněném sídle v Zákupech. Tehdy totiž zemřel majitel Zákup

SEDM STOLETÍ PŮSOBENÍ CÍRKVE V ZÁKUPECH – I. část
Letos slavíme pozoruhodné 555.
výročí první písemné zmínky o kostelech v Zákupech. Působení církve
v našem městě sahá ovšem do daleko
starší doby, trvá již celých 700 let a je
zpočátku spojeno s rodem ze Smojna.
První písemně doloženým příslušníkem
rodu je Fridman ze Smojna, který před

rokem 1296 vlastnil opevněné sídlo
(Smojen?) s předsunutou vsí v lokalitě
Výrov mezi Velenicemi a Lindavou.
V tomto období založil Fridmanův lokátor (ve středověku člověk, pověřený
založením vsi nebo města) další lánovou ves za řekou naproti čedičové skále
(kde dnes stojí zákupský zámek), kterou
9

osídlili Češi a říkalo se jí proto Česká
Ves (Němci jí později říkali
Behmischen Dorf bei Reychenstat). Na
vyvýšenině (na místě dnešní terasy
francouzského parku) vznikl dřevěný
kostel s pohřebištěm, zasvěcený Panně
Marii. Před rokem 1315 další, pro změ(Pokračování na stránce 10)
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nestačil rostoucímu počtu obyvatel.
Oba kostely byly nadační, to znamená
celoročně
financované
vrchností
(majitelem panství a jeho many), a neměly proto pozemky sloužící k obživě
řeholníků. Dřevěný kostel u zámku byl
nahrazen zděnou stavbou a sloužil již
především jako zámecký kostel pro
panstvo a služebnictvo. Husitské války
poznamenaly zákupské panství i samotné městečko a během nich byly poškozeny nebo možná i zničeny oba kostely.
Mír nepřišel s bitvou u Lipan, ale loupení a ničení pokračovalo v dalších
válkách s lužickým Šestiměstím. Tento
hospodářský a vojenský spolek
(německy Oberlausitzer Sechsstädtebund) hornolužických měst Bautzen,
Görlitz, Kamenz, Lubań, Löbau a Zittau
válčil téměř třicet let s Vartenberky a
jejich spojenci, čímž trpěla země po
obou stranách hranice. Proto až roku
1458 mohl Beneš z Vartenberka nechat
zhotovit listinu**), kde se píše …„28.
ledna jsem obnovil nadání fary a kostela v městečku a pod hradem Zákupy“…
Zdeněk Rydygr

(Pokračování ze stránky 9)

nu německý lokátor založil z pověření
Fridmana ze Smojna okolo dnešního
náměstí městečko Richinstat (v překladu Bohaté město), osídlené Němci.
V roce 1315 se Fridman píše „de Richinstat“, takže asi už existovala tvrz u
kostela (na místě dnešního zámku).
Zakladatel panství zemřel před rokem
1320 a majetky převzal jeho syn Fridman. Roku 1352 se poprvé objevuje na
seznamu far české jméno Zákupy. Roku
1363 bylo panství prodáno Vartenberkům a příslušníci rodu ze Smojna podávali (přispívali na kostel) spolu s nimi

jen jako cliens (manové). Nejstarší záznam o příslušnosti farnosti k děkanátu
Gablona-Jablonne (Jablonné v Podještědí) je z roku 1369. V roce 1391 byl
zřejmě dostavěn vartenberský hrad Zákupy*), protože se bratři Václav a Vilém z Vartenberka poprvé podepisují
„de Zakup“, stejně jako později Vilémovi synové Vilém a Vaněk. Současně
vznikl ve své nejstarší gotické podobě
dnešní kostel sv. Fabiána a Sebastiána,
jelikož malý kostel Panny Marie už

*) Poměrně přesný model vartenberského hradu Zákupy postavený Janem Rozumem si můžete prohlédnout v muzeu
Eduarda Helda na náměstí Svobody
**) Opis této listiny se zachoval, je
uložen ve Státním okresním archivu
v České Lípě a za dozoru pracovníků
archivu si jej může každý vyžádat
k prohlédnutí

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na 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.

