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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských občan ů

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
v polovině listopadu uplynou dva roky od
našeho zvolení do vedení města. Tyto dva
roky utekly neskutečně rychle, přesto si
myslíme, že tuto dobu se nám podařilo město Zákupy posunout o kus dále. Podařilo se
nám město více zapojit do čerpání finančních prostředků, plynoucích ze státního
rozpočtu i z Evropské unie. Úspěšné byly
žádosti o dotace na projekty na opravy budov ve vlastnictví města (budova č. p. 521
v Nových Zákupech, zateplení školky, jídelny a tělocvičny ZŠ), z dotačních titulů byly
také opraveny komunikace a chodník, nezapomněli jsme na památky (sochy), doplnění
a obnovu techniky na úklid města, nákup
nového hasičského auta, dotaci se podařilo
získat i na Zákupské slavnosti. Další velmi
významnou akcí je nastartování postupné

PODĚKOVÁNÍ

výměny oken v bytovkách a panelových
domech ve vlastnictví města. Cílem je snížení nákladů na vytápění ze strany nájemníků a tím pochopitelně zlepšení bydlení.
Nyní zbývá dotáhnout zadotované projekty
do konce a pokračovat v revitalizaci bytového fondu. Důležitá bude také kvalitní příprava na další plánovací období, kdy budeme
muset zachytit včas tok finančních prostředků z EU. Uvědomujeme si, že je před námi
ještě spousta práce, která povede ke zkvalitnění života v našem městě Zákupy.
Chtěli bychom poděkovat všem, co se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci
akcí, všem zaměstnancům města, radním,
zastupitelům i všem, od kterých byla cítit
podpora. Děkujeme!
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města
Chtěl bych poděkovat všem našim spoluobčanům za účast při volbách Zastupitelstva Libereckého kraje. Je důležité, že lidem není osud Libereckého kraje lhostejný a svůj názor, ať už
je jakýkoliv, projeví ve volbách. K letošním volbám „do kraje“ přišlo o téměř 130 voličů
více než před čtyřmi roky.
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 10. a 24. 10. 2012
Rada města Zákupy schválila ukončení Smlouvy o nájmu pozemků p. č. 656/6, 656/7 v k. ú. Brenná s Jezdeckým klubem Brenná, dohodou ke dni 31. 10. 2012.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o zřízení věcného
břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno k umístění nového kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 1802, 1803, 1804, 1817/3,
2026 a 2028 v k. ú. Zákupy, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.

Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout nebytové
prostory – kabiny na pozemku p. č. 389 o výměře 77 m2 v k. ú. Kamenice u Zákup, na dobu neurčitou, prodat pozemek p. č. 739/1
trvalý travní porost o výměře 217 m2 a pozemek p. č. 740 trvalý
travní porost o výměře 609 m2 v k. ú. Zákupy, prodat pozemek p. č.
2246 orná půda o výměře 12286 m2 a pozemek p. č. 2256/2 orná
půda o výměře 1621 m2 v k. ú. Zákupy, prodat pozemek p. č. 384
trvalý travní porost o výměře 2614 m2 a pozemek p. č. 388/3 trvalý
travní porost o výměře 292 m2 v k. ú. Brenná a směnit pozemek p. č.
484/47 travní porost o výměře 63 m2 (v majetku města) za pozemek
p. č. 587 ost. plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí.
Rada města Zákupy schválila pronajmout část pozemku p. č. 838
zastavěná plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou,
za účelem zahrada, s účinností od 1. 11. 2012, nájemné 3,- Kč/m2/
rok.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke Smlouvě o nájmu,
o snížení výměry pronajatých pozemků p. č. 548/1 trvalý travní
porost a p. p. č. 497/1 ostatní plocha v k. ú. Zákupy z 500 m2 na
výměru 250 m2, s účinností od 1. 11. 2012 a dodatek ke Smlouvě o
nájmu pro Český zahrádkářský svaz, ZO Zákupy.

Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 13 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 514 a na byt č. 9
o velikosti 1+3 na adrese Gagarinova 395, Zákupy. Naopak neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 na adrese Nové
Zákupy 534, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv
o nájmu bytu v majetku města dle navrženého znění.
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení, týkající se pronájmu
nebytových prostor č. 3 Borská 27, Zákupy z důvodu nutných investic a schválila pronájem těchto prostor o celkové výměře 108 m2, pí
Janě Honzíkové ze Zákup za účelem zřízení prodejny smíšeného
(Pokračování na stránce 2)
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Rada města Zákupy schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Zákupy, za školní rok 2011/2012, v předloženém znění.
Rada města Zákupy schválila zvýšení nejvyššího povoleného
počtu dětí mateřské školy ze 75 na 100 dětí, zápis místa, kde je poskytováno předškolní vzdělávání v mateřské škole na adrese Nové
Zákupy č.p. 521 a zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní
družiny z 60 na 75 žáků, to vše v rejstříku škol a školských zařízení
ZŠ a MŠ Zákupy s účinností od 1. 9. 2013.
Rada města Zákupy souhlasila se zápisem místa školní jídelny –
výdejny na adrese Nové Zákupy č.p. 521, Zákupy do rejstříku škol
a školských zařízení ZŠ a MŠ Zákupy, s účinností od 1. 9. 2013.
Rada města Zákupy souhlasila s přerušením provozu mateřské školy ZŠ a MŠ, v termínu od 27. 12. 2012 do 4. 1. 2013.
Rada města Zákupy vzala na vědomí informaci o vyhlášení volných dnů pro žáky základní školy ředitelem ZŠ a MŠ, v termínu
3. 1. a 4. 1. 2013.

(Pokračování ze stránky 1)

zboží na dobu neurčitou od 1. 11. 2012, za nájemné ve výši 400,Kč/m2/rok + záloha 350,- Kč/měs. za vodu a úhradu výše nájemného
v souladu s důvodovou zprávou.
Rada města Zákupy schválila místo podnikání paní Viry Hryha,
na adrese Nové Zákupy 515, byt č. 14, Zákupy.
Veřejné zakázky malého rozsahu
Rada města Zákupy souhlasila s doporučením komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na akci „Oprava hasičského cisternového automobilu Tatra 815 VVN“ a uzavření objednávky
s firmou p. Petra Desenského – SEHAT, Pečky, v celkové výši
339 000,- Kč s DPH.
Rada města Zákupy zrušila, z důvodu nedostatečného počtu
nabídek, svoje usnesení, týkající se zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střešního pláště bytového domu Nové Zákupy
č. p. 510 – 512, Zákupy“. Odsouhlasila nové zahájení této akce
a stanovila hodnotící komisi ve složení: Iva Kreisingerová, místostarostka města, Mgr. Jaroslav Hajdů, člen zastupitelstva města, Ing.
Pavel Řezník, člen ZM, Pavel Kouba, zástupce Správce bytového
fondu, Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ.
Rada města Zákupy souhlasila s doporučením komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na akci „Oprava střešního
pláště bytového domu Nové Zákupy č. p. 510 – 512, Zákupy“
a uzavření smlouvy o dílo s firmou IZOLACE Ústí, s. r. o., Ústí nad
Labem – Bukov, v celkové výši 360 000,- Kč s DPH.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Rada města Zákupy vzala na vědomí Inspekční zprávu o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb v Domově důchodců a
domu s pečovatelskou službou Zákupy a schválila změnu osobního
příplatku a příplatku za vedení ředitele DD a DPS, Ing. Jaromíra
Misíka s účinností od 1. 11. 2012.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 8 v Domě s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 504, Zákupy,
od 1. 11. 2012.

Finanční příspěvky
Rada města Zákupy schválila rodičům jednorázový peněžitý
příspěvek ve výši 18 000,- Kč za účelem pořízení automobilu pro
zajištění potřebné péče pro syna s handicapem.
Rada města Zákupy schválila finanční příspěvek Vojenské tělovýchovné jednotě Ještěd Liberec, na seskok parašutistů v rámci
XVI. Zákupských slavností v roce 2012 ve výši 5 000,- Kč.

Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 8., 9. a 10. schůze
komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 27. 8. 2012, 10. 9. 2012 a
1. 10. 2012. Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z jednání
komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 8. 10. 2012, zápis ze 7.
schůze komise sociální a zdravotní ze dne 15. 10. 2012 a zápis z 3.
jednání bytové komise ze dne 20. 9. 2012.

Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Rada města Zákupy souhlasila s přijetím finančního daru na
nákup pomůcek pro žáky školy ve výši 25 000,- Kč do vlastnictví
ZŠ a MŠ Zákupy, od firmy ML TUNING, s, r. o., Mimoň.

Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy vzala na vědomí protokol o fyzické likvidaci vyřazovaného majetku a zprávu tajemnice MěÚ o vyřazování
majetku k 30. 9. 2012.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke Smlouvě o dílo
s firmou Mega, a. s., Praha 9 – Vysočany.

