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PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A CO NEJVÍCE RADOSTI, POHODY A ÚSPĚCHŮ VE VŠEM KONÁNÍ
V ROCE 2018 VÁM PŘEJE MĚSTO ZÁKUPY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
rok 2017 máme za sebou. Je tedy na čase
trochu bilancovat a shrnout vše, co se v našem
městě Zákupy událo. Začnu pro mě osobně
asi nejdůležitějším počinem – podařilo se zainvestovat
(vlastními penězi, bez půjčky) a poté prodat stavební parcely
pro stavbu rodinných domů v lokalitě na „Novákově louce“ za
zahrádkářskou kolonií. Prvních šest parcel má své majitele.
Dalších cca 10 bude připraveno pro příští rok. V této chvíli
dokončujeme projektovou dokumentaci, která řeší zainvestování těchto pozemků. Pokud roste výstavba, roste rozvoj
města. Dalším výrazným úspěchem bylo pořízení nového
hasičského vozidla – Cisternové automobilové stříkačky –
Scania. Auto bylo pořízeno díky projektu přeshraniční
spolupráce. Pořizovací cena byla 9,3 mil. Kč, z toho jsme přes
7 mil. Kč obdrželi dotaci. Mezi další akce, které se podařilo
realizovat v roce 2017, patří celoplošné opravy komunikací
(Brenná, Lasvice, Božíkov, Kamenice), opravy vedlejších
účelových komunikací frézovaným asfaltovým recyklátem
(Božíkov, Brenná, Šidlov atd.). Důležitá investice potkala naši
školní kuchyni, kde došlo ke kompletní rekonstrukci a dodávce nového technologického vybavení pro vaření (přes 2
mil. Kč). Novou střechu dostala nemovitá kulturní památka,
městský bytový dům Borská čp. 51, kdy byla část této
rekonstrukce hrazena z dotací z Ministerstva kultury ČR.
Areál koupaliště dostal novou workoutovou sestavu, ke které
poté přibyly i tři cvičební fitnes stroje. Jako výborný nákup

se jeví pořízení nového, silnějšího traktoru s plnou výbavou
pro Služby místního hospodářství. Nový Zetor už od začátku
prosince výrazně pomáhá při úklidu sněhu z komunikací.
Akorát nás trošku brzdí úředničina při realizaci obchvatu
města. Ale to snad také zvládneme.
V provozu je také nový kamerový systém města. Přes třicet
kamer, nepřetržitě zaznamenávajících dění v našem městě už
má za sebou výrazný úspěch. Pomohly identifikovat zloděje
kol v Nových Zákupech a v listopadu nemalou měrou přispěly
k nalezení dvou pohřešovaných osob.
Po celý rok probíhala v našem městě řada kulturních akcí.
Některé byly úplně nové, jiné dostaly nový kabát a zbytek
zůstal starý dobrý.

Za vše bych rád poděkoval svým (ženám i mužům) spolupracovníkům, zastupitelům, přátelům a kamarádům a hlavně Vám
Zákupákům... a jak říká s oblibou pan učitel Jech… Všem
Vám dohromady a každému zvlášť přeji vše nej v roce 2018.
Ing. Radek Lípa, starosta města

V TOMTO ČÍSLE MIMO JINÉ NAJDETE: Informace z RM a ZM * KRONIKA MĚSÍCE *
Informace pro občany * ZŠ a MŠ * Glosa pod čárou * KALENDÁŘ MĚSÍCE * Historie českého
divadla v Zákupech* KULTURA * Společenská kronika * SPORT * Adventní akce * a další
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Zákupský zpravodaj

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

Stručně z jednání rady města dne 27. 11. 2017
Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města propachtovat část
pozemku p. č. 79 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
80 m2 v k. ú. Lasvice, na dobu neurčitou, za účelem zahrada.
Rada města Zákupy schválila propachtovat pozemek p. č. 964
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1039 m2, pozemek p.
č. 965 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2484 m2 a část
pozemku p. č. 977 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 200 m2 v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou, za účelem
zahrada, s účinností od 1. 12. 2017, nájemné 1,50 Kč/m2/rok.
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemky p.
č. 2622/4 trvalý travní porost o výměře 165 m2, p. č. 2622/5
trvalý travní porost o výměře 358 m2 a p. č. 1609/33 trvalý
travní porost o výměře 119 m2 v k. ú. Zákupy; schválila záměr
města prodat část pozemku p. č. 361/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 113 m2 v k. ú. Brenná; schválila záměr
města prodat pozemek p. č. 966 zahrada o výměře 964 m2 v k.
ú. Zákupy; schválila záměr města prodat část pozemku p. č.
543 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 800 m2, část
pozemku p. č. 544 zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 320
m2 a pozemek p. č. 545 zahrada o výměře 482 m2 v k. ú.
Zákupy a schválila záměr města prodat část pozemku p. č. 337
ovocný sad o výměře 200 m2 v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavřít dohodu o užívání
pozemků na části pozemků p. č. 975 ostatní plocha o výměře
8700 m2 (včetně asfaltového parkoviště), p. č. 976/1 ostatní
plocha o výměře 13000 m2, p. č. 977 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 400 m2 a p. č. 980 ostatní plocha o
výměře 2000 m2 v k. ú. Zákupy, za účelem pořádání
pravidelných víkendových prodejních a kulturních akcí
konaných od března 2018 do prosince 2018 a dále na části
pozemků p. č. 934 orná půda o výměře 8660 m2 a p. č. 1016
ostatní plocha o výměře 4500 m2 v k. ú. Zákupy, za účelem
parkování aut při konání výše uvedených akcí s panem
Stanislavem Koukolíčkem, Velvary.
RM Zákupy schválila dodatek ke Smlouvě o nájmu pozemků
ze dne 24. 5. 2010, kterým se vyjímají pozemky p. č. 2502/2
orná půda o výměře 4540 m2 a p. č. 2543/2 orná půda o výměře 3379 m2 v k. ú. Zákupy, snižuje se výměra pronajatého
pozemku p. č. 2622/1 trvalý travní porost v k. ú. Zákupy,
z 18218 m2 na 17683 m2 a upravuje se výše celkového nájemného za pozemky z 18.702,- Kč/ročně na 17.856,- Kč/ročně,
s účinností od 1. 12. 2017, nájemce Angusland s.r.o., Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavřít Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu, kterou se zřizuje věcné
břemeno k umístění zemního kabelového vedení NN a pilíře
s rozpojovací skříní na pozemcích p. č. 1487, p. č. 1480, p. č.
2619, p. č. 1527, p. č. 1528, p. č. 1529, p. č. 1532 a p. č.
1609/5 v k. ú. Zákupy, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
Rada města Zákupy schválila uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti na pozemku p. č. 1719 v k. ú. Zákupy v rámci
stavby „Zákupy – vodovod a kanalizace pro 55 RD“ mezi
Libereckým krajem, Severočeskou vodárenskou společností a.
s., Teplice a městem Zákupy.

