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Zákupský zpravodaj

Měsí čník zákupských ob čan ů

SLOVO ÚVODEM
Vážení občané,
v průběhu měsíce ledna udeřila zima v pravém slova smyslu.
Přívaly sněhu zasypaly silnice a chodníky. Jeho odklízení je
náročné, zvláště když padání sněhu je nepřetržité. Nejde najednou odklidit sníh ze všech komunikací a chodníků ve městě a přilehlých obcích. Chtěli bychom poděkovat pracovníkům Služeb místního hospodářství za zvýšené úsilí, které je
zapotřebí při odklízení sněhu nasadit. A také děkujeme našim
občanům za trpělivost, neboť opravdu nejde odklidit vše najednou a hned.
Zastupitelstvo města na svém posledním jednání vydalo
novou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zkráceně vyhlášku o poplatku za
popelnice. Pro rok 2013 se částka nebude navyšovat a zůstane
tedy ve výši 500,- Kč na občana. Otázkou zůstává co v letech
následujících. Společnost svážející odpad vypověděla stávající smlouvu. Město bude muset vypsat nové výběrové řízení
na dodavatele těchto služeb. Jak to bude s poplatkem pro občany, bude záviset také na každém z nás. Je zapotřebí odpad

PODĚKOVÁNÍ

důsledně třídit (město získává finanční prostředky za tříděný
odpad) a také se zamyslet, zda v rodinném domku potřebujete
tak objemnou popelnici, zdali by nestačila menší. To vše povede k úsporám, díky kterým nebude zapotřebí zvýšit poplatek za popelnici.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

Rád bych poděkoval společnosti IAC Group s. r. o. za tradiční finanční příspěvek
na náš Novoroční ohňostroj a posezení se seniory. Díky.
Ing. Radek Lípa, starosta města

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

Stručně z jednání Rady města Zákupy dne 16. 1. 2013
vé Zákupy 511, na byt č. 14 o velikosti 1+1 na adrese Nové
Zákupy 513, na byt č. 15 na adrese Nové Zákupy 534 a na
byt č. 11 o velikosti 1+2 na adrese Gagarinova 330, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 18 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 532, Zákupy a uzavření nájemních smluv o nájmu bytu v majetku
města v upraveném znění.
Rada města Zákupy schválila výměnu bytů, a to byt č. 24,
Školní 340, Zákupy a byt č. 2, Gagarinova 396, Zákupy.

Pozemky
Rada města Zákupy schválila pronajmout část pozemku p.
č. 338 trvalý travní porost o výměře 50 m2, část p. p. č. 339
zahrada o výměře 100 m2, část pozemku p. č. 344 ostatní
plocha o výměře 250 m2 a p. p. č. 342 zastavěná plocha o
výměře 153 m2 v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou, za účelem
zahrady, s účinností od 1. 2. 2013, nájemné 1,50 Kč/m2/rok.
Rada města Zákupy schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o
nájmu pozemku č. A 06-3/2011, týkající se změny pronájmu
pozemků - část pozemku p. č. 339 zahrada o výměře 300 m2 a
část pozemku p. č. 338 trvalý travní porost o výměře 93 m2
v k. ú. Zákupy, s účinností od 1. 2. 2013.

Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 1. schůze
komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 7. 1. 2013, zápis
z 9. schůze komise sociální a zdravotní ze dne 19. 12. 2012 a
zápis z 1. jednání bytové komise ze dne 7. 1. 2013.

Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv
na 4 měsíce, a to: na byt č. 15 o velikosti 1 + 1 na adrese No-

(Pokračování na stránce 2)
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nici č. 2/2013 Zásady poskytování finančního příspěvku na
podporu kulturního a společenského života, zájmové činnosti
a cestovního ruchu pro rok 2013 v upraveném znění.
Rada města Zákupy schválila použití znaku města Zákupy
na propagační materiál malované mapy firmy Malované mapy s. r. o., Zlín.
Rada města Zákupy vzala na vědomí výroční zprávu za
rok 2012 „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů“.

(Pokračování ze stránky 1)

Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila Smlouvu s Libereckým krajem o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013 a pověřila starostu města podpisem
smlouvy v předloženém znění. Rada města Zákupy schválila
smlouvu o zřízení běžného účtu s Českou národní bankou,
pobočka Ústí nad Labem.
Rada města Zákupy schválila Směrnici č. 1/2013 zásady
tvorby a použití sociálního fondu v předloženém znění. Rada
města Zákupy doporučila zastupitelstvu města schválit Směr-

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jak správně postupovat při evakuaci
Evakuace je souhrnem opatření pro
rychlé, bezpečné a účinné přemístění
osob, zvířat a majetku z objektu nebo
oblasti ohrožené mimořádnou událostí
do bezpečí. V případě dlouhodobější
evakuace jde o přemístění do evakuačních středisek, která jsou předem vytipována. To znamená do prostor, kde je
z a j i š t ě n o n ou z o v é u b yt o v á n í
a stravování, pro zvířata ustájení a pro
věci uskladnění. V Libereckém kraji se
jedná zejména o prostory základních
škol nebo internátních zařízení.
Evakuaci je oprávněn nařídit velitel
zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta
obce v rámci území své obce, starosta
obce s rozšířenou působností pro svůj
správní obvod ORP a hejtman kraje pro
část území svého kraje. S evakuací se
dnes nejčastěji můžeme setkat například
při požárech výškových budov, nákupních center a kulturních zařízení nebo
při povodních a úniku nebezpečných
látek.
Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci například od
velitele zásahu, zaměstnavatele nebo
správce objektu, z místního rozhlasu,
z radiovozů policie nebo hasičů. Pokud

nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme
se potřebné informace také z médií,
zvláště České televize a Českého rozhlasu.
V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět, co udělat před odchodem
z domácnosti, kanceláře či jiného objektu.
Při krátkodobém opuštění objektu
(na několik hodin):
• Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu.
• Uhaste otevřený oheň.
• Vypněte topení (plynový kotel).
• Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky.
• Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče.
• Uzamkněte objekt a přesvědčte se,
že i ostatní v budově o evakuaci vědí.
• Pomozte malým dětem, osobám starým, invalidním či jinak hendikepovaným.
Při dlouhodobém opuštění objektu
(kromě výše jmenovaných):
• Připravte si evakuační zavazadlo.
• Pro zabezpečené domácí mazlíčky,
které berete s sebou, nezapomeňte
krmivo a vodu.
• Zabezpečte hospodářské zvířectvo
dostatkem krmiva a vody.
• Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu.
• Označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných osob a místě vaší evakuace, která slouží orgánům krizového
řízení.
Evakuační zavazadlo je kufr, taška
nebo batoh s věcmi, které jsou nezbytné
pro přechodné opuštění domova na více
2

než jeden den. Každá osoba by měla
mít pouze jedno zavazadlo (dospělí do
25 kg, děti do 10 kg) označené jménem,
případně telefonním kontaktem. Obecně
platí, že by evakuační zavazadlo mělo
obsahovat věci, které jsou třeba při třídenním pobytu v přírodě.