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
Vyměření poplatků hromadným předpisným seznamem
správním, pokladna, přízemí od 19. 10. 2012 do 19. 11. 2012
v těchto hodinách:
pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
úterý a čtvrtek
8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:30
pátek
8:00 – 11:30 a 12:30 – 13:30
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu budou občanovi zpřístupněny pouze údaje týkající se jeho samotného.
Splatnost poplatku je stanovena v náhradní lhůtě do 15 dnů ode
dne právní moci hromadného předpisného seznamu.
Veškeré další bližší informace k poplatku za komunální odpad
získáte na tel. čísle: 487 827 775.
Gabriela Štummerová, MěÚ Zákupy, správa daní a poplatků

Městský úřad Zákupy jako správce místních poplatků upozorňuje všechny občany, kteří jsou povinni platit poplatek za komunální
odpad a neuhradili jej za rok 2011 do termínu splatnosti, tj. do 31. 5.
2011 a 31. 10. 2011, že daný poplatek jim byl vyměřen hromadným
předpisným seznamem, což umožňuje od loňského roku zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení o vyměření poplatku hromadným předpisným seznamem je zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce městského
úřadu Zákupy po dobu 30 dnů.
Hromadný předpisný seznam je zpřístupněn k nahlédnutí v budově Městského úřadu Zákupy, Borská 5, odboru hospodářsko-

Redakce Zákupského zpravodaje
se obrací na své čtenáře s otázkou: Co byste chtěli na ZZ změnit, co z něj odstranit, co do něj přidat, co udělat jinak? Byli byste ochotni si
připlatit, když by ZZ měl barevnou obálku? Napište nám buď do schránky na radnici, či osobně pí Štummerové v kanceláři č. 1 v přízemí
radnice, nebo e-mailem na adresu zakupy.kultury@centrum.cz . Pokud budou vaše návrhy realizovatelné, objeví se už v lednovém čísle.
Mgr. Jiří M. Šimek, šéfredaktor ZZ
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STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
LISTOPAD 2012
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

3. 11. – MUDr. Jaroslav Lysický, Bulharská 844 Česká Lípa, tel. 487 823 530
4. 11. – MUDr. Zdeňka Lysická, Ústecká 2855, Česká Lípa, tel. 487 521 663
10. 11. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
11. 11. – MUDr. Jana Vejvodová, Prokopa Holého 149, Česká Lípa, tel. 487 524 577
17. 11. – MUDr. Ladislav Záruba, Jižní 1903, Česká Lípa, tel. 487 871 429
18. 11. – MUDr. Martin Bartoň, Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
24. 11. – MUDr. Jarmila Vyčichlová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
25. 11. – MUDr. Ivana Hanzáková, Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 831 762

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 12. – 13. října 2012
Česká republika celkem: volební účast
36,89 %
ČSSD
23,58 %
KSČM
20,44 %
ODS
12,29 %
KDU-ČSL
5,82 %
Strana práv občanů – Zemanovci
3,08 %
Piráti
2,19 %
Strana zelených
1,76 %
Nezávislí
1,69 %
TOP 09 + Starostové
1,55 %
Svobodní
1,48 %
Dělnická strana sociální spravedlnosti + Strana práce
1,24 %

Zákupy celkem: volební účast
Strana
hlasy
%
Starostové pro Liberecký kraj
346
KSČM
259
ČSSD
98
Změna pro Liberecký kraj + SZ
37
ODS
32
Piráti
16
TOP 09 + Starostové
13
SPO-Zemanovci
12
SOS
11
Nová budoucnost pro Liberecký kraj
9
Česká strana selského rozumu
7
DSSS+SP
5
Národní prosperita
2
Strana svobodných občanů
2
Česká strana národně sociální
2
SNK Evropští demokraté
1
Koalice KDU-ČSL a SsČR
1

Liberecký kraj celkem: volební účast
Starostové pro Liberecký kraj
KSČM
SZ + Změna pro Liberecký kraj
ČSSD
ODS
TOP 09 + Starostové
Nová budoucnost pro Liberecký kraj
SOS
Piráti
SPOZ
Česká strana selského rozumu
KDU-ČSL + Strana soukromníků

40,44 %

38,65 %
22,21 %
17,89 %
16,85 %
13,05 %
9,23 %
3,52 %
2,50 %
2,42 %
2,22 %
1,71 %
1,70 %
1,69 %

Pro srovnání výsledky voleb
do zastupitelstva kraje v roce 2008

40,13 %
30,04 %
11,36 %
4,29 %
3,71 %
1,85 %
1,50 %
1,39 %
1,24 %
1,04 %
0,81 %
0,58 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,11 %
0,11 %

Zákupy celkem: volební účast
35,66 %
Strana
hlasy %
Starostové pro Liberecký kraj
47
6,67 %
KSČM
210
29,78 %
ČSSD
187
26,52 %
Strana zelených
36
5,10 %
Koalice pro Liberecký kraj
20
2,75 %
Občanská demokratická strana
128
18,22 %
Strana pro otevřenou společnost
28
3,97 %
Unie pro sport a zdraví
24
3,54 %
Volte Pravý blok-www.cibulka.net
10
1,38 %
Děln. str. - zrušení popl. ve zdr.
9
1,28 %
NÁRODNÍ SOCIALISTÉ A ROZUMNÍ
2
0,27 %
SPR-RSČ,
2
0,27 %
SDŽ-Strana důstojného života
2
0,27 %

K tomuto přehledu zbývá dodat, že v bývalém českolipském
okrese byla volební účast 32,01 % občanů a největší počet hlasů –
26,01 % získali komunisté, kteří zvítězili v sedmi z jedenácti měst
okresu včetně České Lípy.
Voleb do zastupitelstva Libereckého kraje se v Zákupech
v letošním roce zúčastnilo celkem 892 voličů, což znamená
40,42% volební účast. Při volbách v roce 2008 odevzdalo hlasy
pouze 765 voličů, tj. 35,66 %. Zákupští občané nejenže v těchto
volbách byli mnohem aktivnější než v minulých, ale také mnohem

aktivnější než ve většině obcí a měst v celé republice. Tato aktivita
je jistě dobrým znamením pro budoucnost našeho města.
Porovnáme-li výsledky minulých a letošních krajských voleb,
vidíme obrovský nárůst hlasů pro seskupení Starostové pro Liberecký kraj. Starostové letos získali o 33,36 % hlasů (299 občanů) více.
Komunistům přibylo 0,26 % procenta (49 občanů). ČSSD ztratila
přes 15 % (89 příznivců), ODS 14,5 % (96 hlasů), SOS 2,6 % (17
hlasů). Neplatí tu tedy to, co ve většině míst v republice, že by
(Pokračování na stránce 4)
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Jestliže volby do krajských zastupitelstev celkově vyzněly jako
vítězství levice, zvláště pak KSČM, ukázalo druhé kolo voleb senátních (které se ovšem našeho obvodu netýkaly), že to s podporou
KSČM není zas tak fatální, jak se zdálo po volbách krajských.
Z deseti možností získat křeslo v senátu dosáhla KSČM pouze na
jedno místo, v devíti obvodech její kandidáti odešli poraženi. Vládní
strany i v senátních volbách utrpěly debakl.
A na závěr jen úvaha: existují u nás opravdu pravicové a levicové strany? Pokud jsme si pečlivě přečetli stranické volební programy, mohli jsme dojít k závěru, že jsou psány v jednom centru a pak
přes kopírák rozeslány partajím k uveřejnění. Jen se změnila hlavička. Z čehož vyplývá možná zjednodušený, ale logický závěr. Nevolme partaje, volme slušné a pracovité lidi. Pak snad se konečně naplní slova že „…vláda věcí tvých se k tobě navrátí, ó lide český!“.

(Pokračování ze stránky 3)

posílila levice. Naopak – posílilo zde občanské hnutí, občanská společnost (je zde třeba přičíst i 4,29 % pro SZ a Změnu pro Liberecký
kraj, 1,04 % pro Novou budoucnost pro LK a Piráty 1,85 %) a jak
levice (především „zásluhou“ ČSSD), tak pravice reprezentovaná
především ODS společně ztratily. Ztratily velké strany s výjimkou
KSČM, jejíž podpora zůstává v podstatě trvale stejná vzhledem
k její stálé členské základně a ukázněnosti jejích voličů, v letošních
volbách také díky protestním hlasům občanů, kteří nesouhlasí
s politikou vládních stran. Za povšimnutí stojí i to, že zde zcela vyhořely pravicové extremistické a xenofobní strany a hnutí.
Za letošní volební výsledky do krajského zastupitelstva se Zákupy nemají proč stydět. Nezbývá než blahopřát Starostům a popřát
jim hodně úspěchů v čištění krajského politického chléva
a v nastolení poctivé a bezkorupční správy našeho kraje.
A snad i to, aby je ostatní obce a města, ale i kraje v preferování
praxí prověřených místních politiků místo stranických bafuňářů bez
rozdílu partají příště následovaly.