Rada města Zákupy schválila uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu v rámci stavby „Severozápadní obchvat města
Zákupy“ mezi Libereckým krajem, Krajskou správou silnic
Libereckého kraje a městem Zákupy.
Správa bytového fondu města
RM Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 o
velikosti 1+1 na adrese Borská 51, Zákupy na jeden měsíc.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv o
nájmu bytu v majetku města dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvě pro
příjmově vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003
Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve střešní nástavbě Školní
333 a bytovém domě Tichá 246, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila přechod nájmu bytu č. 1
v ul. Nové Zákupy 518, Zákupy dle Občanského zákoníku od
1. 12. 2017 na tři měsíce.
Rada města Zákupy schválila jednorázové snížení nájemného
bytu č. 6 o velikosti 1+3 na adrese Tichá 246, Zákupy o
10.563,- Kč dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila výměnu bytů v Zákupech, a to
bytu č. 6, Družstevní 389 a bytu č. 6, Školní 366, dále pak
bytu č. 8, Nové Zákupy 535 a bytu č. 5, Nové Zákupy 514.
Rada města Zákupy schválila prominutí dluhu (nedobytné
pohledávky) ve výši 8.725,54 Kč firmy ELDO-CL s. r. o.,
Česká Lípa za byt č. 15, Nové Zákupy 511, Zákupy.
Veřejné zakázky
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
podlimitní veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce rozvodů
teplé vody, cirkulace a vytápění, město Zákupy“ a pověřila
starostu města jmenováním členů a náhradníků komise pro
otevírání obálek a jmenováním členů a náhradníků komise pro
posouzení a hodnocení nabídek.
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila rozpočtové opatření č. 19/2017
na straně příjmů ve výši 119.000,- Kč a na straně výdajů ve
výši 119.000,- Kč v předloženém znění.
RM Zákupy schválila Farní charitě Česká Lípa sociální individuální dotaci ve výši 5.000 Kč na financování materiálních
nákladů projektu „Sociální automobil“ a FC Kamenice z. s.,
Zákupy poskytnutí finančního daru ve výši 18.000 Kč včetně
veřejnoprávní smlouvy a darovací smlouvy na tyto účely.
Příspěvkové organizace
Rada města Zákupy schválila v souladu se školským zákonem
Bc. Ivu Kreisingerovou členkou školské rady při Základní
škole a Mateřské škole Zákupy.
Rada města Zákupy schválila přerušení provozu mateřské
školy ZŠ a MŠ v termínu od 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018.
RM Zákupy vzala na vědomí informaci o vyhlášení volného
dne ředitelem ZŠ a MŠ pro žáky ZŠ dne 22. 12. 2017.
Rada města Zákupy schválila rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 a
střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2019-2020.
Rada města Zákupy schválila Sazebník úhrad za ubytování a
stravu a Sazebník úhrad za poskytované úkony pečovatelské
služby v Domově důchodců a domu s pečovatelskou službou
Zákupy s účinností od 1. 1. 2018, dle předložených návrhů.
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Rada města Zákupy schválila rozpočet DD a DPS na rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu DD a DPS na roky 2019-2020.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 31. schůze
komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 1. 11. 2017; zápis
z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 30. 10. 2017;
zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 25.

10. 2017 a zápis z 11. jednání komise pro obnovu památek a
regeneraci městské památkové zóny ze dne 20. 11. 2017.
Další záležitosti
Rada města Zákupy schválila Směrnici č. 4/2017 O kontrole a
vyhodnocování záznamů z kamerového systému města,
v předloženém znění, s účinností od 1. 12. 2017.

Stručně z jednání zastupitelstva města dne 18. 12. 2018
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej pozemků p. č.
2622/4 trvalý travní porost o výměře 165 m2 a p. č. 2622/5
trvalý travní porost o výměře 358 m2 v k. ú. Zákupy za cenu
120,- Kč/m2 a p. č. 1609/33 trvalý travní porost o výměře 119
m2 v k. ú. Zákupy za cenu 30,- Kč/m2 manželům z České Lípy,
celková cena 66.330,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p.
č. 361/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 113 m2
v k. ú. Brenná občanovi Brenné za cenu 120,- Kč/m2.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o uzavření
budoucí sml. kupní, týkající se prodeje části pozemku p. č.
337 ovocný sad o vý-měře 200 m2 v k. ú. Zákupy občanu
Zákup, za 400,- Kč/m2.
ZM Zákupy schválilo směnnou smlouvu na směnu pozemků
v majetku města Zákupy (p. č. 2502/2 orná půda o výměře
4540 m2 a p. č. 2543/2 orná půda o výměře 3379 m2 - oba v k.
ú. Zákupy) za pozemek v majetku společnosti Angusland s. r.
o., Nové Zákupy 315, Zákupy, IČ 25448048 (p. č. 2555
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2601 m2 v k. ú.
Zákupy) s doplatkem městu ve výši 11.278,- Kč.
Finanční záležitosti Zastupitelstvo města Zákupy schválilo
rozpočtové opatření č. 20/2017 na straně příjmů ve výši

112.000 Kč, na straně výdajů ve výši 112.000 Kč
v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy stanovilo v souladu se zákonem
o obcích provádění rozpočtových opatření Radou města Zákupy v období od 19. 12. 2017 do 29. 12. 2017.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo schodkový rozpočet na
rok 2018 v navrženém znění v následujících objemech: příjmy
83 766 500,- Kč a výdaje 88 155 000,- Kč. Schodek ve výši
4 388 500,- Kč včetně splátek úvěrů bude kryt zůstatkem
finančních prostředků na účtech města.
Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 57.
schůze finančního výboru konané dne 23. 11. 2017 a zápis
z 58. schůze finančního výboru konané dne 7. 12. 2017.
Další záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy
o dílo „Nakládání s odpady ve městě Zákupy na zajištění
sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu
s firmou Marius Pedersen a. s., Hradec Králové.
ZM Zákupy zvolilo přísedícím Okresního soudu v České Lípě
na roky 2018 – 2021 p. Ing. Milana Šefčíka.