Obsah evakuačního zavazadla:
• trvanlivé potraviny, pití, hrnek, miska, příbor, zavírací nůž
• peníze, cennosti, dokumenty,
s m l ou vy, p ř en osn é di s k y
s důležitými daty
• běžné hygienické potřeby a léky
nebo zdravotní pomůcky k dennímu
užívání
• oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv
• spací pytel, deka, karimatka
• mobilní telefon s nabíječkou, rádio
s náhradními bateriemi, svítilna, šití
• předměty pro vyplnění volného času
– knihy, menší společenské hry a
hračky

autor: por. Mgr. Iva Michalíčková,
koordinátor preventivně výchovné
činnosti HZS Libereckého kraje
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VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY KONANÁ VE DNECH 11. 1. – 12. 1. 2013 (1. kolo)

Česká republika

Voliči
v seznamu
435 522
Poř.

Volební
účast v %

5 171 666

Odevzdané
obálky

61,31

Kandidát

číslo
1
2

Liberecký kraj

Vydané
obálky

příjmení, jméno, tituly
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.

5 168 161

5 143 966

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Občan
Občan

KDU-ČSL
BEZPP

hlasy
255 045
841 437

99,53
%
4, 69 6
16,35 3.

Bobošíková Jana Ing.

Občan

SBB

123 171

2,39

9.

4
5

Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.

Občan
Poslanci

KH
ODS

166 211
126 846

3,23
2,46

7.
8.

6
7

Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan
Občan

SPOZ
BEZPP

1 245 848
351 916

24,21
6,84

1.
5.

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

829 297

16,12

4.

9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

1 204 195

23,40

2.

Voliči
v seznamu

Vydané
Volební
obálky úúčast v %
208 365

Odevzdané
obálky

59,10

Kandidát
číslo

%
platných
hlasů

Platné
hlasy

208 210

207 380

1
2

Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.

Občan
Občan

KDU-ČSL
BEZPP

3

Bobošíková Jana Ing.

Občan

4

Fischerová Taťana

Občan

5

Sobotka Přemysl MUDr.

6
7

99,60

1. kolo

Navrhující Politická
strana
příslušnost

příjmení, jméno, tituly

Poř.

hlasy

%

8 606
36 225

4,14
17,46

6.
3.

SBB

6 028

2,90

9.

KH

7 847

3,78

8.

Poslanci

ODS

8 122

3,91

7.

Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan
Občan

SPOZ
BEZPP

42 726
15 786

20,60
7,61

2.
5.

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

32 032

15,44

4.

9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

50 008

24,11

1.

Voliči
Vydané
v seznamu obálky
83 230

Volební
účast v %

44 247

Odevzdané
obálky

53,16

Platné
hlasy

44 229

Kandidát
číslo

Zákupy

% platných
hlasů

3

352 567

Českolipsko

Platné
hlasy

příjmení, jméno, tituly

% platných
hlasů

44 061

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

99,62

hlasy

%

Poř

1

Roithová Zuzana MUDr. MBA

Občan

KDU-ČSL

1 511

3,42

7.

2

Fischer Jan Ing. CSc.

Občan

BEZPP

8 620

19,56

2.

3

Bobošíková Jana Ing.

Občan

SBB

1 603

3,63

6.

4

Fischerová Taťana

Občan

KH

1 465

3,32

8.

5

Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

1 451

3,29

9.

6
7

Zeman M iloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan
Občan

SPOZ
BEZPP

10 364
3 614

23,52
8,20

1.
5.

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

17,31

4.

9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

Voliči
Vydané
v seznamu obálky
2 233

1 237

7 630
7 803

17,70

3.

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

55,40

1 237

1 235

99,84

Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA

1. kolo
Navrhující Politická
strana
příslušnost hlasy
%
Občan
KDU-ČSL
39
3,15

2

Fischer Jan Ing. CSc.

Občan

BEZPP

3

Bobošíková Jana Ing.

Občan

4

Fischerová Taťana

5

Poř.
8.

261

21,13

2.

SBB

43

3,48

7.

Občan

KH

33

2,67

9.

Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

44

3,56

6.

6
7

Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan
Občan

SPOZ
BEZPP

305
124

24,69
10,04

1.
5.

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

207

16,76

3.

9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

179

14,49

4.
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VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY KONANÁ VE DNECH 25. 1. – 26. 1. 2013 (2. kolo)
Česká republika - účast 59,18%
Voliči
Vydané Volební Odevzdané
v seznamu obálky účast v %
obálky
8 434 941

4 986 040

59,11

Zákupy – účast 51,14 %
%
platných
hlasů
99,50

Platné
hlasy

4 983 481 4 958 576

Navrhující Politická
Hlasy
%
strana
příslušnost
Zeman Miloš Ing.
Občan SPOZ
2 717 405
Schwarzenbeg Karel Poslanci TOP 09
2 241 171

Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy hlasů
2 231

Jméno

54,80
45,19

354 513

Vydané Volební
Odevzdané Platné
obálky účast v % obálky
hlasy
200 212

56,48

200 103

Navrhující
strana
Zeman Miloš Ing. Občan
Schwarzenbeg Karel Poslanci

% platných
hlasů

198 930

Jméno

Navrhující Politická
strana
příslušnost
Zeman Miloš Ing.
Občan
SPOZ
Schwarzenbeg Karel Poslanci TOP 09

Hlasy
99 923
99 007

51,14

Jméno

Liberecký kraj – účast 56,48 %
Voliči
v seznamu

1 141

1 139

1 133

Politická
příslušnost
SPOZ
TOP 09

99,47

Hlasy

%

748
385

66,01
33,98

99,41

%
50,23
49,76

Českolipsko – účast 50,46 %
Voliči
v seznamu
83 185

Vydané Volební
Odevzdané Platné % platných
obálky účast v % obálky
hlasy hlasů
41 971 50,46
41 953
41 698
99,39

Jméno

Navrhující Politická
strana
příslušnost
Zeman Miloš Ing.
Občan
SPOZ
Schwarzenbeg Karel Poslanci
TOP 09

Hlasy

%

25 352
16346

60,79
39,20

Novým budoucím českým prezidentem se stane Miloš Zeman.

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
ÚNOR 2013
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

2. 2. – MUDr. Pavel Kalous, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 727 912
3. 2. – MUDr. Marcela Pánková, Máchova 70, Doksy, tel. 487 872 304
9. 2. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
10. 2. – MUDr. Ivana Hanzáková, Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 831 762
16. 2. – MUDr. Jarmila Vyčichlová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
17. 2. – MUDr. Vladimír Henčl, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 723 139
23. 2. – MUDr. Přemysl Prstek, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 851 705
24. 2. – MUDr. Milena Horáčková, Mariánská 845, Česká Lípa, tel. 487 521 662

UPOZORNĚNÍ !!!
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku ze psů uplyne již 15. 2. 2013.
Poplatek za komunální odpad zůstává ve stejné výši 500,- Kč/os./rok a jeho splatnost je k 31. 5. 2013.
Poté bude přistoupeno k vymáhání poplatku formou exekučního řízení. Na úhradách je možné se včas domluvit
s příslušným pracovníkem městského úřadu.
G. Štummerová – MěÚ Zákupy

INFORMACE Z BYTOVÉHO FONDU
vloupání)
Školní ul. – výměna střešní krytiny (zbývá ještě Školní č. p.
345 - 346 a č. p. 366 - 367, v tomto roce je plánována výměna střešní krytiny u jednoho objektu, před vyhlášením veřejné zakázky bude provedena finální prohlídka, posouzení stavu a následné rozhodnutí, u kterého objektu bude