Mgr. J. M. Šimek

Komise pro kulturu a cestovní ruch
zvažuje do budoucna pořádání pravidelných asi hodinových
přednášek, besed a diskusních podvečerů v době chladných měsíců (tedy říjen – duben). Protože čas už pokročil, počítáme, že v této
zkušební zimní sezóně by první přednáška – beseda se mohla uskutečnit v lednu. Obracíme se proto na všechny zákupské občany, kteří
nechtějí zimní večery trávit jen u televize a mají zájem rozšířit svůj
obzor, aby vyjádřili svůj názor na tuto akci, jež by měla být dlouhodobá.
Zajímá nás:
1. zda by vůbec byl dostatek zájemců (počet řekněme od 10
účastníků),
2. v jakém čase by se měla tato setkání konat (navrhujeme
středy v době od 17 hod., případně později),

3. jaká témata by měla být probírána (aktuální problémy Zákup, společenské problémy, historie, péče o zdraví, využívání volného času, literatura, hudba, zahrádkářství, chovatelství, o správné češtině a jak bez chyb psát, výchova dětí a
mládeže atd. – čekáme i další vaše náměty).
Přednášky a besedy mohou být provázeny promítáním či jinými
názornými formami. Témata se mohou střídat, aby obsáhly co nejširší okruh zájmů, pokud o některé téma bude větší zájem, může být
k němu uspořádán seriál besed.
Prosíme občany, kteří by měli zájem o tuto formu setkávání a prohlubování svých znalostí o odpovědi a návrhy do konce měsíce
listopadu buď písemně do schránky na radniční budově nebo nebo e
-mailem na adresu zakupy.kultury@centrum.cz .
Mgr. Jiří M. Šimek, předseda KKCR

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí
V neděli 2. prosince 2012 začíná čas adventu, jenž se každým rokem slaví po čtyři
neděle před Štědrým dnem. Také lidé v
České republice se po změně režimu navrátili k tradičním oslavám adventního období,
ke kterému patří zapalování čtyř svící na
adventních věncích. Světlo svíček může
přinést do každého domova atmosféru klidu,
pohody a předvánočního rozjímání, ale také
neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a
někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme tu
několik základních rad, jak nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.

Několik základních rad:
Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku
nebo aromatickou lampu bez dozoru
dospělé osoby, přitom pozor na únavu,
usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící
svíčku dosáhly malé děti. Příliš nespoléhejme ani na starší děti bez dozoru.
Pod každou zapálenou svíčku, olejovou
nebo aromatickou lampu patří podložka z
nehořlavého materiálu o dostatečné šíři,
například z keramiky, kovu nebo žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se
nehořlavou podložkou rozšíření ohně na
nábytek, interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod
svíčky ubrousky z hořlavých materiálů,
jako je například papír či textil.
Odstraňme z dosahu hořících svíček
všechny hořlavé materiály a ozdoby,
jako jsou větvičky jehličnatých stromů a
další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
Pozor na vznik průvanu v místnosti, který
může svíčku převrhnout nebo plamen
rozkmitat a zapálit okolní ozdoby na věnci
4

nebo svícnu, případně záclony a další
bytové textilie.
Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například svíčky,
které mají v sobě zalisované suché květy,
listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou
po prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a
následně způsobit požár, který se v bytě
šíří velmi rychle.
Pokud na adventním věnci nejsou svíčky
umístěné v misce z nehořlavého materiálu,
který oddělí svíčku od dekorace a zachytí
horký vosk, svíčky v žádném případě
nezapalujme. Věnec s nezabezpečenými
svíčkami ponechme pouze jako dekoraci.
Požáry vánočních stromků od zapálených
svíček se v posledních letech objevují spíše
ojediněle, protože většina domácností již
dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho
bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky
nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené
českým návodem použití a s příslušnými
(Pokračování na stránce 5)
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navlhčenou utěrkou a oheň tak udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní určenou
speciálně na jedlý olej. Před začátkem
hašení je třeba vypnout přívod energie
(plyn, elektřinu).

(Pokračování ze stránky 4)

certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik
případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému zkratu začal hořet vánoční stromek.
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení
nenechávejme bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, dbejme zvýšené
opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke
vznícení připravovaných potravin. Pama-

tujme, že např. horký olej na pánvi a jiné
hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou,
jinak může snadno dojít k výbuchu
a popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt pokličkou nebo

Hasičský záchranný sbor Libereckého
kraje přeje všem klidný čas adventní.
por. Mgr. Iva Michalíčková,
HZS Libereckého kraje

Vzpomínka na paraveterána, jehož srdce patřilo Zákupům
Asi těžko by se hledal výstižnější název článku, který je věnován
člověku, jehož vojenská dráha výsadkáře tehdejší československé
armády se započala v r. 1947 v Zákupech. Přesněji v Nových Zákupech v objektu bývalé vyšší lesnické školy. V Zákupech a okolí
(Stráž p. Ralskem a Hradčany) prožil dvě nejkrásnější léta svého
života, jak sám píše z Brna ve svém posledním dopisu z 27. 9. 2012.
Ani on, ani my, jeho přátelé paraveteráni jsme netušili, že jeho vystoupení na oslavách 65. výročí vzniku výsadkového vojska na zákupském nám. Svobody 8. září bude i jeho poslední návštěvou tak
často vzpomínaných Zákup.
Čtenář Zpravodaje jistě dovolí, abych zde uvedl část jeho posledního dopisu: „Víš, Pepane, chlapovi se těžko mluví o lásce
(jakékoliv lásce), i když ji v srdci nosí. On ji i cítí, ale mluvit o ní
veřejně? To po chlapovi nemůžeš nikdy požadovat. A ta láska a
vzpomínky na Zákupy v nás zůstaly do našeho vysokého věku. Má
slova dokazují i to, že mezi účastníky oslav bylo množství těch, kteří

Stručně z města…
Zahájení prací

V minulých číslech ZZ jsme Vás informovali
o úspěšných žádostech o dotaci na revitalizaci budovy v Nových Zákupech na multifunkční budovu a na opravu komunikací v ulici
Benátky a K Pastvinám. Práce na obou stavbách byly zahájeny. S dokončením prací
v Nových Zákupech se počítá do poloviny
roku 2013 a komunikace by měly být hotovy
ještě do konce tohoto roku. Žádáme naše
spoluobčany o trpělivost při realizaci obou
projektů.

Arboretum – Etapa č. 2

V měsíci září byla dokončena první část obnovy arboreta bývalé lesnické školy
v Nových Zákupech. Tato část byla zaměřena
na zlepšení zdravotního stavu stromů
v arboretu. Rádi bychom navázali na tuto
etapu druhou fází obnovy, která spočívá ve
zlepšení přístupnosti a parkových úpravách
arboreta. Měly by být upraveny cesty, povalové chodníky (dřevěné konstrukce) by měly
zajistit i částečnou bezbariérovost pro přístup
od domova důchodců. Přibudou také odpočinková místa v parku. Žádost o dotaci jsme
podali na Státní zemědělský a intervenční
fond.

Nový projekt LAG Podralsko
Památky a jejich budoucnost… tak se jmenuje nový projekt spolupráce mezi Místními
akčními skupinami LAG Podralsko a MAS
Turnovsko. Celý projekt je zaměřen na opra-

na Borném, v Prostějově či Chrudimi nikdy nebyli (místa veteránských setkání, pozn. autora článku), ale do „rodných“ Zákup přišli.
Tobě to možná uniklo, ale mé „orlí oko“ to zaregistrovalo ihned,
protože jsem ty tváře znal od dob tehdejších. Věř mi, že patřím mezi
ty nejvěrnější „Zákupáky“, jimž toto město z jejich srdcí a vzpomínek nikdy nezmizelo a také nezmizí.“
Rád bych svůj článek zakončil jedním z jeho veršů, které přednesl 8. září na zákupském náměstí Svobody. „Přátelé! Teď pohlédněme všichni k nebesům, přes bílých mráčků kopeček. Vidíte? Odtud nás do Zákup zdraví Mansfeld, Černota a Paleček. A my, my
zamáváme i těm ostatním, jsou jich tam už celé zástupy. Zdraví vás
vaši kamarádi – zdraví vás vaše Zákupy.“
21. října 2012 odešel ve věku 87 let do výsadkářského nebe
paraveterán MILOŠ HLEDÍK.
Čest jeho památce!
Za KVV Josef Stahl

vu drobných sakrálních památek, které nejsou
evidovány jako kulturní památka. Město Zákupy se zapojilo do této spolupráce a vstoupilo do ní s projektem na opravu kapličky na
hřbitově v Kamenici. Celková rekonstrukce je
odhadnuta na 500 tis. Kč. Dotace by měla být
ve výši 80 %.