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

INFORMACE PRO VOLIČE
o době a místě konání volby prezidenta

Starosta města Zákupy podle § 34 odst. 1 písm. a) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce
oznamuje
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:
v pátek dne 12. ledna 2018
v sobotu dne 13. ledna 2018

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Městského úřadu, Borská 5, Zákupy pro voliče bydlící
Borská ul. – čp. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 319
Kamenická ul. – čp. 61, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 86, 89, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 358, 359, 9E
Koželužská ul. – čp. 213, 214, 216
Lužická ul. – čp. 15, 16
Mimoňská ul. – čp. 165, 167, 168, 169, 170, 171, 186, 191, 196, 197, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 228, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 335, 44E
Mlýnská ul. – čp. 53
Mostecká ul. – čp. 147, 229
Nábřežní ul. – čp. 136
Nádražní ul. – čp. 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 274, 275, 277, 280, 282, 283, 286,
298, 352
nám. Svobody – čp. 248, 249, 250
Podlesí – čp. 290, 300, 301, 302, 313, 35E
Potoční ul. – čp. 190, 193, 195
Tichá ul. – čp. 245, 246
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U Trati – čp. 268, 269, 270, 271, 272, 297, 299
U Zastávky – čp. 172, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 357, 361
Vodní ul. – čp. 19, 20, 22
Lasvice – čp. 2, 10, 19, 21, 22, 28, 30, 31, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 79,
80, 84, 85, 14E, 17E, 22E, 24E
Kamenice – čp. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52,
54, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 77, 78, 79, 80E
Božíkov – čp. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 44, 48, 49,
51, 52, 56, 57, 59, 62, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 90, 91, 1E
Brenná – čp. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 39, 40, 46, 48, 62, 76, 84, 85, 90, 91, 94, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103,104, 20E, 21E, 25E, 30E, 33E, 34E, 36E, 40E
Šidlov – čp. 10, 11, 12, 19, 21, 22, 27, 31, 36, 39, 54, 55, 60, 10E, 21E, 24E, 28E, 33E
Veselí – čp. 12, 21, 22, 30, 31, 5E, 9E, 10E, 12E, 14E
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve školní družině ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy pro voliče bydlící
Benátky – čp. 155, 158, 159, 160, 161, 162
Družstevní ul. – čp. 348, 349, 350, 351, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Gagarinova ul. – čp. 92, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 337, 338, 353, 354, 362, 363, 364, 365, 395, 396, 406, 438
Kapucínská ul. – čp. 88, 99
K Pastvinám – čp. 133, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 411, 412, 414, 421, 423, 424
Ke Koupališti – čp. 149, 153, 154, 156, 157, 163, 460, 461, 30E, 33E
Krátká ul. – čp. 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Mírové nám. – čp. 91, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 103, 10E
Nábřežní ul. – čp. 98, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 137, 138, 139, 140,142, 143, 146
Okružní ul. – čp. 164, 392, 393, 394, 433, 434, 435, 436, 452, 453, 455
Podhájí – čp. 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384
Školní ul. – čp. 333, 334, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 366, 367
U Stadionu – čp. 127, 128, 132, 134, 391, 437
V Lukách – čp. 104, 105, 106, 108, 109, 110, 124, 125, 126, 129, 470, 12E
Zákoutí – čp. 83, 85, 87
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v jídelně Domu s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 503, Zákupy pro voliče
bydlící
Nové Zákupy – čp. 314, 316, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518,
519, 520, 532, 533, 534, 535, 60E
3. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem).
V Zákupech dne 7. 12. 2017

Ing. Radek Lípa, starosta

INFORMACE PRO OBČANY
Bc. Michaela Šoltová

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – rok 2018
Pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje zajišťují na základě smlouvy s Libereckým krajem JEN dva poskytovatelé zdravotních služeb: Krajská nemocnice Liberec a Liberecká dentální s. r. o.
Krajská nemocnice Liberec, a. s. – Husova 357 (pavilon Oddělení následné péče - budova D), Liberec, telefon: 485 312 187
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od 8.00 - 15.00 hodin, přestávka: od 12.00 - 12.30 hodin
Liberecká dentální s. r. o., Soukenné náměstí 121/1, Liberec (budova Dunaj – 4. patro), telefon: 777 738 625
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od 18.00 - 22.00 hodin

INFORMACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
POZOR!!! OD 1. LEDNA 2018 ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN!
pondělí + středa + pátek – beze změny
úterý
07-11 hod. ordinace Brniště; 11-13 hod. dopolední návštěvy
14-18 hod. ordinace Zákupy (akutní stavy + pozvaní + pracující)
čtvrtek 07-10.30 hod. ordinace Zákupy (akutní stavy + pozvaní + pracující)
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11-15 hod. ordinace pro klienty Domov důchodců + DPS Nové Zákupy

MĚSTSKÁ KRONIKA

MUDr. J. Császár

Vážení občané!
Městská kronika umístěná v objektu základní školy je se všemi svými přílohami včetně fotoarchivu k dispozici všem
občanům po předchozí dohodě s kronikářem buď osobně, nebo na e-mailové adrese zakupy.kultury@centrum.cz. Pro
organizace a spolky kronikář dle zájmu na základě dohody uskutečňuje besedy o historii i současnosti Zákup.
Kronikář se zároveň obrací na všechny občany se žádostí o případné náměty k zápisu do kroniky města (zajímavosti
i osobní, rodinné, profesní, občanské, spolkové apod. včetně fotografií či videozáznamů, a to nejen aktuální, ale i
historické).
Za vaši spolupráci a pomoc děkuje
Mgr. Jiří M. Šimek, kronikář města Zákupy

SBOHEM,
PANELípa
DOKTORE!
Farní
charita Česká
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prosince
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dlouholetým
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pytlůlékařem
a krabicMUDr.
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oblečením Marečkem
a obuví pro(+muže,
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moc děkujeme za darované věci, kterých se sešlo
Zákupnejen
začátkem
60. let Azylového
minulého století
a pracoval
do roku 2000,
odešel,
především
ze
DaryPan
ze doktor
sbírky přišel
budoudosloužit
uživatelům
opravdu
požehnaně.
Evakdy
Ortová,
ředitelka
organizace
důvodů,
odpočinek. ale
Za ibezmála
desítky let se stal pro zákupské občany skutečným rodinným
domuzdravotních
Jonáš v České
Lípě na
a Dobranově,
sociálně čtyři
slabým
lékařem, který znal celé generace, jejich problémy i choroby, a provázel je téměř celým životem. Byl uznávaným
.
lékařem i mezi svými kolegy. V roce 2008 mu byla udělena Prestižní cena města Zákup za celoživotní péči o zdraví
zákupských občanů. Zanechal v Zákupech nejen své bývalé pacienty, ale i řadu osobních přátel.
Děkujeme, pane doktore, za vše, co jste pro nás, Zákupáky, vykonal.
JMŠ

STRUČNĚ Z MĚSTA
AKCE VĚTŠÍHO ROZSAHU PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2018
Všechny tyto akce jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.

Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění
Pod tímto názvem se schovává celkem zásadní investiční akce,
kterou budeme realizovat v létě 2018. Jde o kompletní
výměnu „trubek“, které zajišťují rozvod tepla a teplé vody na
sídlišti v Zákupech. Na nové rozvody bude tedy připojeno
celkem 16 objektů, z toho 13 městských bytových domů, dva
družstevní a Základní a mateřská škola. Stávající rozvody jsou
staré, často poškozené a značně neekonomické (velké úniky
tepla). Rozpočet celé akce je odhadnut na cca 10 mil. Kč. Na
tuto akci se pokusíme získat dotaci ze Státního fondu
životního prostředí. Každopádně výměna proběhne, ať již
dotaci získáme či ne.

Zateplení bytových a panelových domů
Bytový fond čeká (doufejme) zásadní změna. V roce 2017
jsme rozjeli velmi náročný projekt, na jehož konci bude 13
bytovek a paneláků zateplených. Stavební práce souvisejí
s kontaktním zateplením obvodových stěn vč. soklové části a
suterénních stěn, výměnou oken tam, kde ještě nejsou
plastová, výměnou vstupních dveří, zateplením stropů nejvyšších podlaží (podlahy půdy) - s výjimkou domů s obytným
podkrovím, nový hromosvod, instalace nových okapových
chodníků vč. podkladních vrstev a vč. obrubníků, nové vnitřní
parapety (suterénní okna), bourání betonových bloků před
vstupy do budovy a markýz, veškeré práce související se
zateplením suterénních stěn vč. nopové fólie, nové opěrné
stěny a boční vyrovnávací schodiště pro vstupy do suterénu,
práce a materiál nových zpevněných ploch (chodníků),
vyrovnávacích schodišť před jednotlivými vstupy, veškeré
práce související s balkóny a lodžiemi, vč. nového zábradlí,

nové markýzy nad vstupy, slaboproudé systémy a rozvody
(elektrický vrátný, TV, internet) atd. Celá tato akce, jejíž
projektové náklady jsou odhadnuty na cca 80 mil. Kč, je
závislá na dotačních penězích (cca 29 mil. Kč). Pokud
uspějeme s žádostí o finanční prostředky z IROPu, budeme
zateplovat. Vzhledem k náročnosti akce (realizační i finanční)
budeme muset dobu realizace rozložit na 2 – 3 roky.

Silnice
Vetší investicí bude, krom drobných oprav místních
komunikací, rekonstrukce místní komunikace v Kamenici ke
hřišti. Oprava, kdy se nerovnosti a propady v komunikacích
vyrovnají baleným asfaltem, a celá komunikace se nastříká
potahem, který zalije praskliny v komunikaci a zpevní celý
povrch vozovky je odhadnuta na 1 mil. Kč.

Zainvestování parcel pro stavbu rodinných domků
Na začátku roku 2018 proběhne výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací spojených s novou infrastrukturou pro
stavební parcely za zahrádkářskou kolonií. Součástí
zainvestování bude výstavba kanalizace, vodovodu a
plynofikace vč. všech přípojek. Po dokončení bude
vyhotovena provizorní komunikace, která naváže na stávající
štěrkovou cestu. Parcely pro výstavbu rodinných domů
bychom zájemcům prodali v průběhu roku 2018. Náklady na
zainvestování jsou odhadnuty na 6 mil. Kč.

Obnova památek
Jako každý rok město Zákupy podalo žádost o finanční
prostředky na obnovu památek ve městě. Dotace poskytuje
formou Programu regenerace městské památkové zóny
Ministerstvo kultury ČR. Rádi bychom dokončili kompletní
rekonstrukci městského bytového domu v Borské ulici č. p. 51
– nemovité kulturní památky. Na tomto objektu byla nejdříve
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vyměněna okna, loni byla vyměněna střecha a v roce 2018
bychom rádi realizovali novou fasádu a hydroizolaci památky.

Dětské hřiště
Dětské hřiště na sídlišti oslaví v roce 2018 deset let své

existence. Po několika menších, ale i větších opravách je
z hlediska bezpečnosti nutná jeho výměna. Rádi bychom
v jarních měsících realizovali výměnu herních prvků na hřišti.
Ing. Radek Lípa, starosta města

GLOSA POD ČÁROU
Jak se omezení vymezují
Cosi se stalo, nebo snad se stát má. Pan Krátký zaujal k tomuto problému stanovisko – označme ho jako stanovisko B. Pan
Dlouhý k témuž problému prohlásil A a označil B za pitomost. Pan Krátký v zápětí v zápalu diskuse někde řekl, že pan Dlouhý
je v tomto problému nekompetentní. Na to paní Dlouhá kdesi v obchodě sdělila sousedkám, že Pan Krátký je blb. Paní Krátká se
v jiném obchodě vyjádřila o panu Dlouhém jako o totálním pitomci... Z obou rodin se stali nepřátelé na život a na smrt. Jejich
děti se ve školce na pískovišti mlátily lopatičkami. Dlouhové a Krátkové se proti sobě vymezili a jejich heslo do budoucna zní:
Nepřítel jednou, nepřítel vždycky. – Přesně tak to už dlouho vypadá na naší politické scéně. Jen si vzpomeňme na ty tituly, jimiž
se to v projevech některých veřejně činných pánů a následně v některých mediích hemží: pravodláskaři, pražská kavárna,
sluníčkáři... netřeba všechny uvádět, vždy však mají vyznít hanlivě.
Problém, kvůli kterému se postavili proti sobě pánové Krátký a Dlouhý a následně celé jejich rodiny, byl možná závažný. Oba
ho chtěli řešit. Měli dobrou vůli. Ale vymezili se proti sobě a ustoupit najednou nebylo kam. A při tom možná stačilo si sednout
na chvíli u piva, vysvětlit si svoje názory, možná by potom pan Dlouhý odcházel s názorem A/b a pan Krátký by přijal za své
B/a, protože by uznali, že ne všechno, co říká ten druhý, je pitomost, navíc namířená proti tomu prvnímu a naopak. Stačilo, aby
se přestali proti sobě vymezovat a začali společně přemýšlet a řešit společný problém ve prospěch obou – nebo všech.
Přesně tak by to mělo vypadat na naší politické scéně. Ale zdá se, že k tomu naši politikové ještě nedozráli. Než spolu stavět na
pískovišti společný hrad – prospěch nás všech, raději se mlátí lopatičkami, a pokud někdo už kousek hradu postavil, tak mu to
rozšlapou. Všechno podle hesla: „Chcípla mi koza, ať sousedovi chcípne taky.“ A při tom přece nejsou tak hloupí (nebo ano?),
aby si neuvědomovali, že to všechno jsou žabomyší války, že zájem naší republiky by měl být pro všechny stejný. A tím zájmem
určitě není to, kdo z nich vyhraje.
Měli by si co nejdříve uvědomit, že ten, kdo se zásadně vymezuje, bývá zpravidla omezený (ve smyslu mozkové kapacity).
Bohužel jsme si je sami zvolili.
Jiří M. Šimek

ZŠ a MŠ ZÁKUPY INFORMUJE
Volby do školské rady ZŠ a MŠ Zákupy
Ve volbách do školské rady, které se konaly dne 21. listopadu

2017, byla členkou školské rady na volební období 2017 – 20
za zákonné zástupce žáků zvolena paní Romana Kohoutová.