Prosinec
2013

Leden 2014

1. 12. Mikulášská nadílka
5. 12. Mikulášská nadílka
6. 12. Mikulášská nadílka + Živý betlém Kamenice
14. 12. adventní koncert v kostele
21. 12. fanfáry, Živý betlém, koncert
1. 1. – ohňostroj
17. 1. - setkání se seniory
leden – únor: Zákupská sáňkovačka (termín dle sněhových podmínek)
10

MV Nové Zákupy
město Zákupy
OV Kamenice, DSHZ
město Zákupy
státní zámek, DSHZ
město Zákupy, IAC
město Zákupy, IAC
město Zákupy

Zákupský zpravodaj

prosinec 2013

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
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Zámek Zákupy – program advent 2013
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. 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.
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.

Státní zámek zákupy upozorňuje
Při kontrolách hospodářského dvora zjišťujeme obligátní pohyb rabujících, ale co je daleko horší – v rozpadlých budovách
se často zdržují děti. Všichni v Zákupech sice mají povědomí o havarijním stavu HD, ale přesto upozorňujeme zejména
rodiče, aby si uvědomili, že HD není místem pro dětské hry, ale prostředím, kde je životu nebezpečno.

Nové knihy v místní knihovně
Naučná literatura:
Cílek Václav
Pawlovská Halina
Beletrie:
Vargas Fred
Pancol Katherine
Damhaug Torkil
Brown Dan
Arthur Keri
Day Sylvia
Deveraux Jude
Sten Viveca
Vondruška Vlastimil
Moc Stanislav
Rendell Ruth
Hariss Joanne
Matson Morgan
Pulkkinen Riikka
Březina Jiří
Connelly Michael
Jeffries Sabrina
Prošková Denisa
Söderberg Alexandr
Bauer Jan
Lamb John J.
Beletrie pro mládež:
Hand Cynthia

Obraz krajiny
Zeptej se mámy

Zillmer Hans - Joachim
Taussig Pavel

Záhada mrtvých nohou
Gerhardsen Carin
Veverky z Central Parku bývají v pondělí smutné
Žhář
Vondruška Vlastimil
Inferno
James E. L.
Volání úplňku
Carr Robyn
Sedm let hříchu
Carr Robyn
Pod maskou měsíce
Keleová-Vasilková
Tiché vody
Keleová-Vasilková
Přemyslovská epopej
Sarenbrant Sofie
Kde létají andělé
Ahmed Qanta
Krypta
Adler-Olsen Jussi
Broskve pro otce Francise
Blake Adam
Amy a Roger na cestě
Mafi Tahereh
Zapomenuté šaty
Harris Lee
Na kopci
Black Benjamin
Černá skříňka
McDermid Val
Výtečník v jejím loži
McDermid Val
Od Babinského po Kajínka
Grisham John
Andaluský přítel
Woodman Cathy
Král nezná bratra
Svěrák Zdeněk
Mazaný medvídek
Nespoutaná
12

Země versus katastrofy
Neznámí hrdinové
Perníková chaloupka
Msta písecké panny
Padesát odstínů svobody
Městečko Virgin River
Útěk do Virgin River
Já a on
Lži
Odpočívej v pokoji
V zemi neviditelných
Složka 64
Evangelium prokletých
Jsem zlomená
Vražda při bar micva
Temná pavučina
Konec hry
Světové krimipovídky
Podfuk
Co by se vegetariánce stát nemělo
Po strništi bos
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Město Zákupy pořádá

tradiční
VÁNOČNÍ

KONCERT,
BcA. Renata Fraisová – zpěv
MgA. Jaroslava Kynclová - klavír, varhany

*
Kostel sv. Fabiána a Šebestiána Zákupy

*

sobota 14. prosince 2013

od 16:00 hodin
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ŽIVÝ BETLÉM
A
VÁNOČNÍ KONCERT
*

v sobotu 21. prosince 2013
*

na St.zámku Zákupy
*
od 16:00 hodin
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Město ZÁKUPY