Revitalizace stromů v městské
památkové zóně
Většina stromů ve středu města je přestárlá
nebo potřebuje zdravotní řez, ke zlepšení
zdravotního stavu stromu a zajištění jeho
větší stability a tím i bezpečnosti. Jedná se
hlavně o stromy směrem ke kapucínskému
klášteru, na Mírovém náměstí, v ulici
V Lukách a Nábřežní nebo v parčíku za kulturním domem. V současné době zpracováváme pasportizaci všech dřevin na daných lokalitách, která by měla být základem projektu,
který se po konzultaci s Národním památkovým ústavem pokusíme připravit pro žádost o
dotaci.

Program regenerace městské
památkové zóny
Poznovu zapojení města Zákupy do tohoto
programu, z něhož jsme letos čerpali finanční
prostředky na opravu soch na mostě u kaple
sv. Anny, chceme opět připravit akci pro
možnost zisku financí na památky v roce
2013. Tento program každoročně vyhlašuje
ministerstvo kultury. Naším cílem je připravit
projekty na celkovou obnovu mostu se sochami u kapucínského kláštera a na revitalizaci
bytového domu č. p. 91 na Mírovém náměstí.
Obě tyto památky jsou ve vlastnictví města a
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jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek. Postupným čerpáním financí
z tohoto programu bychom rádi uvedli obě
tyto památky do stavu, který si obě zaslouží.

Kontroly ze Státního zemědělského
a intervenčního fondu
Správnost a úplnost dokladů projektů, oprávněnost čerpání a fyzická kontrola výstupů
proběhla v minulých týdnech ze strany poskytovatele dotace - SZIF. Při kontrolách nebyly
zjištěny žádné nedostatky, a nic tak nebrání
proplacení našich projektů (chodník před ZŠ,
nové stroje na místním hospodářství).
Sběrna druhotných surovin v Zákupech
V říjnu proběhlo jednání s vlastníkem
„sběrny“. Po stížnostech vlastníků okolních
domků na hluk a nepořádek došlo ke změně
nájemce. Sběrna bude zachována, ale nebude
zde již probíhat druhotné zpracování (řezání
aut apod.). Bude také striktně dodržována
provozní pracovní doba.

Popelnice na bioodpad
K několika vytipovaným rodinným domkům
byly přistavěny popelnice na bioodpad. Celkem se jedná o cca 20 ks 240 litrových nádob
na trávu, spadané listí apod. Využívat by je
mělo několik sousedů. Jedná se o zkoušku
do konce podzimního období. V případě, že
se toto osvědčí a mezi majiteli rodinných
domků bude zájem o tuto službu, připravíme
možnosti této služby pro začátek příští sezóny. Všem spoluobčanům také připomínáme
možnost využít kontejnery na biodpad zdarma ve sběrném dvoře.
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ZŠ a MŠ Zákupy informuje

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

Podzim v mateřské škole
Letos jsme podzim ve školce zahájili výletem do Hradčan. Nejprve jsme se byli podívat na zvířátka v Lesním koutku Ralsko –
stanice pro handicapované živočichy,
a pak se vydali po trase naučné stezky
Jeřáb. Při procházce lesem jsme si opakovali vědomosti o stromech, zvířatech, ročním období, poslouchali zpěv ptáků, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací
z naučných tabulí. Počasí nám přálo, svítilo
sluníčko a tak nám chutnala i svačinka
v přírodě. Odnesli jsme si spoustu nových
poznatků, ale i pokladů z lesa, také košík
hub! Ve školce jsme si udělali výstavku a
vše zopakovali.

V říjnu jsme v MŠ vyhlásili podzimní výstavku Tvoříme s mámou a tátou. Sešla se
spousta krásných a nápaditých výrobků.
Rodičům, kteří se svými dětmi tvořili, děkujeme. Nejde jen o to, že jste splnili domácí

úkol. Čas, který věnujete svým dětem, se
vám zúročí. Už teď jsou děti na vás pyšné a
chlubí se, jak jste si společné tvoření užili.
Eva Šefčíková, učitelka MŠ

Naše škola na okresním finále
přespolního běhu družstev 2012
Každoročně se na přelomu září a října konají v České Lípě na
Hůrce závody družstev v přespolním běhu. Nejinak tomu bylo i
letos.
Ve středu 19. září se na trať dlouhou 1 500 m postavila družstva
staršího žactva (6. - 9. třídy) a o týden později se na trať 4 x 500 m
postavila družstva mladšího žactva (1. - 5. třídy).
A zvláště štafety žáků z 1. - 3. tříd slavily obrovský úspěch. Štafeta
děvčat ve složení Anička Středová, Kristýnka Gabrielová, Alenka
Měchurová, Kristýnka Važevová si časem 6:46,4 vybojovala 1.
místo a štafeta chlapců ve složení Míša Klíma, Filip Havlík, Vláďa
Pelc, Jirka Kasinec za čas 6:37,1 získala 3. místo.
Pozadu nezůstala ani družstva druhého stupně. Chlapci ze 6. - 7.
tříd ve složení Radek Šefčík, Lukáš Klíma, Honza Štummer, Dan
Číž suverénně vyhráli svou kategorii za účasti 13 škol okresu. Za
zmínku stojí výkon Dana Číže, který se z 58 závodníků umístil na 1.
místě časem 5:03,0. Ostatní družstva naší školy nestála sice „na
bedně“, ale v konkurenci ostatních škol se neztratila.

Děkujeme všem závodníkům za reprezentaci naší školy a města
Zákupy.
Mgr. Renata Lípová

Projektový den
- Světový den výživy

Dne 16. 10. proběhl na naší škole projektový den „Světový den
výživy“.
Úkolem tohoto projektu bylo, aby žáci 9. třídy propagovali zdravou výživu. Náležitě se na to připravovali. Vybavili se testy, obrázky a ve skupinách se vydali mezi žáky naší školy a nezapomněli ani
na ty nejmenší v mateřské škole.
Vše začalo hlášením do školního rozhlasu před první vyučovací
hodinou, kdy žáci celé školy vyslechli nejen důležitá sdělení o zdravé výživě, ale také varování před plýtváním potravinami. Pak už se
jednotlivé skupinky žáků 9. třídy vydaly k debatě o zdravé výživě
do jednotlivých tříd. Žáci byli dobře připraveni, a proto debaty
s mladšími spolužáky byly nejen poučné, ale i veselé!
Největší úspěch měla beseda s našimi nejmenšími ve školce,
kteří toho o zdravé výživě věděli také hodně.
Žáci 1. stupně jako symbol zdravé výživy dostali jablíčko. Za přípravu krásných jablíček děkujeme pracovnicím naší školní jídelně.
Mgr. Helena Lochmanová a její třída IX. A
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Podzimníčci ve škole
Nastal podzim a k nám do školy dorazili „Podzimníčci“. To šikovné
děti s pomocí rodičů nebo jiných členů rodiny vyrobily z přírodních materiálů zajímavé postavičky - skřítky „Podzimníčky". Letos se jich sešlo
čtyřicet. A opravdu je na co se dívat.
Mgr. Kateřina Řehořková

DD a DPS Zákupy informují

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Život v Domově důchodců v Zákupech

Výzva

Nezvládáte z důvodu věku nebo zdravotního či tělesného postižení sami úplně nebo jen s obtížemi péči o vlastní osobu (hygiena,
oblékání …)? Máte problémy s údržbou vlastní domácnosti (běžný
úklid, praní prádla, topení…)? Zatěžuje vás příprava stravy a vaření
tak, že pak nemáte síly nebo čas na sebe a jiné aktivity? Žijete osaměle? Vaše rodina, která vám v péči pomáhá, je pracovně, časově či
jinak zaneprázdněna? Nebo máte příbuzné mimo Zákupy, a tak vám
každodenní pomoc nejsou schopni poskytnout? Obtížně chodíte
nebo bydlíte v bytě bez výtahu a nemůžete si tak obstarat potřebné
nákupy nebo pochůzky (úřady, lékař, lékárna…)? Tak právě pro vás
je tu Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy se
svými pracovníky, kteří jsou připraveni poskytnout vám pomoc a
vyřešit společně vaši obtížnou situaci. DD a DPS Zákupy poskytuje
jak celodenní pobytovou službu Domov pro seniory v Domově důchodců, tak i terénní Pečovatelskou službu přímo ve vlastních domácnostech klientů, tedy i v bytech v Domě s pečovatelskou
službou.