Pěvecký sbor Zákupáček
V době předvánočního a vánočního času jsme s pěveckým
sborem Zákupáček absolvovali tato vystoupení:
 1. 12. Vystoupení pro ženy ve školní jídelně
 2. 12. Rozsvěcení stromku na náměstí v Zákupech
 5. 12. Mikulášská besídka v Domově důchodců v Nových
Zákupech.
 9. 12. Vánoční jarmark na hradě Lipý v České Lípě
 16. 12. Zpívání u medvěda na zámku v Zákupech
 20. 12. Vánoční besídka v Domově důchodců v Nových
Zákupech
 28. 12. Koncert v kostele sv. Fabiána a sv. Šebestiána
Všechna vystoupení byla posluchači příjemně přijata. Vždy
nám byl odměnou milý potlesk a úsměvy na tvářích posluchačů. Chtěla bych velice poděkovat všem zpěváčkům a jejich

r odičům i prarodičům za perfektní spolupráci a těším se na
zpívání v novém roce 2018.
K. Bartošová
r

Soutěž Finanční gramotnost
4. prosince vyrazila tříčlenná chlapecká parta z 9. A - Lukáš
Nikodém, Martin Paďour a Pavel Pavlovec, na Soukromou
podnikatelskou střední školu do České Lípy, kde se pořádal
další ročník soutěže Finanční gramotnost.
První disciplínou byla prezentace v angličtině na téma „My
dream job." Kluci tu svou pojali jednotně a vysněnou prací
pro ně je profesionální hráč Counter Strike. Porotu zaujala
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jejich nenucenost, plynulost a velmi dobrá angličtina. Druhou
disciplínou byl test finanční gramotnosti a třetí byla žhavá
novinka - alpské sjezdové lyžování ve virtuální realitě. Jelikož
kluci obsadili 3. místo, patří jim velká gratulace! Mezi po-

četnou konkurencí nebylo jednoduché se prosadit a bylo
zajímavé pozorovat, že mnozí deváťáci vládnou angličtinou
velmi suverénně.
Dagmar Heráková

DD a DPS INFORMUJE
Pečovatelskou službu mohou zájemci využívat nově až do dvacáté hodiny
Seniorům i jejich rodinám, které pečují o své blízké se
sníženou soběstačností, pomohou v náročné situaci
pečovatelky i v podvečerních a večerních hodinách. Terénní
Pečovatelská služba totiž od 1. 1. 2018 rozšiřuje provozní
dobu Pečovatelské služby. Nově ji budou moci zájemci
využívat od pondělí do pátku, vždy mezi 7.00 až 20.00 hod.
Základní provozní doba zůstává nezměněná od pondělí do
pátku od 7.00 až 15.30 hod, u předem dojednané potřebné
nezbytné péče u klienta pak až do 20.00 hod.
Rozšířením provozní doby tak reagujeme na měnící se potřeby
klientů, uživatelů našich služeb, kterým tak umožníme žít
doma v jejich přirozeném prostředí. Jedná se hlavně o podporu těch uživatelů, kteří s ohledem na svoji sníženou
soběstačnost z důvodu pokročilého věku nebo zdravotního
postižení, vyžadují vysokou míru podpory (převážně třetí a
čtvrtý stupeň příspěvku na péči).
Ztráta soběstačnosti v běžných denních činnostech a s ní
spojená potřeba pomoci druhé osoby, může nastat postupně
nebo přijít náhle ze dne na den jako důsledek prodělané
nemoci nebo po úraze. Vždy však přináší významné a někdy
zcela zásadní změny v životě osoby, která péči potřebuje, ale
také v životě lidí v blízkém okolí (rodina, přátelé apod.).
Je třeba si uvědomit a mít na paměti, že péče o druhou osobu
(zejména při větším rozsahu pomoci nebo u osob s demencí),
je fyzicky a zejména psychicky velmi náročná. Není proto

příliš moudré rozhodnutí ponechat veškeré břímě péče pouze
na jednom člověku.
Je vhodné, aby se dohodly všechny zainteresované osoby a
dojednaly, jak bude poskytování péče probíhat. Ideální je
sdílená péče, kdy je pomoc ze strany rodiny, případně jiných
osob (přátel, sousedů), doplněna vhodně i o naši profesionální
odbornou Pečovatelskou službu.
Pracovníci Pečovatelské služby docházejí do domácnosti
pečované osoby a pomáhají při zajištění stravy a chodu
domácnosti (nákupy, úklid, dovoz obědů, praní prádla
v domácnosti nebo v prádelně poskytovatele), pomáhají při
osobní hygieně (v případě nevhodných podmínek pro koupel
je možno využít bezbariérové středisko osobní hygieny
v budově DPS, klienta si i přivezeme).
Pečovatelská služba také zajistí pochůzky, návštěvu lékaře
nebo pomůže při vyřízení úředních záležitostí. Nabízíme také
fakultativní služby pedikúry nebo kadeřnictví v budově DD
v Nových Zákupech nebo zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Kontakt:
sociální pracovnice: mail: socialni@ddzakupy.cz
tel.: 730518574, 487874907
ředitel: mail: reditel@ddzakupy.cz
tel.: 736645967, 487874906
Za DD a DPS Zákupy p.o. Ing. Jaromír Misík, ředitel

KRONIKA MĚSÍCE – PROSINEC
2. 12. jsme se na zámku mohli zúčastnit Císařských Vánoc,
což byly prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých
interiérů s poučením, jak se Vánoce slavily na císařském dvoře.
2. 12. odpoledne se v Kulturním domě Zákupy konal tradiční
Adventní jarmark, kde se prodávaly výrobky žáků ZŠ a
MŠ Zákupy.
2. 12. v 16 hod. se rozsvítil vánoční stromek na náměstí.
V doprovodném programu zazpíval pěvecký sbor
Zákupáček a vystoupili žáci Základní umělecké školy
z České Lípy.
4. 12. se na Státním zámku od 16 hodin konala Mikulášská
nadílka provázená výstupem Krampus čertů a dílničkami pro děti.
9.-10. 12. uspořádal Státní zámek Zákupy mimořádné prohlídky pro opozdilce.