VÁS ZVE
NA

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

KTERÝ SE KONÁ DNE 1. 1. 2014
na koupališti v ZÁKUPECH
OD 18:00 HODIN
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Dobrovolníkem na lednové Tříkrálové sbírce
V první polovině měsíce ledna proběhne na celém území České republiky již
potřinácté největší dobrovolnická akce
na území České republiky s názvem
Tříkrálová sbírka, kterou ve vašem
městě či obci organizuje Farní charita
Česká Lípa. Sbírka má ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou
zvěst vánočních svátků, obdarovává je
drobnou pozorností, zpívá tříkrálovou

koledu. Současně koledníci vybírají
finanční příspěvek do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem.
Farní charita Česká Lípa si pro rok

2014 jako svůj záměr na využití získaných prostředků z Tříkrálové sbírky
zvolila projekt Sociální automobil, který poskytuje již šest let přepravu zdravotně handicapovaných dětí ze školy a
do školy. V současné chvíli hledá Farní
charita Česká Lípa dobrovolníky, kteří
na pozici vedoucích skupinek budou
koledovat se svými koledníky ve svých
bydlištích. Máte chuť pomoci, realizovat se a užít si zábavné chvíle? Kontaktujte FCH CL na medializace@fchcl.cz

Římskokatolická farnost Zákupy
Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích v děkanském
kostele svatých Fabiána a Šebestiána :
Štědrý den
24. 12. 2013 dle tradice v 16:00 hod.
Narození Páně, Boží hod vánoční
25. 12. 2013 v 8:30 hod.
Neděle, svátek Svaté rodiny
29. 12. 2013 v 8:30 hod.
Svatý Silvestr, poděkování za r. 2013
31. 12. 2013 v 16:00 hod.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
1. 1. 2014 v 8:30 hod.

Narození Páně
Nedělí 24. října 2013 Slavností Ježíše Krista Krále končí
liturgický rok a také Rok víry, který vyhlásil ještě svatý otec
Benedikt XVI., a začíná adventní období. Jak ten čas letí, tiše
si povzdychneme. Než se nadějeme, už tu budou Vánoce.
Mnoho lidí má adventní dobu i vánoční svátky spojené se
shonem, nervozitou a stresem. A přece Advent a Vánoce
patří k nejkrásnějším svátkům, které máme. Je to období tichého a tajemného čekání na Děťátko, na Božího syna, které
vrcholí Jeho příchodem, narozením našeho Spasitele. A nic
nevadí, že se tak stalo už před více než dvěma tisíci lety ve
vzdáleném judském městě Betlémě. Radost a vděčnost pociťujeme stále. Slavíme narozeniny Jezulátka a radostně zpíváme „Narodil se Kristus Pán veselme se, ...nám, nám narodil
se“. Přesně před 790 lety napadlo svatého Františka na hoře
Alverno v italské Umbrii postavit první jesličky, kterými
chtěl lidem zpřítomnit tajemství betlémské noci. Chudou
jeskyni, jesle se senem pro oslíka a volka, přesně jak je psáno
ve svaté Bibli. Náš Spasitel se narodil jako nejchudší
z chudých, a přece je král nad králi a Jeho narození slaví celý
svět.
Podstata Vánoc je daleko hlubší, nedejte si tuto dobu zkazit uspěchanými nákupy dárků, pečením cukroví, přemrštěným úklidem. Vánoce by se tak pro mnohé mohly stát pouze
prodlouženým víkendem a to by byla velká škoda.
Přejeme všem krásné prožití adventu a požehnané a radostné
Vánoce.

Národní pouť do Svaté země
Národní pouť do Svaté země, která se konala ve dnech
8. - 10. 11. 2013, se zúčastnilo přesně 1050 poutníků. Naši
biskupové pouť vyhlásili jako vyvrcholení Roku víry. Bohoslužby se konaly v pátek 8. 11. v Galilei u Genezaretského
jezera na Hoře Blahoslavenství, v sobotu v Betlémě na Pastýřských polích a v neděli 10. 11. v Jeruzalémě v areálu Baziliky svaté Anny. Atmosféra byla nádherná, duchovní zážitky jsou nesdělitelné. Poutníci samozřejmě navštívili i další
místa, kde pobýval Pán Ježíš Kristus, nebo jsou známy
z Písma svatého. Jedny noviny napsaly: „Jeruzalémem zněla
čeština“. Reportáže i přímé přenosy z bohoslužeb zajistila
televize Noe a ČT 1. Poutníci si odvezli mnoho nezapomenutelných zážitků a velkou duchovní podporu do všedních dnů.
Farníci