V Domově důchodců v Zákupech žije 35 seniorů a mnohé z nich
trápí řada zdravotních problémů. Kolektiv zaměstnanců pro ně během celého roku připravuje zajímavé sportovní, kulturní a společenské akce. Pojďte s námi nakouknout, co vše dělají. V měsíci dubnu
měli pálení čarodějnic spojené s opékáním buřtů, v květnu měli
poprvé přátelské posezení s rodinou, které mělo velký úspěch, pekli
a jeli i do divadla do Stráže pod Ralskem. Měsíc červen patřil sportovním aktivitám. Naši senioři jeli hájit barvy našeho domova do
Mimoně, České Lípy a Filipova. Domov důchodců také udělal svoji
Olympiádu v Zákupech. Měsíc červenec patřil muzice v Mimoni.
V září se jeli podívat na Zahradní slavnost do Domova důchodců do
Sloupu v Čechách a čekal je i víkendový pobyt v Poděbradech, kde
navštívili také skanzen v Přerově nad Labem. Beseda s kronikářem
panem Šimkem se uskutečnila tento měsíc a také je čeká ještě divadlo ve Stráži pod Ralskem.
Do konce roku nám zbývají už jen 2 měsíce, přesto život
v domově nekončí a naše seniory čeká v listopadu večeře
v restauraci. 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 pořádají společné oslavy narozenin našich seniorů. Co říci závěrem? Život v domově důchodů nekončí a mají stále možnosti každý den prožívat krásné zážitky.

Pro ty z vás, kteří již nemohou z jakýchkoliv důvodů setrvat ve
svém dosavadním bytě, nabízí město možnost ubytování v Domě
s pečovatelskou službou v Nových Zákupech v bytech o velikost
1 + 1 za zvýhodněných podmínek. V současné době je k dispozici
6 bytů. Všechny byty jsou přístupny bezbariérově pomocí výtahu.
Tři z těchto bytů jsou pak určeny pro vozíčkáře.
Informace o poskytovaných sociálních službách získáte osobně
v DD a DPS Zákupy, Nové Zákupy 500 u sociálních pracovnic nebo
přímo u ředitele organizace. Informace je možné získat i telefonicky
na č. 487874907 nebo 487874906, mailem na adrese
socialni@ddzakupy.cz, info@ddzakupy.cz nebo reditel@ddzakupy.cz a na webových stránkách www.ddzakupy.cz.
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Vedení DD a DPS Nové Zákupy obdrželo následující dopis:
Poděkování kolektivu zaměstnanců Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou Nové Zákupy
Vážení, chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům
DD a DPS v Nových Zákupech, především ale chci, aby veřejnost
věděla, jak skvělí a nádherní lidé zde pracují, vzorně, s láskou se
starají, vytvářejí dobrou pohodu a dělají vše pro spokojenost obyvatelů domova. Hluboce si jich vážím a oceňuji jejich náročnou práci.
Vím, o čem píšu, se sestrou jsme se staraly o maminku, která je již 8
let upoutaná na lůžko. Poslední roky je obyvatelkou domova
v Zákupech a je nade všechny poklady světa, když vidíme, jak nejen
maminka, ale i ostatní hovoří jako o skutečném domově.
Mamince bylo 94 roků, je vitální, hodně čte, ovládá si televizi,
má mobilní telefon – denně si voláme (žiji na Moravě), ale je bezmocná … Přesto je veselá a šťastná, je jako ve velké rodině. Doslova řekla: „Mám se jako v ráji, všichni tady jsou opravdu hodní …“

Obyvatelé domova se zúčastňují aktuálního dění, konají se zde
mše, o Vánocích se podílejí na přípravě Vánoc, o Velikonocích
asistují při pečení beránků, často jsou venku, opékají špekáčky,
zahrají jim muzikanti, zazpívají si s dětmi, emoční jsou krásné oslavy narozenin, dokonce si na invalidním vozíku i zatančila.
Sestřičky jí denně věnují zdravotní péči (převazy), prostředí je
útulné, čisté, s jídlem je spokojena …, zkrátka v Domově důchodců
v Nových Zákupech je teploučko DOSLOVA A DO PÍSMENE.
Všem zaměstnancům patří obdiv, hluboká úcta a za to, že maminka žije důstojný a plnohodnotný život, ode mne ten nejvřelejší
dík.
Jana Bořková, dcera paní Fickové

Víkendový pobyt v Poděbradech /očima pana Roškota/
Od 14. září do 16. září 2012 se uskutečnil pro klienty DD a DPS Nové Zákupy
výlet do Poděbrad.
I v tomto roce pro důchodce zajistila
třídenní výlet do Poděbrad pí Naďa Větrovská. Stravování bylo 3x denně + 2 noclehy.
Vše bylo na hotelu Junior – Hotelová škola
a Vyšší odborná škola Poděbrady. Spokojenost byla u všech zúčastněných viditelná,
hlavně co se týče stravování a starost o jednotlivá přání, bezvadná obsluha adeptů školy a veškerá jídla až překvapivě bezvadná a
bezchybná s úsměvem ve tvářích. Též kuchařky od nás všech byly pochváleny a
ohodnoceny pí. Naďou do knihy na recepci.
Opět jsme si prohlédli krásné Poděbrady,
promenádu i obchůdky, krásný zámek. Po
skupinkách jsme si prohlédli každý to, o co
měl zájem. Program a možnosti nám zajišťovaly tři sestřičky – staraly se jak u obědů,
u podávání léků, o tři invalidní vozíky. Někteří též potřebovali pomoc před nocováním.

Nesmím zapomenout, že v sobotu, kdo
měl zájem, shlédl divadelní představení na
zámku „Bůh masakru“ od divadelního souboru z Kroměříže. Všechna místa byla obsazena, byla to nádherná komedie, celý sál se
smál a po divadle jsme šli rozesmátí do
hotelu a na kutě.
Chci jménem všech těmto třem sestřičkám za vše srdečně poděkovat. Musím říci,
že to neměly lehké. Jsou to – Naďa Větrovská, Jana Stehlíková a naše pečovatelka
v DPS paní Irenka Merglová.
V neděli 16. září jsme měli oběd v 11:30
hod. a po 12:30 hod. jsme odjeli do Přerova
n/Labem, kde jsme si prohlédli Polabské
národopisné muzeum – polabský skanzen,
rozsáhlou plochu s 33 objekty, kde jsme
viděli, jak se žilo venkovskému lidu od
konce 18. století do poloviny 20 století. Byli
jsme všichni ohromeni, s jakou péčí je skanzen postaven a jak lidé žili. V zařízených
interiérech je předváděn život venkovského
lidu, vybavení prostor, řemeslnické a vý-

KRONIKA MĚSÍCE ŘÍJEN
6. 10.

pořádal MV Nové Zákupy drakiádu.

12. – 13. října se konaly volby do zastupitelstva kraje.
28. 10.

státní svátek – Den vzniku samostatného
československého státu.

tvarné práce tehdejší doby. Asi po dvou
hodinách jsme odjeli autobusem do Zákup.
Ale asi 7 km za Brandýsem měl autobus
„nehodu“, a čekali jsme, až přijede náhradní
autobus. Po příjezdu nového autobusu jsme
si přesedli a odjeli jsme do Zákup, kde jsme
v 19:45 hod. vystoupili a odešli do svých
bytů.
Čím je člověk starší, tím více si cení
svého času, ale i pomoci při společných
procházkách, pomoci při jídle, podávání
léků i spánku a společné prožívání výletů za
poznáním a společného života vůbec.
Díky sestřičky – Nadě a Janě, a i naší
pečovatelce Irence za péči a program,
který jste pro nás připravili.
Výlet byl bezva, všichni byli spokojeni a i
to malé zpoždění při čekání na náhradní
autobus bylo zábavné. Příjezd domů byl
uvítán – opět doma!!!
Jaroslav Roškot

KALENDÁŘ MĚSÍCE LISTOPAD
10. a 11. 11. se má uskutečnit turnaj v šipkách v Nových Zákupech.
17. 11. Divadelní spolek Havlíček provede v rámci oslav státního svátku
kabaretní pásmo pod názvem “Jak se nám dnes jeví
svět, ukáže náš
KABARET“.
19. 11. – 4. 12. se uskuteční Mikulášský program pro děti: Namaluj si
svého čerta v Muzeu Eduarda Helda.
27. 11. se na MěÚ uskuteční vítání občánků.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE LISTOPAD
1.11. Den horské služby
1862 založeno Náprstkovo muzeum v Praze (150 let)
1862 * vynálezce a podnikatel Emil Kolen (150)
1942 * zpěvačka Marta Kubišová (70)
2.11. Památka zesnulých
3.11. 1927 + spisovatel Karel Matěj Čapek Chod (85)
1957 vypuštěn Sputnik II se psem Lajkou (55)
7.11. 1867 * objevitelka rádia Marie Curie-Sklodowská (135)
1992 + slovenský státník a politik Alexandr Dubček (20)

9.11. Světový den jakosti
1877 + spisovatel Karel Sabina (135)
10.11. 1887 * německý spisovatel Arnold Zweig (125)
1982 + Leonid Brežněv (30)
11.11. Den veteránů
12.11. 1927 * motocyklový závodník František Šťastný (85)
1952 založena Československá akademie věd (60)
13.11. Mezinárodní den nevidomých
(Pokračování na stránce 9)
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21.11. Světový den televize
1347 založil Karel IV. klášter Na Slovanech (Emauzy)
v Praze (665)
1942 * italský herec Franco Nero (70)
22.11 1967 + herec Rudolf Deyl ml. (45)
1972 + hud. sklad. Karel Hába (40)
23.11. 1457 + český král Ladislav Pohrobek (555)
1792 * Václav Kliment Klicpera (220)
1942 * hud. skladatel a flétnista Jiří Stivín (70)
24.11. 1632 * nizozemský filosof Benediktus de Spinoza (380)
1922 * hud. sklad. Ilja Hurník (90)
25.11. 1992 přijalo Federální shromáždění zákon o rozdělení
ČSFR (20)
28.11. 1907 * italský spisovatel Alberto Moravia (105)
29.11. 1932 * francouzský politik a bývalý prezident Jacques
Chirac (80)
30.11. 1862 založil Vojta Náprstek v Praze průmyslové (později
národopisné) muzeum (150)

(Pokračování ze stránky 8)

14.11.
16.11.
17.11.