Plán investičních akcí v r. 2013
Borská 34 – vyvložkování komína a oprava komínové hlavy
Koželužská 214 – oprava 3 komínů
Školní 339 – výměna vchodových dveří (havarijní opravy
komínových těles, dveře ve Školní jsou neopravitelné, jejich
poškození prokazatelně nebylo způsobeno nevhodným zacházením ze strany nájemníků, ale byly poničeny při pokusu o

(Pokračování na stránce 5)
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Mimoňská 241 – výměna oken (do bytů při intenzivním dešti
masivně zatéká a dochází ke vzniku plísní. Dle vyjádření RK
Kouba se jedná o konstrukční vadu výplní stavebních otvorů)
Dále budeme pokračovat v malování společných prostor
v bytových domech, výměna oken po posouzení odborníky
mimo investiční plán (pouze neopravitelný, havarijní stav),
výměna el. indikátorů spotřeby tepla, opravy poškozených
bytů N. Zákupy 510 - 512 atd. Vše se samozřejmě odvíjí od
možnosti čerpání finančních prostředků.
Koncepce zůstává stejná: minimalizovat dluhy na nájemném,
soustřeďovat opravy do větších celků a uspořit tak finanční
prostředky, provádět kontroly provedených oprav a důsledně
využívat záruční dobu. Prioritní nadále zůstává výměna oken
a balkonových dveří.

(Pokračování ze stránky 4)

výměna střešní krytiny provedena)
Družstevní 385 - 386, 387 - 388, 389 - 390, Gagarinova 395
- 396, Nové Zákupy 507 - 509 – výměna oken (připravujeme
výběrové řízení, o harmonogramu prací budou nájemníci
informováni v dostatečném předstihu, doporučujeme prozatím odložit malování vnitřních prostor bytu na pozdější dobu…)
Školní ul. – postupně kompletní výměna domovní elektroinstalace (rekonstrukce budou postupně probíhat ve Školní a
v Družstevní ulici, konkrétní bytový dům zveřejníme po provedení návrhu způsobu instalace a odhadu ceny)
Nádražní 264 – dodatečné vodorovné izolace obvodových a
vnitřních stěn přízemí formou horizontální infúzní clony
z důvodu vzlínání vlhkosti

Otázky pro RK Kouba
Dva dotazy od nájemníků z Družstevní
ulice:
O víkendu (12 – 13 1. 2013) nebylo
možno vytopit byt, netekla ani teplá
voda. Topení, které bylo na pětku, skoro
nehřálo a boky byly studené. V bytech
bydlí staří lidé a rodiny s malými dětmi.
Od doby, kdy jsme si přestali topit sami,
máme plísně a v bytech je zima. Bude
dodavatel TE dodávat teplo tak, abychom alespoň nemarodili a mohli se
doma ohřát?
Odpověď: První informaci tohoto charakteru jsem dostal v pondělí 14. 1.
2013 a ještě tentýž den došlo ke zvýšení
dodávaného množství do Družstevní

ulice. Kotelna pracovala v automatickém ekvitermním provozu. Je to o
komunikaci. Jak nahlášení závady, tak i
zpětnou kontrolu a poděkování jsem
obdržel od obyvatelů bytů OSBD v
Družstevní ulici, od uživatelů městských bytů jsem bohužel nebyl informován.
Pokud si chci umýt nádobí, musím si
ohřát vodu v rychlovarné konvici. Jakým způsobem mi bude dodavatel TE
kompenzovat tyto náklady, když teplá
užitková voda (mimochodem celkem
drahá) teče pouze vlažná a bez dodatečného ohřátí se nevykoupeme ani neumyjeme nádobí?
Odpověď: Takovou kompenzaci neznám a bohužel si ji neumím představit.

Důležité je zjistit příčinu. Norma stanoví, že minimální teplota teplé vody má
být na výtoku u spotřebitele 45°C, doporučená je 48°C a maximální 55°C.
Příčin může být více, nedostatečná cirkulace vody ve stoupačce, části domu
nebo v celém domě. Takovou informaci
však nemám. Opět konstatuji, že potřebuji konkrétní byt, abych mohl provést
kontrolní měření a případně následné
opatření.
Máte dotazy či problémy, o kterých
si myslíte, že by mohly zajímat i ostatní
nájemníky? Využijte e-mailovou adresu
byty@zakupy.cz, případně
hajdu.j@volny.cz.
Zaznamenal J. Hajdů

Tříkrálová sbírka 2013 v Zákupech
Farní charita Česká Lípa děkuje ze srdce všem obyvatelům města
Zákupy, kteří v Tříkrálové sbírce 2013 přispěli jakoukoli finanční
částkou na činnost projektu Sociální automobil, jehož financování
bylo pro tento rok zvoleno jako záměr na využití prostředků získaných v Tříkrálové sbírce, a který již od roku 2007 poskytuje na
Českolipsku rozvoz zdravotně handicapovaných dětí do školy a
ze školy. Do zapečetěných kasiček bylo mezi 2. až 14. lednem
2013 vybráno v Zákupech 1 761,- Kč z celkové vybrané částky
67 851,- Kč. Farní charita Česká Lípa děkuje dobrovolníkům,
učitelům a žákům ZŠ Zákupy za pomoc při koledování. K+M+B
2013.
Za Farní charitu Česká Lípa Jiří Gottlieber

Stručně z města…
Arboretum v Nových Zákupech
2. Část
Jak jsme Vás již informovali, město
zažádalo o dotaci na bezbariérové zpřístupnění arboreta bývalé lesnické školy

v Nových Zákupech. Náš projekt byl
mezi nejlépe hodnocenými a byl doporučen k financování. Nezbývá jen doufat, že se celá akce podaří a během roku
bude tato etapa obnovy arboreta hotova
a arboretum bude bez problémů přístupné všem a zpříjemní tak život obyvatelům na sídlišti v Nových Zákupech.

Soutěž
Město zákupy se přihlásilo do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městské památkové zóny za rok 2012. Do soutěže
jsme se přihlásili s akcí Restaurování
souboru barokních soch na kamenném
(Pokračování na stránce 6)
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mostě u kaple sv. Anny. Odborná komise, složená z pracovníků Ministerstva
kultury ČR a zástupců Národního pa-
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mátkového ústavu, celou realizaci posoudila a teď bude na komisi, jaké zaujme k našemu projektu stanovisko.
Výsledky soutěže jsou hojně publiková-

ZŠ a MŠ Zákupy informuje
•

Základní škola a Mateřská škola Zákupy,
příspěvková organizace vás zvou
na ZÁPIS PRVŇÁČKŮ,
který se uskuteční ve středu 6. 2. 2013
od 14:00 hodin do 17:00 hodin.

•

•

K zápisu se dostaví děti, které k 1. 9. 2013 dokončí šestý rok
věku a nechodí ještě do školy. S sebou rodiče přinesou:
občanský průkaz a rodný list dítěte.
•
•
•
•
•
•

•
•

A proč si vybrat naši školu v Zákupech?
Jsme škola s moderním vybavením a s možností nadstandardního sportovního vyžití ve sportovním areálu Emila
Zátopka.
Naši žáci dosahují výborných úspěchů při různých olympiádách a sportovních soutěžích.
Při přijímacích řízeních na gymnázia, lycea a další střední
školy jsou žáci naší školy bezproblémově přijímáni.
Již od první třídy se mohou žáci věnovat anglickému či
německému jazyku.
Nabízíme výuku s interaktivní tabulí a výuku v moderně
zařízené počítačové učebně s možností využití internetu.
Máme zvýšený počet hodin tělesné výchovy na II. stupni.