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 11. 11. 2013 oslavila paní Barbora Kaderová z DD a DPS Nové Zákupy

90. narozeniny.
Vedení města oslavenkyni popřálo mnoho zdraví a předalo kytičku.
Poté se pí Kaderová podepsala do kroniky města.
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IN FO RMAC E Z KAM EN IC E
(Informace Osadního výboru Kamenice)
V průběhu října 2013 proběhla oprava márnice na kamenickém hřbitově. Oprava památky proběhla v rámci projektu
„Památky a jejich budoucnost“, který vede Místní akční skupina LAG Podralsko. Finanční náklady na opravu poskytlo
město Zákupy s podporou Státního zemědělského a intervenčního fondu z dotačního titulu „Programu rozvoje venkova“.
Během rekonstrukce se také našla v kopuli věžičky německy psaná listina, která se nyní překládá. Do nově opravené věžičky byl uložen nový tubus s kopií původní listiny,
s nově sepsanou zprávou o historii Kamenice a se vzkazem
starosty Zákup pro budoucí generace.

z původního termínu. Na louce nad Vošvrdovými se sešlo asi
15 lidí s dětmi.
Radek Hlavnička

O rekonstrukci kapličky také podrobně napsal několik
článků i Českolipský deník.
Já jen doplním z dochovaných zápisů v kronikách, že se
smí
s úředním
povolením
církevního
konzistoria
v Litoměřicích na kamenickém hřbitově pohřbívat od podzimu roku 1891. Dnes nejstarší dochovaný hrob na kamenickém hřbitově je z roku 1893.
V neděli 10. listopadu se v Kamenici také konala Drakiáda. Na tento den byla přeložena kvůli špatnému počasí

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.)

VÁNOCE – svátky lásky a přátelství se znovu blíží,
rok 2013 se končí.
Vám všem, váženi čtenáři Zákupského zpravodaje, včetně
členů redakce a jejich rodin přejeme požehnané a klidné vánoční svátky a do nového roku 2014 hodně štěstí a pevné zdraví.
Bernhard a Elisabeth Kirschner, Düsseldorf
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Elektronická aukce – dodávky elektrické energie a plynu
V minulém čísle Zákupského zpravodaje informoval starosta města společně s místostarostkou města o spolupráci se
společností ARCH consulting s. r. o. na elektronické aukci
elektrické energie a plynu. Ohledně elektronických aukcí
proběhlo mediálně mnoho informací, ne všechny jsou bohužel pozitivní. V odborném časopise pro veřejnou správu
Moderní obec č. 11, vyšel k tomuto tématu zajímavý článek
pod názvem „Mohou energetické eAukce pro domácnost
nést i rizika?“ Bohužel není v mých silách tento poměrně
rozsáhlý článek zveřejnit ve Zpravodaji, proto jsem ho redak-

ci poskytla a zájemci o něj mohou elektronickou poštou požádat na adrese zakupy.kultury@centrum.cz . Časopis Moderní
obec je určitě k dispozici i na radnici.
Chtěla bych z pozice zastupitelky města občany upozornit
na možnosti rizika tohoto nákupu energií. EAukce energií
sice zaštítí město, město však nenese žádnou zodpovědnost
za pořadatele eAukce. Upozorňuji tímto všechny zájemce o
nasmlouvání takto vysoutěžených dodávek energií, aby zvážili veškerá rizika.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka města