18.11.

19.11.
20.11.

1912 + spisovatelka Teréza Nováková (100)
1957 + prezident ČSR Ant. Zápotocký (55)
Světový den diabetu
1847 + národní buditel Josef Jungmann (165)
Mezinárodní den tolerance
Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
Mezinárodní den studentstva
1887 * britský polní maršál sir Bernard Montgomery (115)
1917 + francouzský sochař Auguste Rodin (95)
1847 *spisovatelka Eliška Krásnohorská (165)
1852 * Mikoláš Aleš (160)
1952 + francouzský básník Paul Eluard (60)
1962 + dánský fyzik Niels Bohr (50)
1917 * indická politička Indira Gándhíová (95)
1952 * zpěvačka Petra Janů (60)
1982 + herec Josef Chvalina (30)
Světový den dětí

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
7. 11. 1947 byla zahájena činnost loutkové scény v tzv. „špičkárně” v Gagarinově ulici před mostem. (65 let)
17. 11. 1977 vystupovali v tehdejší sokolovně (dnes kulturní dům) Fr. Ringo Čech a Jiří Schellinger. (35)

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na listopad a prosinec
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
Listopad

10. a 11. 11. turnaj v šipkách v Nových Zákupech
17. 11. Kabaret DSHZ
19. 11. – 4. 12. – Mikulášský program pro děti: Namaluj si svého čerta v Muzeu Eduarda Helda
27. 11. Vítání občánků

Prosinec

1. 12. zájezd do Drážďan pořádají Baráčníci
2. 12. Mikulášská besídka v Nových Zákupech
7. 12. Mikulášská nadílka Kamenice
8. 12. koncert v kostele: Česká mše vánoční
8. 12. Zákupský advent – výstavka čertovských masek, betlémů … EHM
9. 12. Zákupský advent - KZ
15. 12. Živý betlém Zákupy
31. 12. Silvestrovské odpoledne v Kamenici

Divadelní spolek Havlíček Zákupy
se omlouvá, že nebylo uskutečněno představení „Snu čarovné noci“
28. října. Toto představení, které chtěl DS Havlíček věnovat našemu
státnímu svátku, nemohlo být sehráno, protože technický stav kulturního domu nedovolil zde zatopit. Za této situace by představení
bylo hazardováním se zdravím diváků i účinkujících.
DS Havlíček zároveň zve všechny příznivce humoru a dobré zábavy
na svoje kabaretní pásmo Jak se nám dnes jeví svět ukáže
náš KABARET. Předvede ho u příležitosti státního svátku v sobotu
17. listopadu v 17 hodin a pokud kulturní dům nebude v provozu,
najdeme náhradní řešení.
Asi devadesátiminutové pásmo glos, scének, veršů, anekdot a
písniček ze života občanského i politického, celostátního i zákupského se snaží humorně reflektovat jednak lidské vlastnosti, jednak
současnou politickou situaci a společenskou náladu, ale také jen

nezávazně bavit. Proto občas přijde i kouzelník.
O tom, že se skutečně pobavíte, svědčí dva ohlasy z provedení tohoto pásma ve Velké Bukovině 28. září t. r.:

Výňatek z e-mailu, který zaslala starostka Velké Bukoviny pí Švejdová zákupskému Havlíčku:
„…chci vám jménem zastupitelů naší obce poděkovat za příjemně
strávený večer při vašem vystoupení. I přes poruchu osvětlení jste se
své role zhostili výborně, od občanů slyšíme jen kladné ohlasy. Alespoň se opravdu v této neutěšené době mohli upřímně zasmát.
Mám jedno velké přání - zaslání textu závěrečné písně, vztahující se
k naší obci. Všem se líbila, ale v té chvíli nebylo možno si ji i zapamatovat.
Předem děkuji a těším se na další spolupráci s vámi.
Ing. Eva Švejdová
starostka Velké Bukoviny“!
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Článek z Českolipského deníku ze středy 3. října 2012

Místní knihovna
Pro mládež:
Zannoner Paola
Gier Kerstin
Blyton Enid
Gier Kerstin
Beletrie:
Frale Barbara
Wood Barbara
Vondruška Vlastimil
Vondruška Vlastimil
Rozkovec Patrik
Black Benjamin
Bruen Ken
Mankell Henning
Harkness Deborah
Fielding Joy
Granger Ann
Garwood Julie
Devátá Ivanka
Scott Michael
Laurens Stephanie
Dessen Sarah
Curran John
Meyer Stephenie
Meyer Stephenie

Dance!
Rudá jako rubín
Tajná sedma. Zločin 4.
Modrá jako safír

Rowling J. K.
Rowling J. K.
Rewis Beth
Cabot Meg

Harry Potter a princ dvojí krve
Harry Potter a relikvie smrti
Loď mezi hvězdami
Na útěku

Templáři
Vyvolená
Králův dluh
Přemyslovská epopej
Téměř dokonalý zločin
Elegie za April
Kříž
Neklidný muž
Čas čarodějnic
V pavučině vztahů
Poslední slova
Ideální muž
Lázeňská kúra
Třináct relikvií
Hříšný úsvit
Ukolébavka
Promyšlené vraždy
Zatmění
Rozbřesk

Sandford John
Brown Eleanor
Pancol Katherine
Taylor Patrick
Taylor Patrick
Bauer Jan
Khoury Raymond
Kosatík Pavel
Headley Maria
Nesser Hakan
Larsson Christina
Howell Hannah
Bushnell Candace
Bushnell Candace
McClure Ken
Monyová Simona
Roberts Nora
Dušek Milan
Limrová Karolína

Krvavá pomsta
Sestry sudičky
Pomalý valčík
Doktore, fofrem, jde o život!
Doktore, teď to chce klid!
Klášter kostlivců
Poslední templář
Věra Čáslavská
Královna králů
Síť
Neunikneš
Nájezdník z Normandie
Krása na prodej
Džungle rtěnek
Spletitá síť
Opiju tě rohlíkem
Okamžik změny
Jen přes mou mrtvolu
Dva meče 2.

Římskokatolická farnost, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
Dušičkové rozjímání
Minulý měsíc jsme se dověděli smutnou
zprávu, že pana Františka Dvořáka si k sobě
povolal náš Pán. Dlouhá desetiletí se zúčastňoval bohoslužeb v děkanském kostele
a také všech akcí. Nezabránila mu ani jeho
nemoc, kdy se pohyboval pomocí francouzských holí a později kola, které mu upravil
jeho syn. Rád se setkával s lidmi u příležitosti farních oslav, při slavení svatých Fabiána a Šebestiána a nemůžeme také nevzpo-

menout na to, s jakou radostí zavěšoval
ozdoby na vánoční stromky při přípravě
vánoc v kostele. Jeho místo v chrámu zůstane prázdné. A i když víme, že smrt je jen
přechod a že se opět sejdeme v náručí Božím, je skutečnost, že odešel náš bratr pro
nás a především pro jeho rodinu, velmi
bolestná.
Každému člověku někdo blízký navždy
odešel a každý zažil tu velkou prázdnotu
a bolest, na kterou se nezdá být na světě lék.
Chodíme na hřbitov na místo posledního
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odpočinku našich zemřelých a vzpomínáme
na ně. Zvláště v tomto čase Dušiček.
Pán Ježíš řekl: „Já jsem Vzkříšení
a Život.“ A On byl první mezi lidmi, který
smrt přemohl a vstal z mrtvých. Proto se
nemusíme bát, máme jistotu, že se naše
fyzické tělo sice vrátí zemi, ale duše je nesmrtelná. Naše hřbitovy nejsou jen místa
slz, ale místy velké naděje. Vždyť světla
svící proráží temnotu a symbolizují vítězství
života nad smrtí.