Pasování prvňáčků

•
•
•
•

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

Od VI. třídy si mohou žáci zvolit jeden z 10 volitelných
předmětů.
Jsme škola s všestrannou komunikací, vítáme nápady a
každé zapojení rodičů do výchovných i vzdělávacích činností školy.
A co ještě může naše škola nabídnout vašim dětem?
Pro žáky I.-V. tříd nabízíme možnost umístění do školní
družiny.
Děti se mohou stravovat ve školní jídelně, která nabízí
možnost výběru ze dvou jídel.
Během školního roku pořádáme až 100 různých mimoškolních akcí – projektové dny, sportovní akce, akce zaměřené na ekologii, školní akademie, pěvecké soutěže,
exkurze, výlety, seznamovací pobyty, plavecký a lyžařský
výcvik, vodácký kurz, organizujeme letní tábor.
Žáci mohou ve volném čase využít široké nabídky zájmových kroužků:
basketbal, florbal, fotbal, sportovní hry, kinball, taneční
kroužek
pěvecký kroužek, chovatelský kroužek, keramický kroužek, počítačový kroužek, kroužek šikovných rukou, dějepisný kroužek
rybářský kroužek, mažoretky

Lyžařský kurz 3.-5.tříd

Odznak všestrannosti olympijských
vítězů – celorepublikové finále

jsme si Pražský hrad i Malou Stranu,
prošli jsme se po Karlově mostě a prohlédli si sochy, zde se nacházející. Došli jsme až na Staroměstské náměstí,
které nás velice zaujalo. Po této procházce jsme se vrátili zpět do svého ,,hotelu", malého domečku u Vltavy,
centra CEDU (Centrum demokratického učení) a Gemini, jehož lektoři nám
pomáhají s projektem žákovského parlamentu. Našli jsme zde i nové přátele

Návštěva Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Dne 13. 12. 2012 navštívili dva žáci
naší školy, členové žákovského parlamentu, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Byli jsme to
my, Jakub Pačes a Jana Sodomková z 9.
A a spolu s námi paní učitelka Marie
Kašparová, koordinátorka našeho parlamentu.
Společně jsme nejdříve navštívili

ny a zapojení města Zákupy zajisté přispěje k výrazné propagaci našeho města.

(Pokračování na stránce 7)
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naučení a zkušenosti.
Po ukončení diskuze byl čas na zhodnocení tabel projektů,
které jednotlivé žákovské parlamenty tvořily. My jsme prezentovali náš Národní den, mezi třemi vyhodnoceními z 25
jsme ale nebyli. To však nevadí, protože do příště se to určitě
zlepší. Hlavně jsme zase načerpali inspiraci, co kde už ostatní
parlamenty dokázaly.
Po namáhavém, dlouhém avšak poučném dopoledni byl
čas na oběd. Ten byl podáván ve známé Malostranské besedě,
kde jsme dostali hovězí vývar, kuřecí roládu s nádivkou a
bramborovou kaší a nakonec skvělý čokoládový dort.
Po vynikajícím obědě byl čas rozloučit se s novými přáteli a
odcestovat domů. Tam jsme dorazili kolem páté večer a tak
naše dobrodružství skončilo. Teď už víme co a jak, víme jak
naplánovat a uskutečnit projekty, a také dokázat , že parlament funguje.

(Pokračování ze stránky 6)

z ostatních parlamentů a společně s nimi jsme ulehli ke spánku s vědomím, že zítra nás čeká perný den.
Ráno jsme se převlékli a vydali se společně s ostatními do
PSP ČR, kde nás měla čekat diskuze s poslanci Miroslavou
Němcovou, která se omluvila, Miroslavem Petráněm a Annou
Putnovou. Nakonec celkem nečekaně přišel i Jiří Šlégr, takže
diskutovat bylo s kým. Program byl rozdělený na dvě části.
V první řadě se prezentovaly školy, které už jsou v projektu
déle a mají už něco za sebou. Prezentovaly se například školní samosprávou, školními dokumenty nebo parlamentní místností. My jsme se zatím měli co učit, a také naučili. Celá tato
prezentace byla velice poutavá. Po skončení první části se
„diskutovalo v kuloárech“ a následovalo malé občerstvení,
konkrétně chlebíčky, koláčky, čaj, voda a káva. Posilněni
jsme se vrátili na svá místa a přišla část čistě diskuzní.
„Parlamenťáci“ kladli dotazy poslancům, objevila se témata
např. sport a sportoviště, jak být dobrým politikem, nezaměstnanost. My jsme spíše poslouchali, a i tak si odnesli po-

Jana Sodomková a Jakub Pačes 9. A

KRONIKA MĚSÍCE
LEDEN

KALENDÁŘ MĚSÍCE
ÚNOR

1. ledna se na koupališti rozzářil tradiční novoroční
ohňostroj.
4. ledna se konala výroční valná hromada DS Havlíček.
11. – 12. ledna jsme i v Zákupech v 1. kole volili prezidenta
ČR.
25. ledna se uskutečnilo setkání se seniory.
25. – 26. ledna se konalo 2. kolo prezidentských voleb.

6. února se na základní škole koná zápis budoucích
prvňáčků.
11. – 16. února proběhne Zákupský masopustní týden.
16. února se budeme bavit při V. zákupském masopustu.
23. února se uskuteční ples baráčníků.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE ÚNOR
10. 2. 1878 * historik, hudební vědec, kritik a politický činitel
Zdeněk Nejedlý (135)
1898 * německý dramatik Bertolt Brecht (115)
1948 + ruský režisér Sergej Michajlovič Ejzenštejn (65)
1993 + český divadelní režisér, dramaturg, kritik a teoretik
Jan Grossman (20)
11. 2. Světový den nemocných
1858 se Margarettě Soubirousové v Lourdech poprvé zjevila
Panna Marie (155)
1868 + francouzský fyzik Jean Bernard Léon Foucalt (145)
12. 2. 1908 * francouzský kreslíř a karikaturista Jean Effel (105)
13. 2. 1768 * ruský spisovatel, bajkař Ivan Andrejevič Krylov
(245)
1873 * ruský operní pěvec Fjodor Ivanovič Šaljapin (140)
1883 + německý skladatel Richard Wagner (130)
1903 * belgický spisovatel Georges Simenon (110)
1948 * spisovatelka, scénáristka a dramatička Daniela
Fischerová (65)
14. 2. 1788 * český obrozenecký básník Milota Zdirad Polák (225)
1878 * český sochař Bohumil Kafka (135)
15. 2. 1368 * pozdější císař Zikmund (645)
1738 + barokní sochař Matyáš Braun (jeho sochy nalezneme
i ve Sloupu) (275)
1848 * český spisovatel Karel Klostermann (165)
1958 + Jan Kühn, zakladatel známého dětského sboru (55)
1973 * lyžařka Kateřina Neumannová (40)
16. 2. 1803 + český skladatel Jan Václav Štich – Punto (210)