Potřebují Zákupy uvolněného místostarostu?
Naše volební strana – Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 Změna
pro Zákupsko – měla mimo jiné ve
svém programu prosazení neuvolněného místostarosty v našem městě. Bohužel se tento záměr dosud nepodařilo
uskutečnit, ač návrh vznesen byl. Zkušenosti za tři roky tohoto volebního
období ukazují, že by bylo vhodnější
místo uvolněného místostarosty zrušit a
namísto něj přijmout výkonného odborníka, který by byl pro město přínosem.
Uvolněný místostarosta stojí jenom na
mzdě včetně odvodů město cca 600

tisíc korun ročně, za volební období to
činí zhruba 2,5 mil. korun. Jeho přínos
pro město se odvíjí od jeho kvalifikace,
pracovních i životních zkušeností. Kvalitní úředník by město stál cca 350 tis.
Kč včetně odvodů, zbývající část by
mohla být použita na odměnu neuvolněného místostarosty, která se pohybuje
cca kolem 15 tis. Kč měsíčně + odvody,
což činí asi 240 tis. Kč ročně.
Město potřebuje kvalitního úředníka
– skutečného odborníka, který by uměl
řešit dotační tituly a který by rozuměl
investicím a majetku. Nestávalo by se

tak to, co se děje nyní – 2 mil. Kč pochybení při rekonstrukci budovy
v Nových Zákupech, chybějící 1/3 dotačních prostředků na obnovu střechy.
Další škoda způsobená nevyúčtováním
spotřeb energií – horolezecká stěna atd.
Vzhledem k tomu, že zbývá už jen rok
do nových komunálních voleb, Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09
Změna pro Zákupsko opět připomíná
svůj návrh a bude se snažit ho prosadit.
Ing. Jiřina Fridrichová,
zastupitelka města

ky. Zastupitelé by se o to měli zajímat a přispět svým dílem a
pomoci.
Zatím to bylo tak, že v rozpočtu města je počítáno na obnovu památek s částkou od 150 –200 tis. Kč ročně. To je dost
málo, nebylo by dobré hledat finanční rezervy?
Nechci jen kritizovat, proto uvedu příklad, jak to jde. Nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat k sousedům. Vzorem
je pro mě starostka Polevska paní Rašínová. Ona pomohla
farnosti s opravou kostela Nejsvětější Trojice a aktivně se
podílí na tom, aby obec vzkvétala.
Paní starostka se pustila do těžkého úkolu a zvládla to,
kostel je nyní skvostem obce.
Doporučuji vám všem zajet se podívat na to, jak se to dá dělat, a poučit se z příkladného přístupu a vzorné spolupráce
mezi odlišnými subjekty.
Proč to u nás nejde?
Ing. Helena Rydygrová

Spor o kostel
Každý občan Zákup si asi přizná, že jednou z dominant
obce je kostel. Již v několika číslech Zákupského zpravodaje
probíhá mezi zastupiteli města a farníky diskuse, zda město a
kraj mají pomoci s opravou kostela církvi nebo ne. O částku
100 tisíc Kč od kraje farnost přišla, protože prý špatně vyplnila žádost o dotaci, jak upozornili krajští zastupitelé za
KSČM. Nešlo neschválení předejít při podání žádosti konzultací přímo na krajském úřadu?
Dopadlo to potom tak, že ani prostřednictvím našich krajských zástupců nebylo prosazeno uvolnění dotace, také zákupské městské zastupitelstvo neschválilo příspěvek na opravu a kostel dál chátrá.
Já jako občanka obce tento spor nechápu. Kostel je dominantou města, stejně jako zámek, oba kláštery a další památ-

Ke stání (parkování) osobních automobilů na komunikaci v Gagarinově ulici
Se stoupajícím počtem osobních
automobilů, které vlastní nájemníci
mající trvalý pobyt v bytových domech
čp. 327 – 332 a kteří ponechávají zaparkovaná auta na zmíněné komunikaci
podél zeleného pásu, a to v obou směrech jízdy, tedy i v protisměru, se stává
tato část komunikace jen obtížně plynu-

le průjezdnou, někdy až nebezpečnou.
Jako doklad této skutečnosti uvádím
stav dne 2. listopadu t. r. v době cca od
10 do 14:30 hod., kdy v úseku od čp.
328 až po čp. 331 stálo popsaným způsobem zaparkováno devět vozidel. A to
není burza, kdy je tento stav každou
první sobotu v měsíci. A už vůbec si
18

neumím představit zimní období, kdy
pracovníci technických služeb města
protahují tuto ulici pluhy a provádějí
solný posyp. Ve všední dny školního
roku projíždějí Gagarinovou a Školní
ulicí v době mezi sedmou a osmou
hodinou
ranní desítky automobilů
(Pokračování na stránce 19)