15. 12. se ve školní tělocvičně sešli táborníci ze ZŠ se svými
prázdninovými vedoucími.
16.-17. 12. uspořádal Státní zámek Zákupy mimořádné prohlídky.
16. 12. se konala akce nazvaná „Předvánoční pohoda v zámku
a podzámčí“, a to na třech místech: komentované
prohlídky kostela sv. Fabiána a Šebestiána, další akce v
Eduard Held muzeu a hlavní program i vyvrcholení
všeho na státním zámku.
18. 12. se konalo 29. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
na kterém se schvaloval rozpočet města na rok 2018.
28. 12. se v kostele sv. Fabiána a Šebestiána od 17:00 hodin
uskutečnil tradiční Vánoční koncert – zahájil Pěvecký
sbor ZŠ Zákupáček, následovala Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby.
31. 12. každý podle svého gusta se rozloučil s rokem 2017.

Jaký byl podzim roku 2017
Podzim roku 2017 nepatřil mezi nejpříjemnější roční období.
Byl celkově teplejší než ten loňský, i když první mráz přišel až
v listopadu. Mnoho dní byla větrných, několikrát vítr dosáhl
síly vichřice a kácel stromy. Sněhu byl podstatně víc než
v roce minulém. Celkem jsme na podzim viděli alespoň na
chvíli slunce v 46 (vloni v 45) dnech. Deštivých dní měl

podzim 46 (34), mlhavých 12 (19). Sníh padal ve 14 (4) dnech
v celkové výši 32 cm (4). Ani jednou jsme nezažili duhu (0).
V 18 (9) dnech foukal silný až velmi silný vítr. Nezaznamenali
jsme žádný letní den (0), ale 10 (22) dní mrazivých a žádný
(0) arktický. Nejvyšší průměrné teploty 160 C (170 C) bylo
dosaženo 28. září, 13. a 15. října nejnižší -4 0C (-2,7 0C) 9.
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prosince. Nejvyšší absolutní teplota dostoupila 21 0C (22 0C)
29. září a 4. října, nejníže klesla rtuť teploměru na -3 0C (-7
0
C) 18. prosince. Průměrná teplota podzimu dosáhla 7,52 0C

(5,83 0C). Hub jsme letos nacházeli především v září opravdu
hodně. Úroda ovoce se odvíjela od toho, jak byly sady v květu
postiženy jarními mrazy.
JMŠ

KALENDÁŘ MĚSÍCE – LEDEN
1. 1. si zákupští občané popřejí do nového roku 2018 při Novoročním ohňostroji.
5. 1. se sejdou členové DS Havlíček na své výroční valné hromadě.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE – LEDEN
1. 1. Mezinárodní den míru
Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu
(25 let)
1988 * spisovatel a novinář Eduard Bass (30)
3. 1. 1923 + Jaroslav Hašek (95)
5. 1. 1863 vznikla v Praze Umělecká beseda (155)
1888 otevřeno v Praze Nové německé divadlo, později
Smetanovo, od r. 1992 Státní opera Praha (130)
1923 spáchán atentát na A. Rašína, ministra financí
(95)
6. 1. 1918 byla vydána Tříkrálová deklarace obsahující požadavek práva na sebeurčení českého národa (100)
1938 * Ludvík Daněk – olympijský vítěz v hodu diskem (80)
7. 1. 1943 + fyzik a vynálezce Nikola Tesla (75)
1958 český politik Hubert Ripka (60)
8. 1. 1878 + ruský básník Nikolaj Alexejevič Někrasov
(140)
1918 přednesl americký prezident Woodrow Wilson
svých 14 bodů jako základ poválečného uspořádání
Evropy (100)
9. 1. 1863 byl v Londýně zahájen provoz první podzemní
dráhy na světě (155)
1883 * ruský spisovatel Alexej Nikolajevič Tolstoj
(135)
1913 * bývalý československý prezident Gustáv Husák
(105)
11. 1. 1158 byl Vratislav II. korunován na českého krále
(870)
12. 1. 1923 koncertoval v Praze Albert Schweitzer (95)
1928 + spisovatel Rudolf Těsnohlídek, autor mimo jiné
Lišky Bystroušky (90)
14. 1. 993 založen v Břevnově knížetem Boleslavem II. a
biskupem sv. Vojtěchem první mužský klášter
benediktinů v Čechách (1025)
1898 + anglický matematik a spisovatel Lewis Carol
(120)
15. 1. 1813 + Anton Bernolák, slovenský buditel (205)
1993 + malíř Karel Kupka (25)

16. 1. 1993 + spisovatel Josef Koenigsmark (25)
17. 1. 1933 + český průkopník sportu Josef Rössler-Ořovský
(85)
18. 1. 1918 + skladatel Bohuslav Jeremiáš (100)
19. 1. 1813 * anglický vynálezce Henry Bessemer (205)
1868 * rakouský spisovatel Gustav Meyrink (150)
1918 česká setnina ve Francii přetvořena na 21. pluk
francouzských legií československých (100)
1993 přijata Česká republika za člena OSN (25)
20. 1. 1928 * herečka Vlasta Fialová (90)
1993 + americká herečka Audrey Hepburnová (25)
21. 1. 1938 + průkopník trikové kinematografie, francouzský
režisér Georges Méliés (80)
1983 + herečka Dana Medřická (35)
22. 1. 1788 * anglický básník George Gordon Byron (230)
1813 zrušena inkvizice (205)
1883 * Vincenc Beneš (135)
1908 * nositel Nobelovy ceny, ruský fyzik Lev Davidovič Landau (110)
23. 1. 1783 * francouzský spisovatel Stendhal (235)
1898 * ruský režisér S. M. Ejzenštejn (120)
1968 * tenista Petr Korda (50)
24. 1. 1883 + německý skladatel Fridrich Flotow (135)
1888 * generál Jan Syrový (140)
25. 1. 1688 * Juro Jánošík (340)
1938 * ruský básník Vladimír Vysockij (80)
26. 1. 1778 vznikla první stálá osada na území Austrálie (240)
27. 1. Den vzpomínky na oběti holocaustu
1983 + francouzský herec Louis de Funés (35)
28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce
30. 1. 1923 * herečka Jiřina Petrovická (95)
1933 jmenován A. Hitler německým říšským kancléřem (85)
1948 + Mahátma Gándí (70)
31. 1. Světový den pomoci malomocným
1933 + anglický prozaik a dramatik John Galsworthy
(85)
1948 založen Pěvecký sbor severočeských učitelů
v České Lípě (70)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH kulatě ŠUSTLO”
27. 1. 1743 byla Marie Anna Karolina, vévodkyně Bavorská,
(dcera Anny Marie Františky, velkovévodkyně Toskánské) vypovězena císařovnou Marií Terezií z rakouských dědičných zemí. (275 let)