1. 2. 1918 došlo ke vzpouře českých námořníků v Boce Kotorské
proti Rakousku-Uhersku (95 let)
2. 2. Hromnice
1983 provedena první transplantace jater u nás (30)
3. 2. 1468 + vynálezce knihtisku Jan Gutenberg (545)
1973 zemřel spisovatel Vojtěch Sedláček (40)
4. 2. Světový den boje proti rakovině
1808 se narodil Josef Kajetán Tyl, dramatik, herec
a romanopisec, autor textu naší státní hymny (205)
1873 * významný ruský spisovatel, cestovatel a etnograf
Michail Michajlovič Prišvin (140)
1928 * herec Jiří Císler (85)
1968 + český paleontolog a spisovatel pro mládež Josef
Augusta (45)
6. 2. 1228 byl v Praze korunován Václav I. (785)
1793 + italský dramatik Carlo Goldoni (220)
1923 + básník Adolf Heyduk (90)
1968 * režisér Jan Svěrák (45)
7. 2. 1948 * herečka Jana Preissová (65)
1993 + malíř, grafik a ilustrátor Radek Pilař (20)
1828 * Jules Verne, tvůrce vědeckofantastické literatury
(185)
1993 začaly platit samostatné měny česká a slovenská (20)
1998 + islandský spisovatel Halldór Kiljan Laxness, nositel
Nobelovy ceny (15)
9. 2. 1753 se narodil český národní buditel Václav Matěj
Kramerius, vydavatel knih a novin (260)
1968 * herečka a zpěvačka Kateřina Brožová (45)

(Pokračování na stránce 8)
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17. 2.

18. 2.

19. 2.

20. 2.

1948 * herec Jaromír Hanzlík (65)
1673 + francouzský dramatik Jean
Baptiste Moliere (340)
1798 * malíř Josef Navrátil (podílel
se velmi významně i na výzdobě
zákupského zámku) (215)
1853 * básník Jaroslav Vrchlický
(160)
1958 + básník Petr Bezruč (55)
1963 * zpěvačka Bára Basiková (50)
1883 * řecký spisovatel Nikos
Kazantzakis (130)
1923 * herec a imitátor Antonín
Jedlička (90)
1923 * režisér a scénárista Zdeněk
Podskalský (90)
1923 + na následky atentátu první
československý ministr financi
JUDr. Alois Rašín (90)
1473 * astronom Mikuláš Koperník
(550)
1743 * italský skladatel Luigi
Boccherini (270)
1898 * filmový režisér Václav
Wassermann (vl. jm. Václav
Vodička) (115)
1523 * biskup Jednoty bratrské Jan
Blahoslav (490)

únor 2013
21. 2. Mezinárodní den boje proti
kolonialismu
22. 2. Světový svátek skautek
Den obětí zločinu
1883 * Jaroslav Kocián, český
houslista a skladatel (130)
1993 přijata ČR za člena UNESCO
(20)
23. 2. 1883 * německý filosof Karl Jaspers
(130)
1908 + Svatopluk Čech (105)
1903 * novinář, spisovatel a literární
kritik Julius Fučík (110)
1938 * režisér Jiří Menzel (75)
1948 * MUDr. Jan Cimický,
psychiatr a spisovatel (65)
24. 2. 1918 * herec Svatopluk Beneš (95)
1928 * Josef Sekyra, první Čech
na jižním pólu (85)
25. 2. 1948 komunistický puč
v Československu (65)
1983 + americký spisovatel
Tenessee Williams (30)
26. 2. 1468 + vynálezce knihtisku Jan
Guttenberg (545)
1548 + italský spisovatel Lorenzino
de Medici (465)
1808 * francouzský malíř Honoré
Daumier (205)

1878 * pěvkyně Ema Destinová
(135)
1898 * básník Konstantin Biebl
(125)
27. 2. 1853 * spisovatel Josef Holeček
(160)
1873 * slavný italský pěvec Enrico
Caruso (140)
1878 * slavná česká pěvkyně Ema
Destinová (135)
28. 2. 1683 * René Antoine Ferchault de
Réaumur, francouzký fyzik
a přírodovědec (330)
1893 * ruský režisér Vsevolod
Ilariobnovič Pudovkin (120)
1923 * herec a zpěvák Rudolf Pellar
(90)
* hud. sklad. Viktor Kalabis
29. 2. 1833 založena Jednota pro
povzbuzení průmyslu v Čechách
(180)
1873 * herec František Hlavatý
(140)
1928 + český herec Karel Noll (85)
* houslista a hudební pedagog
Václav Snítil
1938 + italský spisovatel Gabriel
D‘ Annunzio (75)

byli doživotně perzekvováni včetně rodinných příslušníků
(zabránění studiu, nepřijetí nebo ztráta zaměstnání, pozdější
odnímání majetku zejména soukromníkům-živnostníkům a
zemědělcům).
9. května bylo Československo prohlášeno lidově demokratickou republikou, na což nemocný prezident Edvard Beneš reagoval svou abdikací, když předtím nepodepsal komunistickou „Ústavu 9. května". Prezidentem se tak stal Klement Gottwald. Edvard Beneš zemřel ve své vile v Sezimově
Ústí 3. září 1948.
V září 1948 byl schválen Zákon o táborech nucené práce.
Ty byly většinou zřízeny při uranových dolech (Vojna u Příbrami, Rovnost, Svornost, Bratrství u Jáchymova). 10. října
byl vyhlášen Zákon na ochranu lidově demokratické republiky. Pro politicky nespolehlivé jedince jako kulaky, kněze
apod., kteří nesměli dostat do ruky zbraň, byly v armádě zřízeny pomocné technické prapory. Režim plánovitě likvidoval
své politické odpůrce, náboženské představitele a nekomunistickou inteligenci, snažil se omezit vyšší vzdělání na politicky
spolehlivé jedince. Extrémní ideologizací institucí podílejících se na výchově mládeže se režim pokoušel vychovat si
své nástupce. Z části se jednalo o nové, režimem zřízené instituce, ty původní jako Junák, Sokol nebo Orel byly označeny za buržoazní a zakázány. Mnoho lidí z politických nebo
náboženských důvodů nemohlo studovat, bylo vyhozeno ze
školy nebo ze zaměstnání (tyto čistky probíhaly zejména
v období stalinismu v 50. letech a poté v období normalizace
v 70. letech).
Komunistický puč, dovršený 25. února 1948, vedl k převzetí veškeré moci KSČ a ke vzniku jednoho z totalitních
režimů bývalé zájmové sféry Sovětského svazu. Tento den
byl jako „Vítězný Únor“ následně jako významný den režimem oslavován až do roku 1989.
Po únoru 1948 odešla do zahraničí druhá vlna emigrace.