Zákupský zpravodaj

Ze života církve
V Praze v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha dne 13. října 2012 při mši
svaté bylo blahořečeno Čtrnáct pražských
mučedníků. Je to pro nás Čechy velká událost, neboť jde o první blahořečené v novodobé české historii. V r. 1907 ještě za Rakouska-Uherska byla naposledy blahořečena
světice z našeho kraje, dnes již svatá Zdislava z Lemberku. Hlavním celebrantem byl
kardinál Angelo Amato.
A kdo byli naši noví pomocníci v nebi?
Psal se 15. únor 1611. Po Praze se rozšířila dezinformace, že katolíci a kláštery

listopad 2012
pomáhali vpádu pasovského vojska arciknížete Leopolda. Zdivočelý dav lidí začal
napadat kláštery jezuitů, minoritů, augustiniánů, ale na jejich obranu se postavili vedle
stavovského vojska i např. pražští řezníci se
sekerami. Dav se přesunul. Okolo 11. hodiny dopoledne asi 700 lidí vtrhlo do kláštera
a kostela Panny Marie Sněžné (dnešní dolní
část Václavského náměstí resp. Jungmannovo nám.), který byl po mši svaté otevřen.
Začalo vraždění a rabování. Všech čtrnáct
přítomných bratří františkánů bylo zvlášť
trýznivě umučeno. Jejich zohavená těla byla
zneuctěna i po smrti. Zemřeli tito bratří:
Bedřich Bachstein, Čech, vikář kláštera; Jan
Martinez, Španěl; bratr Šimon, Francouz;

Bartoloměj Dalmasoni, Ital; bratr Jeroným,
hrabě z Arese, Ital; Kašpar Daverio, Ital;
bratr Jakub, Němec; bratr Klement, Němec;
Kryštof Zeld, Holanďan; Jan Didak, ze země Koruny české; Jan Rode, Ital; bratr Emanuel, ze země Koruny české a novicové Jan
a Antonín, patrně ze zemí Koruny české.
Úcta k těmto mučedníkům přetrvala věky,
lidé se k nim obraceli v těžkých chvílích po
staletí. Nyní se jim dostalo i oficiální uznání.
Prosíme tyto nové světce, aby pomáhali
nám, našemu městu a celému státu.
Farníci

liv: „Vážení občané, spoléháme na Vaše hlasy“. Zde by mělo být
napsáno: „Vážení občané, spoléháme na vaše hlasy.“ A ještě dodatek: píšete-li velmi blízkému příteli, není nutné psát velké V ani
velké T (Vy, Ty). Psaním malých písmen v těchto případech zdůrazníte onu blízkost a intimitu. Chcete-li ale zdůraznit úctu, pak to
velké písmeno je na místě.
3. Psaní nadpisů:
Zde je to pravidlo velice jednoduché. Pokud je nadpis na samostatném řádku, nepíšeme za ním tečku. Pokud chcete vyjádřit
důraz či otázku, můžete požít vykřičníku či otazníku. Vyjádřit otevřenost tématu můžeme také třemi tečkami. Nikdy tečku. Dvojtečku
za nadpisem napíšeme, pokud následuje výčet nebo přímé rozvedení
nadpisu (tak je tomu v našem článku v nadpisu odstavců).
Příklady:
Jazykový koutek (bez jakéhokoliv interpunkčního znaménka)
Vyzýváme vás k odpovědnosti! (můžeme použít vykřičníku)
Jak se vám líbí? (můžeme použít otazníku)
Tak nevím… (můžeme použít tři tečky)
A všimněte si těch malých „vás“ a „vám“ – to není výraz neúcty
k vám čtenářům, to je dodržení pravopisného pravidla. Ovšem Tobě, čtenáři, pokud bych Ti tykal, tak vždycky s velkým T. A samozřejmě i Vám osobně, pane XY či paní YX.
P. S.
Pokud i vy, vážení dopisovatelé, jakož i Vy, vážená dopisovatelko a
vážený dopisovateli, budete psát tak, jak jsem zde naznačil, ušetříte
mi spoustu práce s opravováním vašich (mluvím ke skupině) a Vašich (oslovuji jednotlivce) příspěvků. Za to Vám (jednotlivci) i vám
všem předem děkuji.
Mgr. Jiří M. Šimek

Jazykový koutek
Možná, že leckomu ze čtenářů pomůže těchto pár řádků při psaní dopisů, pozvánek apod. Také politici, by si měli tyto jazykové
rady přečíst, aby ve svých předvolebních plakátech nedělali chyby.
Všimneme si dnes tří pravopisných informací:
1. Psaní časových údajů:
a) Datum:
• Píšeme číslicemi celé (10. 10. 2012, 10. X. 2012, 10/10 2012),
při čemž za číslicí označující den a měsíc děláme tečku, za tečkou mezeru; pokud použijeme tvaru zlomku, tečky nepíšeme,
stejně tak nepíšeme nikdy tečku za letopočtem, pokud není na
konci věty.
• Píšeme číslicí den a měsíc vypíšeme slovy (10. října 2012), kdy
tečku píšeme pouze za číslicí označující den.
b) Hodina:
• Mezi číslicí označující hodinu a číslicí označující minuty píšeme vždy dvojtečku, nikoliv čárku (10:30 – tj. deset hodin a
třicet minut, nikoliv 10,30 – tj. 10 a 30 setin)
• Za číslicí označující čas zpravidla doplníme výraz „hod.“ nebo
vypíšeme celým slovem „hodin“. Vyjádření času v hodinách
můžeme také vypsat celé slovy (viz výše).
2. Psaní začátečního velkého V u tvarů zájmena vy a váš:
Velké začáteční V ve tvarech zájmena „vy“ a „váš“ píšeme pouze,
mluvíme-li k jednotlivci (tedy v případech, pokud bychom oslovenému tykali, psali bychom Ty, Tobě, Tvůj apod.), nikoliv pokud mluvíme ke skupině lidí.
Takže je správné: „Pane Nováku, Váš dopis mě potěšil…“, ale niko-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 20. října 2012 oslavila paní Marie Plíšková z DD a DPS Nové
Zákupy 91. narozeniny. Vedení města oslavenkyni popřálo mnoho
zdraví, předalo kytičku a poté se paní Plíšková podepsala do kroniky města.

rubriku vede G. Štummerová

Dne 24. října 2012 oslavila paní Helena Boučková z DD a DPS
Nové Zákupy 91. narozeniny. Vedení města oslavenkyni popřálo
mnoho zdraví, předalo kytičku a poté se paní Boučková podepsala do kroniky města.
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Vítání občánků
Výzva rodičům všech dětí narozených po 1. 7. 2012
Vyzýváme rodiče všech dětí narozených po 1. 7. 2012, kteří se chtějí se svými dětmi zúčastnit uvítání nových občánků města
Zákupy do života, aby se osobně dostavili na MěÚ Zákupy a tuto skutečnost nahlásili pí Štummerové. Novorozenci, o kterých rodiče
úřad neinformují, nemohou být bohužel k vítání občánků pozváni, neboť úřad nemá přístup do evidence nově narozených dětí.
Vítání občánků se uskuteční 27. 11. 2012.
MěÚ Zákupy

ZÁKUPSKÉ OBČANSKÉ ORGANIZACE
Nábřežní ulice: pí Bursová
Kamenická ulice: pí Pivrncová, pí Dvořáková
Božíkov: pí Homzová, pí Čmugrová
Nové Zákupy: kolektiv DPS
Kamenice: pí Vošvrdová
Poděkování patří všem vyhodnoceným. Účast občanů se každoročně
zvyšuje, a proto patří poděkování i ostatním občanům. Těšíme se na
další ročník soutěže, která přispívá ke vzhledu města i přilehlých
obcí.
Za KŽ Zákupy Z. Laušmanová

Klub žen spolu s Levicovým klubem žen
vyhodnotil v letošním roce soutěž „O nejhezčí květinovou výzdobu
oken a balkónů“. Vyhodnoceni jsou:
Borská ulice: pí Kohoutová, pí Drozdová, pí Pelčáková
Lužická ulice: p. Dlouhý, pí Fišerová
Školní ulice: pí Jersonová, pí Řeháková, pí Dufková, pí Šulcová, pí
Obergriesová, pí Kovařčíková
Gagarinova ulice: pí Horáčková, pí Mojžíšková

se při poslechu hudebního a divadelního vystoupení, vyzkoušet si svoji
šikovnost ve vánočních dílnách a prohlédnout expozice místního Eduard Held muzea. Také v letošním roce bude důležitou součástí
Zákupského adventu vánoční jarmark žáků zákupské školy v budově
radnice. A protože v minulém roce odcházeli všichni spokojeni, těšíme
se, čím nás šikovné dětské ruce překvapí i letos. Podrobný program se
dozvíte v prosincovém čísle Zákupského zpravodaje. Zveme ke spolupráci také další spolky a organizace v Zákupech.