30. 1. 1628 se konal sňatek Zbyňka Novohradského z Kolovrat s Annou Magdalénou z Lobkovic. (390)
30. 1.1693 se narodila Marie Anna Karolina, vévodkyně
Bavorská. (325)

ZÁKUPSKÁ KULATÁ A PŮLKULATÁ VÝROČÍ ROKU 2018
1458 28. ledna učinil Beneš z Vartenberka odkaz kostelu,
týkající se původního kostela Panny Marie u vartenberského sídla (asi v místě dnešních barokních
teras). Ze stejného roku pochází také první zmínka o
zákupské škole. Česky psanou listinou stanovil Beneš

z Vartenberka, že žáci zákupské školy mají zpívat
v kostele při mších, sloužených za zemřelé členy
vartenberského rodu.
1518 Petr Berka přenechal Zákupy svému synovci Zdislavu
Berkovi, který ještě v témže roce započal s přestavbou
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vartenberského hradu na zámek.
1553 11. září podlehl v Zákupech moru Zdislav Berka.
1573 2. září vyhořel zámek. V témže roce byla vydána
cechovní listina kovářů, zámečníků a bednářů.
1658 17. července vypuklo povstání zákupských poddaných.
Bylo to povstání místní, rychle potlačené. Vůdcové byli
uvězněni v Mladé Boleslavi.
1683 byla zahájena druhá etapa přestavby zámku spolu
s výstavbou hospodářských budov a parku s barokními
terasami. Zároveň byla dokončena také hrubá stavba
kapucínského kláštera.
1708 Tímto rokem je datován morový sloup (sousoší
Nejsvětější Trojice) na náměstí Svobody.
1743 6. listopadu byla definitivně a oficiálně zrušena
poslední šibenice v Zákupech.
1778 12. září se strhla šarvátka mezi rakouskými a pruskými
vojsky u Brenné. Prusové pobývali nějakou dobu
v Zákupech.
12. října viděly Zákupy patrně poprvé ve své historii
panovníka – císaře Josefa II. Znovu pak tudy projížděl
9. listopadu.
V témže roce se v zákupském mlýně narodil pozdější
významný malíř František Liebich.
1788 J. J. Leitenberger zahájil výrobu v kartounce v Nových
Zákupech.
1813 v srpnu se občas objevili v Zákupech vojáci francouzské Napoleonovy armády a v září zde pobývala
ruská vojska v napoleonských válkách.
V tomto roce zde byl zřízen C. a k. ostrostřelecký sbor.

1818

1838
1848
1898
1903
1923

1938

1968

V témže roce vznikla tzv. Lesní pokladna (myslivecký
spolek) spravující Kamenický vrch.
bylo zřízeno vévodství Zákupského pro syna císaře
Napoleona I. - Napoleona Františka Karla Josefa
řečeného Orlík; jemu zároveň byl přiznán titul Vévoda
Zákupský. Císařský diplom byl podepsán už 22. července 1817. Vévodství existovalo do roku 1832.
byl v Zákupech zřízen poštovní úřad. V témže roce
postihla Zákupy katastrofální povodeň.
se i Zákupy zapojily do revolučních událostí.
přešel vrchnostenský pivovar do rukou soukromníka
Karla Steska.
byla postavena a 30. srpna slavnostně otevřena budova
nové chlapecké školy u kostela (nyní zdravotní
středisko).
25. června byl při zákupské organizaci Národní jednoty
severočeské založen český ochotnický spolek, jehož
pokračovatelem je DS Havlíček.
V témže roce bylo za zámkem zřízeno koupaliště a
částečně vydlážděna Malá Strana.
9. října byly Zákupy obsazeny německým vojskem
(jeden prapor pěchoty pod vedením pplk. Küsta). 10.
října německé vojsko opustilo Zákupy a posunulo se k
novým hranicím. Bezpečnostní službu převzalo
německé četnictvo a příslušníci NSDAP.
21. srpna projížděly přes Zákupy sovětské tanky. Od
15. října byly Nové Zákupy obsazeny tankovým
plukem Sovětské armády. Pobýval tu plných 8 200 dní.

VÝZNAMNÁ ČESKÁ VÝROČÍ ROKU 2018
1. ledna 1993 – se zánikem Československa vznikly nástupnické státy Česká republika a Slovenská republika. Ve
Vladislavském sále na Pražském hradě se konalo první
zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. (25 let)
14. února 1368 * Zikmund Lucemburský, český král (650 let)
24. února 1918 * Svatopluk Beneš, český herec (100 let)
23. února 1938 * Jiří Menzel, český režisér (80 let)
25. února 1968 + Miloš Havel, český podnikatel (50 let)
března 1868 * Žofie Chotková, česká šlechtična a manželka
Františka Ferdinanda d'Este (150 let)
26. března 1938 * Jana Hlaváčová, česká herečka (80 let)
13. dubna 1968 + Olga Scheinpflugová, česká herečka (50 let)
14. dubna 1938 * Petr Nárožný, český herec (80 let)
15. dubna1818 – založení Národního muzea (200 let)
30. dubna 1938 * Juraj Jakubisko, slovenský režisér (80 let)
7. května 1818 + Leopold Koželuh, český skladatel (200 let)
16. května 1868 – Položení základního kamene Národního
divadla (150 let)
23. května 1618 – Pražská defenestrace, čímž započala
Třicetiletá válka (400 let)
31. května 1818 * Václav Vladivoj Tomek, český historik,
archivář, konzervativní politik a pedagog (200 let)
11. června 1938 * Petr Kostka, český herec (80 let)
20. června 1968 + Zdeněk Štěpánek, český herec (50 let)
11. července 1938 * Jiří Krampol, český herec (80 let)