O jednom výročí
V únoru 1948 vrcholila vládní krize. Komunisté pronikali
na významná místa v silových složkách (8 členů vedení SNB
nahrazeno komunisty). Na protest proti tomu podala 20. února většina nekomunistických ministrů demisi, ale někteří,
například Jan Masaryk a Ludvík Svoboda zůstali ve vládě.
Odstoupivší ministři předpokládali, že prezident Beneš demisi nepřijme, nebo jmenuje novou úřednickou vládu. To se ale
nestalo a prezident 25. února demisi přijal. V těchto pěti
dnech komunisté vyvíjeli na prezidenta silný nátlak organizováním demonstrací, stávek a vyzbrojováním Lidových milicí.
Studenti, kteří demonstrovali na podporu prezidenta Edvarda
Beneše, byli surově zbiti v Nerudově ulici. Byla sestavena
nová vláda Národní fronty v čele s Klementem Gottwaldem.
Při proslovu ke Gottwaldovi po jmenování nové vlády už bez
ministrů demokratických stran 25. února prezident Beneš
prohlásil: ,,Jestliže tak činím, tedy jenom proto, abych zabránil bratrovražedným bojům, jimiž mně vyhrožujete a jež jste
schopni vyvolat. Věřím, že lid československý pochopí můj
čin a při nejbližší příležitosti ve své většině prokáže, že jsou
mu cizí metody, jichž užíváte, a že jste podceňovali mravní
vyspělost, věrnost a demokratický smysl našeho lidu."
Jediný nekomunistický ministr Jan Masaryk zemřel za
nevyjasněných okolností 10. března 1948 na následky pádu z
okna. Podle dobového vyšetřování se jednalo o sebevraždu,
polistopadové vyšetřování na základě nalezených stop vylučuje dobrovolnou smrt a dokazuje vraždu.
Už v březnu 1948 komunisté znárodnili podniky nad 50
zaměstnanců, čímž znárodnili 95 % průmyslu. Také rozdělili
statky nad 50 ha. Vydali zákon o všeobecném zdravotním
pojištění a provedli reformu školství. Všem sociálním demokratům poslali bez jejich vědomí poštou komunistické legitimace a sociální demokracii tak zlikvidovali. Ti, kdož odmítli,

(Pokračování na stránce 9)
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lidí a do Pomocných technických praporů z politických důvodů asi 22 000 osob. Do zahraničí uprchlo v letech 1948–1987
170 938 občanů. ÚDV zdůrazňuje, že čísla nejsou konečná,
mnoho materiálů se dosud nepodařilo zpracovat nebo prostě
zmizelo, navíc statistiky nezahrnují některé nezákonné internace, utajené vraždy a lidi zemřelé na následky věznění po
propuštění – lze předpokládat, že skutečné počty obětí jsou
vyšší a že dosud uveřejněná čísla mohou být ještě upravena
směrem nahoru. Dále bylo podle Ústavu pro studium totalitních režimů jen v letech 1948-1953 uvězněno asi 200 mladistvých.
Z různých materiálů zpracoval Mgr. Jiří M. Šimek

(Pokračování ze stránky 8)

Režim konsolidoval svou moc vykonstruovanými procesy, popravami, vězněním a vládou strachu. Druhá vlna znárodnění a kolektivizace převedla další majetky do rukou vznikající „nové třídy“.
Podle Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunizmu (ÚDV) bylo v průběhu komunistického režimu v Československu popraveno pro politické trestné činy 248 osob (247
mužů a Milada Horáková), asi 8000 osob zemřelo ve vězení a
450 při pokusu uprchnout přes železnou oponu. Do vězení
bylo z politických důvodů odsouzeno přes 205 000 lidí, do
táborů nucených prací bylo bez soudu zařazeno asi 20 000

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
Je to neuvěřitelné, ale v únoru se v Zákupech nic kulatě nešustlo, žádná událost, nic, co by se stalo v roce zakončeném
na ***3 nebo ***8.

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na únor
(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

23. 2. ples baráčníků
11. – 16. 2. Zákupský masopustní týden
16. 2. V. zákupský masopust

VDOB
EHM
KZ., město Zákupy

Posezení se seniory
Město Zákupy ve spolupráci s firmou IAC Group Czech s. r.
o. pořádalo v měsíci lednu již tradiční akci Posezení se seniory
ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy. I letošní rok jsme byli mile
překvapeni velkým zájmem o tuto akci. Opět jsme dali příležitost našim nejmenším, žákům zákupské základní školy, aby nám
předvedli svůj talent. Připravený program byl opravdu bohatý,
nechyběl zpěv, recitace, hraní na hudební nástroje a také taneční
vystoupení. Naplněný sál ocenil snahu dětí velkým potleskem.
Tým kuchařek školní jídelny se o své hosty znamenitě postaral a
vykouzlil na stůl opět jen samé dobroty. K poslechu a tanci nám
zahrál p. Šefčík se skupinou Septima, který vystřídal mnoho
hudebních žánrů a přilákal tak na parket velké množství taneční-

ků. Mezi nás také zavítal zástupce sponzora, manažer společnosti IAC Group Czech s. r. o. pan Heinrich Heuchel, který společně
se seniory prožil příjemné odpoledne plné tance, veselí a také
očekávání výhry v připravené tombole.
Velice děkuji za finanční podporu společnosti IAC Group
Czech s. r. o., paním učitelkám ZŠ a MŠ Zákupy za řádnou přípravu svých žáků na kulturní vystoupení, našim kuchařkám za
jejich kuchařské umění, p. Šefčíkovi za jeho hudební doprovod a
také pracovnicím MěÚ a členů kulturní komise za jejich pomoc
při organizaci tohoto setkání. Nejdůležitější však bylo pobavit
přítomné seniory, vykouzlit jim příjemné odpoledne s přáteli, a
pevně věřím, že se nám to 25. ledna povedlo a všichni přítomní
se dobře pobavili.

Iva Kreisingerová, místostarostka města Zákupy
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KULTURA ZÁKUPY o.s. a MĚSTO ZÁKUPY
VE SPOLUPRÁCI S

DIVADELNÍM SPOLKEM „HAVLÍČEK“ ZÁKUPY, EDUARD HELD MUZEEM,
OBCÍ BARÁČNÍKŮ ZÁKUPY, ZŠ A MŠ ZÁKUPY a LGI CZECHIA s.r.o. ZÁKUPY,
VÁS ZVOU NA

V. ZÁKUPSKÝ MASOPUST,
který se koná v sobotu 16.února 2013 na náměstí Svobody
Program:
od 10.00 masopustní jarmark - stánkový prodej, zabijačkové občerstvení
11.00 až 12.00 pro velký úspěch opakujeme soutěž v pojídání plněných
knedlíků s vyhlášením vítěze v závěru
od 12.00 hraje k poslechu VOSTY BAND
12.30 shromáždění masek a jejich presentace do soutěže o nejlepší masku
v kategoriích:
předškoláci, žáci, rodičové a ostatní dospěláci, senioři
od 13.30 do 14.30 hodin masopustní průvod městem
Masopustní průvod vyjde ve 14 hodin z náměstí Svobody do Mimoňské ul., přes most
u kapličky sv. Anny do Nábřežní ulice a přes most do Borské a zpět na náměstí Svobody.
-

14.30 do 15.00 masopustní veselí na náměstí Svobody
od 15.00 vyhodnocení soutěží o nejlepší masku

v EDUARD HELD MUZEU promítání filmů o lidových zvycích spojené s výstavou masopustních
masek a figurín (10.00 až 16.00)
snížené vstupné 30,-Kč dospělý, 20,-Kč důchodce návštěvníci v maskách, bývalí zaměstnanci a děti vstup zdarma
bližší informace ke stánkovému prodeji a občerstvení:
Ing. Zdeněk Rydygr, tel.: 724 265 387, e-mail: z.rydygr@pvozakupy.cz

16. 2. 2013 se uskuteční v kulturním domě zabíjačkové hody
a poté taneční zábava.
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Město Zákupy pořádá

14. MĚSTSKÝ KARNEVAL
v pátek 15. března 2013 od 20:00 hodin
v kulturním domě v Zákupech.

K tanci a poslechu hraje SEPTIMA (sál) DISCO (salónek)

SLOSOVATELNÉ CENY
Soutěž o nejhezčí masku
Masky obdrží poukázku v hodnotě 50,-Kč na občerstvení.
Vstupné 150,- Kč (sál)
100,- Kč (salónek)