Zákupský zpravodaj
(Pokračování ze stránky 18)

přivážejících děti do zákupské školy.
To je další pádný důvod pro řešení popsané situace.
Dle mého mínění (nejsem projektant, ale na to stačí selský rozum) je zde
jedno řešení. A to rozšíření stávajícího
parkovacího prostoru před zmíněnými
domy. Před domem čp. 331-2 rozšířit
parkoviště o tři místa směrem ke kotelně, parkovací prostor před domem čp.
329-330 taktéž o tři místa vlevo.
V prostoru mezi tímto parkovištěm a
parkovištěm před čp. 327-8 vybudovat
ještě jedno parkoviště o sedmi místech.
Těmito úpravami by se počet parkovacích míst zvýšil o třináct.
Co by to znamenalo z hlediska pozemních prací? Pokácet dva javory,
vykopat či vybagrovat tři kořeny a zatravněný prostor snížit o cca 15 cm, což
je výška betonových panelů. Laický
nákres tohoto opatření je od jarních
měsíců tohoto roku v kanceláři technických služeb.
Ale: jak jsem se v uplynulých dnech

prosinec 2013
dozvěděl, brání prý tomuto řešení ekologické důvody. Je-li tomu tak, kladu si
otázku: co je důležitější? Vyřešení parkovacích prostorů a tím zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a
v zimním období souvislé protahování
komunikace sněhovými pluhy, nebo
dva javory a tři pařezy a zatravněný
prostor mezi komunikací a klášterní
zdí? Stejně někteří majitelé aut parkují
zčásti nebo zcela na této travnaté ploše.
Co se týká potřebného materiálu
k parkovacím místům, nabízí se betonové panely složené vedle kotelny. Mají
rozměry totožné se vzdáleností mezi
komunikací a již zmíněnou klášterní
zdí. Nebo použití tzv. broušenky. Použití zámkové dlažby by byl zbytečný a
zejména drahý špás pro městskou pokladnu.
A co se týká mechanizačních prostředků potřebných k provedení zmíněných prací, věřím (jak jej znám), že by
mohl pomoci pan Zdeněk Chudoba,
který potřebné mechanizační prostředky
vlastní. Co se týká součinnosti technic-

KACHNA DIVOKÁ „ZÁKUPSKÁ“

kých služeb, ty už nejednou dokázaly,
„že umí“.
Podobným způsobem (s použitím
broušenky) by se dalo řešit šikmé oboustranné parkování osobních aut na spojovací komunikaci mezi Družstevní a
Školní ulicí. V obou případech se tento
parkovací problém bude muset dříve či
později řešit.
A do třetice. Na pravé straně za
mostem v Gagarinově ulici a na pravé
straně ulice Okružní (za bývalou čističkou) je dopravní značka „ZÓNA 30
KM“. Bohužel jsou řidiči, kteří tuto
značku nerespektují, a jezdí v takto
označených úsecích daleko vyšší rychlostí. A tak si myslím, že kde nestačí
rozum a kázeň, mělo by to být radarové
měření rychlosti a z toho plynoucí blokové pokuty pro zmíněné řidiče.
Je to asi jediný prostředek, jak přimět některé řidiče k respektování silničních předpisů.
Josef Stahl

které mohou mít střevní
problémy
a
někdy
i uhynou. Co je tedy pro
kachny
vhodné
a nevhodné?
VHODNÉ: zbytky vařených brambor, čočky,
hrachu, slupky od mrkve, petržele, celeru, jablek, předmáčené ovesné vločky
V NOUZI POUŽITELNÉ: kočičí granule namočené
ve vodě, rozmočený bílý rohlík nebo houska
NAPROSTO NEVHODNÉ: psí konzervy a granule (tučné
a slané), chléb (obsahuje kvásek, nadýmá), smažené
a pečené potraviny, nahnilé a plesnivé zbytky, uzeniny,
suché těstoviny, slupky od brambor, ořechy.
Jde nám všem přece o to, abychom naši zákupskou živou
součást přírody mohli obdivovat nadále všichni.
Zdeněk Rydygr