Milí spoluobčané,
další rok je téměř za námi a s jeho závěrem i období těšení se na dárky,
pohodu v rodinném kruhu u rozsvíceného vánočního stromečku a také
na obvyklý čas předtím, tedy advent.
V sobotu 8. prosince si budete moci v kostele vyslechnout předvánoční koncert a po roce vás chce naše občanské sdružení pozvat na
2. ročník Zákupského adventu, který je vlastně přípravou na sváteční
dny vánoční. Proběhne v neděli 9. prosince na zákupském náměstí.
Budete si moci prohlédnout tradiční vánoční zboží ve stáncích, zastavit

Za občanské sdružení KULTURA ZÁKUPY Květa Kňobortová

DOPISY, OHLASY, NÁZORY

rubriku vede Mgr. J. M. Šimek

(Názory obsažené v této rubrice jsou názory pisatele a nemusejí být nutně v souladu s názory redakce ZZ. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky jazykově upravit a v případě nutnosti zkrátit.)
most se sochami přes Svitávku. Samo město Zákupy opravit všechny
své památky nezvládá a je pod trvalým tlakem církve a některých společenských organizací. Téměř vůbec se nepodílí na vylepšení stavu zdejší
soukromníci, kteří by měli prosperovat z cestovního ruchu, tím myslím
obchodníky a hostinské. Hostince a krámky krachují, přibývá prázdných
výloh. Do Saska to máme kousek a ten rozdíl v stavu památek a množství přilehlých stánků a otevřených restaurací je nesmírně velký. Asi
nejsme tak podnikaví a tedy bohatí, jako Němci. Jak ale vysvětlit ten
stupňující se rozdíl mezi nedalekou obcí Sloup a většími Zákupy? Nemají tam taky továrny, ale naučné stezky se tam množí, nová rozhledna,
opravy a stav církevních památek a jejich zámku (pravda daleko menšího) jsou zřejmě na daleko vyšší úrovni, prostě se jim tam daří. Všechno
to píši jako laik, samé asi. Jsem opravdu rád, že se daří opravovat řadu
soch, ale to je přece málo. Za názory budu vděčný. Proč nejsme v Zákupech tak podnikaví, jako Sasové či sloupští? Nechci kohokoliv kritizovat, jen hledám odpověď, kde sehnat na památky více peněz, jak Zákupy
s jeho velkým kulturně historickým potenciálem v horizontu 10 let dostat na úroveň dnešních saských městeček?
Petr Starý

Kulturní památky
V existujícím celostátním seznamu kulturních památek jich mají
Zákupy zapsáno 18. Nejsou zde zdaleka všechny, které jsou na první
pohled architektonicky cenné a naopak, některá ze zapsaných stavení
jsou zdánlivě zcela obyčejná. Nejsou zvenčí nijak označená, jako to
bývá třeba u památkově chráněných stromů či přírodních rezervací.
Některé z chráněných objektů jsou ozdobou města, jiné ostudou, často
kritizovanou v různých médiích. Některé nemovitosti patří soukromníkům, jiné městu, státu a mnohdy právě dodnes nedořešené vlastnické
vztahy brání jejich opravě. A přirozeně i nedostatek peněz chudého
města, které postrádá daně ze zaniklých, či centrálou jinde registrovaných továren. Právě tyto problémy se odráží hlavně na stavu chráněných
církevních objektů, tedy kostelů v Brenné, někdejšího kapucínského
kláštera a kostela sv. Fabiána a Šebestiána. Stát zanedbává péči o části
svého zámku, stačí se podívat v zámeckém parku na balustrády a památkově chráněná hospodářská stavení. Hlavně zásluhou bývalých německých občanů města a několika s nimi spolupracujících patriotů se podařilo opravit sloup Nejsvětější Trojice na náměstí a teď vylepšit i starý

Omluva redakce
Omlouváme se panu Horčičkovi, do jehož minulého příspěvku se při přepisu jeho rukopisu vloudily chyby.
Místo: „Při váze cyklisty jen 45 kg a váze kola 15 kg, celkem 60 km a rychlosti 4 m/s, tj. necelých 15 km/hod. je setrvačná energie
E=60.42/2=780 J.“
Má být správně: „Při váze cyklisty jen 45 kg a váze kola 15 kg, celkem 60 kg a rychlosti 4 m/s, tj. necelých 15 km/hod. je setrvačná energie
E=60.42/2=480 J.“
Redakce ZZ
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K minulému článku o bezpečnosti chodců p. Hořčička dodává:
Občas lze vidět jet po chodníku i lehký motocykl. Při váze jezdce 60 kg a váze motocyklu 40 kg, tedy celkové váze 100 kg a při rychlosti 40
km/hod. dojde při srážce s chodcem k nárazu, který se rovná nárazu při pádu pětikilogramového závaží z výše 121 m. Následky si každý jistě
umí představit.
Dalším nešvarem je jízda na koních po městských chodnících. Možná by těmto problémům zabránily „fotopasti“ a vhodný výklad ve školách.

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

ZO KSČM v Zákupech děkuje všem voličům, kteří
dali svůj hlas kandidátům KSČM ve volbách do krajského zastupitelstva Libereckého kraje. Vaší zásluhou bylo zvoleno 10
zastupitelů za KSČM, mezi nimi zákupský občan a člen místní
ZO KSČM Jan Dvořák. V Zákupech KSČM dosáhla 2. nejlepšího výsledku s krásným počtem 259 hlasů a na Českolipsku
KSČM zvítězila. Pro naše zastupitele je vždy prvořadý úkol
společná práce s lidmi pro lidi.
ZO KSČM v Zákupech

Děkujeme všem občanům města
Zákupy, kteří přišli k volbám do
krajských zastupitelstev a podpořili kandidátku Starostů pro Liberecký kraj. Vaší podpory si nesmírně vážíme a budeme se
snažit dělat všechno proto, aby se v našem kraji lépe žilo.
Ještě jednou děkujeme.
Ing. Radek Lípa, starosta města Zákupy
Martin Půta, předseda SLK a kandidát na hejtmana

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

Jak se vám líbí okna kulturního domu, polepená
už bezmála rok starými plakáty?

S PO RT
nanční prostředky a jejich pozvání s radostí přijmeme J. Do té doby
budeme pilně trénovat a ukážeme se třeba na Poháru ČR, který nás
čeká na jaře.
Nikola Melichaříková

Úspěšný kin-ball

Ve středu 17. října se konal druhý ročník mezinárodního turnaje
Inter G Cup Hradec Králové. Zákupští kin-ballisté jeli na tento turnaj s cílem obhájit loňské vítězství. Plni optimismu jsme vyrazili
ukázat, že se budeme o vítězství rvát, i když je konkurence mnohem
větší, než v loňském roce. V základní části hrálo 11 týmů, favoritem
byl tým z Kanady. Do finále mohli postoupit jen tři týmy
s nejvyšším počtem bodů v základní části. Nejlepší skóre měl v této
chvíli kanadský tým, který tak postupoval z prvního místa. O pouhé
dva body za ním skončil po těžkém boji zákupský tým! Posledním
týmem, který se do finále probojoval, byl tým z Pardubic, kde se kin
-ball začal hrát hned v počátcích jeho existence v Čechách. Finále se
hrálo na dvě vyhrané periody – první vyhráli kanadští, druhou zákupští, třetí pardubičtí. O vítězi tedy rozhodovala až čtvrtá perioda,
která byla do posledních vteřin naprosto nerozhodná. Několik vteřin
před koncem jsme ovšem zaváhali a bylo jasno. Skončili jsme na
třetím místě a o celkové vítězství se v prodloužení popraly zbývající
dva týmy. Nakonec vyhrál favorizovaný tým La Legión
z kanadského Qeubecu a stříbro si odnesl Kin-mix z Pardubic. Zákupáci domů přivezli bronzové medaile, pohár a věcné ceny a také
pozvání od kanadského týmu do Kanady na jejich mezinárodní turnaj. Třeba se nám někdy v budoucnu poštěstí sehnat potřebné fi-
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UHLÍ VESELÍ - bývalý areál vepřína

Nabízíme:

OŘECH 1 (Ledvice)................................285,- / q
• OŘECH 2 (Ledvice)................................220,- / q
• KostkoořechPolsko...............................185,- / q
• Brikety………………….............................420,- / q
•

Složíme pásovým dopravníkem
na místo určení
Objednávky na tel.:
723 019 063
774 945 554

Dále nabízíme prodej:
• písku
• kačírku
• štěrku
Rozvážíme vozy Multicar a Mitsubishi.
Objednávky přijímáme po celý týden,
v sobotu do 12ti hodin.
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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

Půjčíme Vám
do 15.000 Kč v hotovosti
Bez potvrzení příjmů
- zaměstnanci, důchodci,
MD, OSVČ.
Nabídka platí pro Zákupy a okolí.
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