Město Zákupy zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL

s ŠÁŠOU VÁŠOU
v sobotu 23. března 2013 od 15:00 hodin
v kulturním domě v Zákupech
SOUTĚŽE O CENY
soutěž o nejhezčí masku

11

Zákupský zpravodaj

únor 2013

Římskokatolická farnost Zákupy
nit. Odsunem německého obyvatelstva a příchodem totalitního režimu potlačujícího náboženský život došlo ke ztrátě
mnoha důležitých dokumentů. Chybí dokonce i zmapování
interiéru kostela z novější doby.
Obracíme se proto na vás, kdo máte doma fotografie
z kostela pořízené při různých rodinných událostech, kde je
zachyceno vnitřní vybavení kostela, prosíme o jejich zapůjčení. Rádi bychom si pořídili kopie.
Předem srdečně děkujeme.
Kontakt: telefon 777 553 304 nebo 604 353 506

Zákupský kostel
Již jako malí žáčkové jsme se učili v hodinách vlastivědy
o historii národa a státu, později pak celého světa. A každý
člověk by měl mít alespoň nějakou povědomost o historii
místa, kde žije. Poslední dobou shromažďujeme všechny historické údaje a dokumenty týkající se děkanského kostela
a náboženského života v Zákupech.
Při mapování historie kostela svatých Fabiána a Šebestiána jsme narazili na mnohá bílá místa, která je třeba ještě vypl-

Ze života církve
- Co je to ekumenismus?
Již delší dobu probíhá dialog ke
sblížení mezi různými křesťanskými
směry, kterému se říká ekumenismus.
Prvotní církev, to byli apoštolové a další Ježíšovi učedníci a následovníci. Pán
Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a hlásejte radostnou zvěst (evangelium).“

Nová kniha – také o Zákupech
Na začátku letošního roku vyšla
kniha bývalé zákupské občanky a učitelky zákupské školy paní Vladimíry
Sůvové pod názvem „Čím jsou lidé
živi“. Je to jakási rodinná kronika, v níž
se prolínají osudy hlavní postavy –
Zdeňky – od jejího útlého dětství až do
chvíle, kdy bilancuje svůj těžký život,
s osudy rodu i s osudy národa
v průběhu většiny 20. století. Nalezneme zde i pasáž týkající se Zákup, a to
z období roku 1968 a počátků normalizace. Mnozí zákupští pamětníci tehdejší

Přál si tedy, aby se zpráva o jeho učitelském a vykupitelském díle dostala i ke
všem ostatním lidem, ke každému člověku. Tak během staletí vznikla v různých částech světa další střediska Ježíšova učení.
Výklad evangelia, a jak lidé prožívali svou víru, se někdy měnily podle
toho, jak věřící těmto věcem rozuměli,
z jakého prostředí pocházeli nebo co se

zrovna odehrávalo v jejich zemi.
Původní jednotná církev se tak rozdělila
do několika skupin. Ke třem hlavním se
řadí katolíci, pravoslavní a protestanti.
Všichni jsme ale křesťané a základ víry
je stejný. To si současní lidé uvědomují,
a proto ona snaha o sblížení jednotlivých křesťanských směrů, proto ekumenismus.
Farníci

doby zde poznají leckterého zákupského občana, i když autorka mnohým
změnila jména, či užívá jen jmen křestních. Samozřejmě se nejedná o přesný
výčet fakt, básnická licence dovoluje
autorce pozměnit některé události nebo
jejich časovou posloupnost, některé
postavy jsou dotvořeny, některé osobnosti vynechány, ale vždy se to děje jen
ku prospěchu snahy zachytit dobovou
atmosféru a charaktery lidí, jak je doba
přetvářela.
Kniha je napsána krásnou češtinou ozdobenou v mnoha pasážích nářečními

podkrkonošskými prvky. Nebojím se
napsat, že je velmi čtivá – téměř by se
dalo říci, že napínavá, tak jak jsou napínavé osudy jejích postav. A ty nás rozhodně nenechávají v klidu, nutí nás,
abychom se zamýšleli i sami nad sebou.
Románovou kroniku „Čím jsou lidé
živi“ vydalo nakladatelství Radioservis
v roce 2013. Stojí za to si ji přečíst.
Zájemci si ji mohou zakoupit
v knihkupectví za 199,- Kč nebo objednat na www.radioservis-as.cz,

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 5. ledna 2013 oslavila paní Marie Lhotáková
ze Zákup 91. narozeniny.
Vedení města oslavenkyni popřálo mnoho zdraví, předalo
kytičku a poté se paní Lhotáková podepsala do kroniky města.
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rubriku vede G. Štummerová

Dne 22. ledna 2013 oslavil pan Ladislav Juřina
ze Zákup 90. narozeniny.
Vedení města oslavenci popřálo mnoho zdraví, předalo
kytičku a poté se pan Juřina podepsal do kroniky města.
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Svobody.
Já osobně vzpomínám na pana Otu
Daníčka nejen jako na svého po dlouhá
desetiletí kolegu v komisích kdysi školské a v posledním dvacetiletí kulturní,
ale i jako na přítele podobných názorů a
stejných cílů ve snahách po vytváření
lepších a kulturnějších Zákup.
Pan doktor Daníček patřil k těm
zákupským občanům, kteří pro naše
město pracovali a žili, patřil k těm občanům, kterých není nikdy dost a kteří
Zákupům budou chybět.
Čest jeho památce!

Za MVDr. Otou Daníčkem
Asi všechny zákupské občany, kteří
znali pana doktora Otu Daníčka, zarmoutila na začátku tohoto roku zpráva
o jeho úmrtí. Znali ho nejen majitelé
zvířecích miláčků jako oblíbeného veterináře, ale i ti, kteří ho poznali jako
velkého zákupského patriota, jenž vždy
přiložil ruku k dílu tam, kde bylo třeba.
Díky němu bylo v minulosti uskutečněno v Zákupech mnoho kulturních
akcí. Díky němu a jeho fotografické
vášni i umění zůstane pro budoucnost
zachovaná tvář Zákup minulých desetiletí. Díky němu bylo navázáno přátelství mezi současnými zákupskými občany a německými rodáky Zákup, kteří
pak opět za vydatné pomoci doktora

Daníčka sehnali peníze na generální
opravu Trojičního sloupu na náměstí

DOPISY, OHLASY, NÁZORY

Mgr. Jiří M. Šimek,
předseda KKCR
a kronikář města Zákupy

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.)