Nejedná se o zvláštní poddruh kachny divoké, nadpisem
jsem jen chtěl upozornit na v současnosti nejoblíbenějšího
ptáka v našem městě. Kachny divoké se neobyčejně rychle
dokázaly přizpůsobit rychle se měnícím životním podmínkám
a těží ze soužití s člověkem. Od března do července snáší
samice okolo deseti modrozelených vajec a brzy můžeme
vidět na Svitávce zástup plovoucích žlutohnědých kachňátek
v čele se starostlivou matkou. Dospělé kachny přezimují zde
v Zákupech a až čtyřicetihlavé hejno se pohybuje na řece od
zámku po koupaliště. Kachny se živí převážně rostlinnou
potravou (kořínky, trávy, semena), na podzim se zvyšuje podíl živočišné potravy (slimáci, žáby, rybičky). V zimě, když
řeka zamrzá, čekají kachny na potravu od lidí, které vítají
hlasitým pokřikem. Zde se dostávám k tomu, proč jsem článek napsal. Někteří lidé krmí kachny nevhodnou potravou, po

PODĚKOVÁNÍ
Musím opět poděkovat panu Homzovi a paní Švarcové. Požádala jsem je o drť na cestu k domu č. 34. Vím, že tam sice nebydlí, ale jít
na návštěvu v holinách se mi pokaždé nechtělo. Je asi dobře požádat ty správné lidi a to pan Homza a paní Švarcová asi jsou! Cesta je
opravená a já jim mohu jen poděkovat.
Lukavcová

Jak se vám líbí ?
(V této podrubrice zveřejňujeme drobné připomínky a upozornění občanů Zákup. Posílejte a sdělujte další.)
…zhoršující se čistota zákupských ulic? Nejhůř je na tom ulice
U Stadionu a pak trasa od hostince U Vlků kolem papíren k náměstí.
Buď tam technické služby málo uklízejí, nebo tyto prostory každodenně znečišťují školáci. Třetí možností je, že občané ze sídliště se
v poslední době začali chovat mimořádně nepořádně a neekologic-

ky. Odpadkových košů je tu dost – přibližně po sto padesáti až dvou
stech metrech.
A přece se všude válejí vypité plechovky a plastové lahve, vyjedené sáčky a obaly, slupky od banánů či pomerančů i další odpadky.
A tak se ptám spolu s klasikem: „Co s tym buděme robiť?“
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SPO RT
Informace stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu uspořádá tradiční Vánoční turnaj.
Turnaj uskutečníme od 17 hod. v tělocvičně ZŠ v úterý 17.
prosince. Na turnaj jsou zváni hráči okresních a krajských
soutěží, ale také všichni zájemci z řad obyvatel Zákup a blízkého okolí. Prezentace proběhne od 16:30 hod. Startovné je
50,- Kč. Pro první tři nejúspěšnější hráče budou připraveny
věcné ceny.

Obě naše družstva sehrála další utkání ve svých soutěžích.
Družstvo „B“ odehrálo již 7 zápasů v soutěži OP2, kde je 9
účastníků. Z posledních tří zápasů naše družstvo dvakrát zvítězilo a v tabulce se posunulo na 7. místo. Poslední utkání
podzimní části této soutěže sehraje družstvo „B“ do 23. 11.
Družstvo „A“ odehrálo 9 zápasů v soutěži KP2 s 12 účastníky. V posledním utkání získalo družstvo první body za nerozhodný výsledek. V tabulce je družstvo na 11. místě. Konec
podzimní části soutěže má družstvo „A“ 30. 11.

M. Hovorka,
člen oddílu ST

Oddíl fotbalu
kům, kteří nechybějí na žádném zápase a všem, kteří fandí
zákupskému fotbalu. Ještě jednou všem velké díky.
Za oddíl fotbalu František Březina

Poděkování
Oddíl fotbalu děkuje městu Zákupy za finanční podporu,
firmě IAC za dopravu na zápasy, škole za zázemí, fanoušTabulky po podzimní části:
Okresní soutěž starší přípravka – nově založeno
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre Body

1.