Vážení čtenáři
Zákupského zpravodaje!
Máme již víc jak měsíc od vánočních svátků. Svátků klidu, pohody a
štědrosti. Aby atmosféra Vánoc byla
dokonalá, přispívá k tomu nejen domácí
vánoční cukroví, ale i dobré jídlo.
Všechny
potravinářské
firmy
se předháněly ve svých nabídkách. Do-

volte mi, abych i já se o jedné firmě
pochvalně vyjádřila. Je to firma DOLS,
která zpracovává drůbež a má provozovnu v našem městě. Připravila pro
nás zákazníky širokou nabídku drůbežářských výrobků ve velmi dobré kvalitě a hlavně za velmi přijatelné, téměř
akční ceny. Personál prodejny je velice
přívětivý a ochotný, všude je vidět, že
heslo ,,Náš zákazník, náš pán“ se snaží
dodržet s plným nasazením. Jsem velmi

ráda, že tato provozovna sídlí v našem
městě, a tak my hospodyňky můžeme
využívat jejich služeb. Děkuji vedení
provozovny a personálu za dobrý přístup k nám zákazníkům a přeji firmě
Dols hodně dobrých nápadů, aby jejich
chutné výrobky obstály v konkurenci a
nám spotřebitelům plně uspokojily naše
chuťové buňky.
Miloslava Hudaková,
zastupitelka města Zákupy

S PO RT
tehdy ve složení Častulík ml., Hübsch, Ivan, Švarc R., Ungr
Josef a Milan.
28. 3. 1985 jsme založili tradici turnajů rodinných dvoučlenných družstev „Pinká celá rodina“. 1. ročník vyhrála dvojice Ronto Vojtěch - Rontová Lucie (otec a dcera). Turnaje se
zúčastnilo 7 dvojic.
V témže roce jsme založili tradici dalšího turnaje a to turnaje „O pohár osvobození“, který hrajeme pravidelně počátkem května. 1. ročník za účasti 15 zákupských hráčů vyhrál
Vratislav Česenek.
Při škole a jako součást oddílu pracoval také kroužek stolního
tenisu pod vedením učitele p. Hovorky. O stolní tenis byl
mezi žáky značný zájem a pravidelně trénovat chodilo 15 a
více žáků. Družstvo žáků hrálo okresní přebor, každoročně
hráli žáci o titul přeborníka školy. Žáci se průběžně stávali

30 let od založení oddílu stolního tenisu
V minulém čísle Zpravodaje jsem připomněl, že 11.
12. 1982 byl založen oddíl
stolního tenisu TJ Zákupy.
Sportovní činnost zahájil
oddíl v roce 1983. Chci připomenout hlavní události
činnosti oddílu.
Ihned po založení oddílu jsme přihlásili do okresního přeboru 2. tř. dvě družstva. Družstvo A ve složení Česenek,
Častulík Z. ml., Hovorka, Němčík, Vakula Jiří a Pavel obsadilo 5. místo a družstvo B, v němž hráli Ronto, Brůžek Petr
st., Mišák P., Odstrčil a Mareček Fr. a Antonín, obsadilo poslední 11. místo. V ročníku 1990/91 jsme v této soutěži měli
4 družstva a družstvo A postoupilo do OP 1. třídy. Hrálo

(Pokračování na stránce 14)
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(Pokračování ze stránky 13)

členy družstev dospělých (Hübsch, Ivan, Švarc Roman, Brůžek Pavel a Petr ml.). V OP juniorů se Radek Ivan a Otta
Hübsch v r. 1987 stali okresními přeborníky ve čtyřhře.
K 10. výročí založení oddílu jsme uspořádali turnaj ve
čtyřhrách „Poslední smeč“. Zúčastnilo se ho 10 dvojic hráčů
našeho oddílu. Vítězem se stala dvojice Ivan Radek – Mareček Fr. Také tento turnaj je tradiční, stal se z něho vánoční
turnaj a účastní se ho i další hráči z různých oddílů.
Duší našeho oddílu byl Bořivoj Odstrčil, který stál u jeho
založení. Staral se o vše potřebné, co souviselo s činností
oddílu. Velmi pečlivě vedl kroniku oddílu, ve vývěsní skříňce
uveřejňoval informace o výsledcích a akcích pořádaných oddílem, staral se o finanční záležitosti a inventář, zastupoval
oddíl v hlavním výboru TJ. Jeho úmrtí v r. 2005 bylo pro
oddíl velkou ztrátou. Byl obětavým hráčem a velmi dobrým
kamarádem. Stále na něho vzpomínáme.
V roce 2009 družstvo A vyhrálo okresní přebor 1. tř. Sehrálo dvě barážová utkání o postup do krajského přeboru
2. tř. s družsvem Chrastavy. Obě utkání naši hráči vyhráli
a zajistili si tak postup do vyšší soutěže. Družstvo hrálo ve
složení: Hübsch Otta, Česenek Vratislav, Vakula Jiří, Brůžek
Petr ml., Červenka Bohumil a Častulík Zdeněk ml. Tento
postup je velkým úspěchem zákupského stolního tenisu.
Naše sportovní činnost spočívá v trénincích, hraní soutěžních
utkání OP a KP2 a pravidelných akcích, které každoročně
pořádáme. Jsou to zmíněné turnaje: Pinká celá rodina, O pohár osvobození a Vánoční turnaj - poslední smeč.
V současné době má oddíl 11 aktivních hráčů. Kromě zmíněných hráčů A družstva to jsou Častulík Zd. st. (předseda oddílu a zástupce oddílu v hlavním výboru TJ), Hovorka Milan
(propagace oddílu, kronikář), Komár Miroslav, Mareček Fr.,
Mareček Antonín, Gajdošová Daniela. Malý počet hráčů byl
důvodem k odhlášení družstva B z okresního přeboru. Zahrát

si
stolní tenis chodí nepravidelně i dalších 10 zájemců. Pro porovnání: v r. 1990 měl oddíl 30 členů, v okresních soutěžích
jsme měli 3 družstva mužů, družstvo juniorů a 2 družstva
žáků. I přes nábor provedený prostřednictvím článků v ZZ a
vývěsní skříňce, osobními pohovory s žáky i dospělými se
nám nepodařilo získat další trvalé hráče do našeho oddílu.
Věříme, že se situace v nejbližší době zlepší a oddíl prožije
dalších aspoň 30 let své činnosti.
M. Hovorka, člen oddílu ST

Oddíl stolního tenisu informuje
Pro družstvo A našeho oddílu, které hraje ve složení Hübsch, Body našich hráčů: Česenek – Hübsch 1 ( čtyřhra), Hübsch 4,
Česenek, Brůžek Petr ml., Častulík Zd. ml., Červenka, začala Česenek 2, Brůžek 1, Červenka 1
druhá část krajského přeboru 2. tř. ročníku 2012/2013.
15. 1. TJ Zákupy A – Jiskra Kam. Šenov A 9 : 9
V této jarní části soutěže hraje naše družstvo 7x v domá- Body našich hráčů: Brůžek – Červenka 1 (čtyřhra), Hübsch 4,
cím prostředí malé tělocvičny základní školy.
Červenka 2, Brůžek 1, Česenek 1
Po podzimní části soutěže je A družstvo na pěkném 6. mís- 20. 1. TJ Zákupy A – TJ Spartak Chrastava B 10 : 8
tě z 12 účastníků. Rozpis jednotlivých utkání je ve vývěsní Body našich hráčů: Česenek – Hübsch 1(čtyřhra), Hübsch 4,
skříňce naproti prodejně potravin u školy. Hráči by přivítali Česenek 4, Brůžek 1, Červenka 0
diváky, kteří by je povzbuzovali k dobrým výkonům. Přijďte
Našim hráčům se v domácím prostředí zatím daří. Velmi
fandit našim hráčům a sledovat pěkný stolní tenis!
dobře hraje Otta Hübsch, ostatní hráči podávají proměnlivé
výkony.
Výsledky utkání našeho družstva v KP2:
I další dvě utkání sehrají naši hráči v tělocvičně ZŠ.
13. 1. TJ Zákupy A - Bižu Jablonec n.N D 9 : 9
M. Hovorka, člen oddílu ST
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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

Prodám palivové dříví štípané
– buk, dub, bříza, smrk, borovice.
Doprava zajištěna.
Tel.: 737 822 266
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