Mimoň

11

11

0

0

142: 27

33

( 18)

2.

Skalice

11

9

0

2

97: 46

27

( 9)

3.

K.Šenov

10

7

1

2

60: 37

23

4.

H.Libchava

11

7

2

2

68: 51

23

5.

Brniště

11

6

2

3

48: 43

22

6.

MAHO Jablonné

11

5

1

5

64: 53

16

7.

Žandov

11

4

2

5

69: 61

15

1

( -1)

8.

Doksy

10

2

4

4

40: 63

12

2

( -8)

9.

Bukovany

11

2

1

8

35: 81

8

1

(-11)

10.

Stráž p.R.

11

1

3

7

24: 73

8

2

(-12)

11.

Zákupy

11

2

1

8

23: 62

7

( -8)

12.

Okna

11

0

1

10

27:100

1

(-14)

20

PK

1

(Prav)

( 7)
( 8)

2

( 2)
( 1)

Zákupský zpravodaj
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Krajský přebor - 1. B třída
západ muži – nováček
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Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre Body

PK (Prav)

1.

Zákupy

10

9

1

0

78: 11

29

1

( 16)

2.

Bukovany

10

6

2

2

38: 32

22

2

( 5)

3.

Mimoň

10

7

0

3

83: 15

21

4.

St.Splavy

10

5

3

2

54: 14

19

5.

Doksy

10

6

0

4

57: 30

18

6.

Stráž p.R.

10

5

1

4

48: 22

17

7.

MAHO Jablonné

10

4

3

3

20: 11

15

8.

Žandov

10

2

4

4

27: 18

12

9.

H.Libchava

10

3

0

7

21: 72

9

( -6)

10.

Brniště

10

1

0

9

13: 87

3

(-12)

11.

Dubice

10

0

0

10

4:131

0

(-15)

( 6)
1

( 0)
( 3)

1

( -2)
( 0)

2

Rk.

Tým

Záp

+ 0 -

Skóre

Body

1.

Bílá

13

10 0 3

38: 21

30

( 9)

2.

B. Kostel

13

9 2 2

32: 16

29

( 11)

3.

Doksy B

13

8 0 5

54: 35

24

( 6)

4.

Bulovka

13

7 2 4

23: 17

23

( 5)

5.

VTJ Rapid B

13

6 2 5

39: 27

20

( -1)

6.

Zákupy

13

6 2 5

37: 42

20

( -1)

7.

Hrádek B

13

5 4 4

29: 26

19

( -2)

8.

N. Ves

13

5 3 5

31: 37

18

( -3)

9.

H. Police

12

5 2 5

22: 23

17

( -1)

10.

Rozstání

13

4 4 5

35: 34

16

( -5)

11.

St. Splavy

13

4 4 5

30: 38

16

( -2)

12.

Sloup

13

2 6 5

20: 30

12

( -6)

13.

Bukovany

12

2 1 9

12: 23

7

(-11)

14.

Raspenava

13

0 2 11

8: 41

2

(-16)

21

PK

( -2)

(Prav)
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Oddíl florbalu
Naše družstvo ve složení chlapci a jedna dívka sehrálo 26. 10. 2013 turnaj v zákupské sportovní hale. Zúčastnilo se
7 družstev. Byli jsme úspěšní, umístili jsme se na krásném 2. místě. Další turnaj se odehraje 30. 11. 2013 v Českém Dubu.
Za oddíl florbalu František Červenka

placená inzerce
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placená inzerce

Prodá m garáž
v Zákupech u koupaliště za 35.000,- Kč.
Tel.: 731 371 117
placená inzerce

Firma Roman Málek dále nabízí:
zajištění smluv, převodů a koupě nemovitostí,
vyřizování podkladů pro stavební řízení, projekční práce a další služby s tímto spojené.
Bližší informace:
Roman Málek, mobil: 607 055 680
e-mail: malek@geodeziecl.cz
http: //www.geodeziecl.cz

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 služby s tímto spojené.

Těším se na vzájemnou spolupráci po celý rok.
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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
placená inzerce
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