15. srpna 1868 * Jan Eskymo Welzl - český cestovatel, dobrodruh, lovec, zlatokop, nejvyšší soudce v Nové Sibiři a vypravěč uvedený jako spisovatel (150 let)
19. srpna 1938 * Věra Galatíková, česká herečka (80 let)
21. srpna 1968 – Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa (50 let)
23. srpna 1868 Dušan Jurkovič, slovenský architekt (150 let)
26. srpna 1968 + Martin Frič, český režisér (50 let)
13. září 1868 * Otokar Březina, český básník (150 let)
23. září 1918 * Martin Růžek, český herec (100 let)
24. října 1618 * Petr Brandl, český malíř (350 let)
28. října 1918 – Vznik Československa (100 let)
30. října 1918 v Martině byla přijatá Martinská deklarace,
kterou se Slováci připojili k nově vznikající ČSR (100 let)
1968 Prezident Ludvík Svoboda podepsal v Bratislavě
ústavní zákon o československé federaci (50 let)
10. listopadu 1918 * Miroslav Horníček, český herec (100 let)
27. listopadu 1918 + Bohumil Kubišta, český malíř, grafik a
výtvarný teoretik (100 let)
1. prosince 1968 + Hugo Haas, český herec (50 let)
10. prosince 1818 * František Ladislav Rieger, český politik
(200 let)
21. prosince 1918 * Josef Bek, český herec (100 let)
28. prosince 1718 + Jan Brokoff, barokní sochař a řezbář (300
let)

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2018 VE SVĚTĚ
19. ledna 1868 * Gustav Meyrink, německy píšící spisovatel
(150 let)

6. února 1918 + Gustav Klimt, rakouský malíř (100 let)
3. března 1918 – ruská vláda uzavřela s ústředními
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mocnostmi (Německo, Rakousko-Uhersko) Brestlitevský
mír (100 let)
25. března 1918 + Claude Debussy, francouzský skladatel
(100 let)
28. března 1868 * Maxim Gorkij, ruský spisovatel (150 let)
27. března 1968 + Jurij Gagarin, sovětský kosmonaut (50 let)
4. dubna 1968 – v Memphisu byl spáchán atentát na Martina
Luthera Kinga (50 let)
15. dubna 1938 * Claudia Cardinalová, italská herečka (80 let)
28. dubna 1918 + Gavrilo Princip, bosenskosrbský atentátník,
který zastřelil roku 1914 v Sarajevu arcivévodu Františka
Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii (100 let)
5. května 1838 * Karl Marx, německý filozof (200 let)
6. června 1868 * Robert Falcon Scott, britský polárník (150
let)
17. června 1818 * Charles Gounod, francouzský skladatel
(200 let)
1. července 1818 * Ignác Filip Semmelweis, maďarský lékař
(původem uherský Němec) pracující v porodnictví, známý
jako zachránce matek (200 let)
17. července 1918 – Zavraždění carské rodiny bolševiky (100)

25. srpna 1918 * Leonard Bernstein, americký hudební
skladatel (100 let)
5. září 1568 * Tommaso Campanella, italský filosof, teolog,
astrolog a básník (450 let)
29. září 1518 * Tintoretto, italský malíř (500 let)
1. listopadu 1993 – smlouvou o Evropské unii neboli
Maastrichtskou smlouvou na základě předcházejících
společenství vznikla Evropská unie (25 let)
9. listopadu 1818 * Ivan Sergejevič Turgeněv, ruský spisovatel, prozaik, básník a publicista (200 let)
9. listopadu 1918 + Guillaume Apollinaire, francouzský
básník (100 let)
11. listopadu 1918 – konec první světové války (100 let)
11. listopadu 1918 – Císař Karel I. podepsal abdikační listinu,
čímž se Rakousko-Uhersko rozpadlo a vznikla Rakouská
republika (100 let)
11. prosince 1918 * Alexandr Solženicyn, ruský spisovatel
(100 let)
20. prosince 1968 + John Steinbeck, americký spisovatel (50)

KULTURA
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V ZÁKUPECH
V Zákupech jsme přivítali adventní čas v sobotu 2. prosince
již v dopoledních hodinách na zákupském zámku při pravidelných prohlídkách vánočně vyzdobených zámeckých interiérů, které probíhaly po všechny adventní víkendy. Odpoledne byly otevřeny prostory kulturního domu, kde nás hostili
žáci ZŠ a MŠ Zákupy při tradičním vánočním jarmarku. I
letošní rok byl tento jarmark hojně navštíven a děti mohly
s nadšením nabídnout svou vlastnoručně vyrobenou vánoční
výzdobu a dárky všeho druhu. Všichni přítomní si užívali příjemné vánoční atmosféry, která se postupem času přesunula
také na náměstí Svobody, kde byl zahájen hudební program
s následným rozsvícením vánočního stromu.
S blížící se čtvrtou hodinou odpolední se prostor pod pódiem
rychle zaplnil. Náměstím se nesla vůně svařeného vína a
grilovaných klobásek z místního občerstvení, ke kterému
mnoho z příchozích zavítalo. Přišel ten správný předvánoční
čas setkat se se svými sousedy, známými a kamarády,
zavzpomínat si na své blízké, společně si popovídat a také si
zazpívat tradiční vánoční písně. Při zvučení a moderování této
akce nám letos pomohl šikovný a uznávaný moderátor Marek
Vobr. Děkujeme!
Jako první vystoupily děti z pěveckého sboru Zákupáček pod
.

vedením paní učitelky Kláry Bartošové. Náměstím se nesly
nádherné vánoční melodie, doprovázené talentovanými hlasy
nejmenších občánků našeho města. Kdo chtěl, mohl se přidat a
společně si s malými zpěváčky zazpívat a vánočně se naladit.
Děti za své vystoupení sklidily mohutný potlesk. Opravdu se
jim to povedlo!
Naše pozvání přijala také paní učitelka Zdeňka Cmuntová se
svými žáky ze ZUŠ z České Lípy. V jejich podání zaznělo
mnoho tradičních, ale i moderních vánočních písní, které ještě
více umocnily krásnou vánoční atmosféru. S přibývajícím
časem se setmělo,
nastala tedy nejlepší
chvíle zahájit přípra-vu na rozsvícení vánočního stromu. Popřáli jsme si vše dobré, klid a pohodu
s přicházejícím vánočním časem, krásné chvíle s rodinou a
přáteli, mnoho zdraví a štěstí v novém
roce.
Letos jsme si pro
všechny děti připravili malé překvapení.
Rozhodli jsme se, že
společně s našimi nejmenšími rozzáříme
náměstí a uděláme si
ho přímo prskavkové. Jakmile to děti usly-šely, ihned utíkaly
k pódiu, kde mohly prskavky získat a jednu po druhé postupně
zapálit. Bylo to milé zpestření. Podle nadšených a rozzářených
očí těch nejmenších bylo jasné, že se překvapení povedlo. A
pak už přišlo na řadu společné odpočítávání, a když zaznělo
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jedna, ...zákupský vánoční strom se ukázal v plné vánoční kráse a rozzářil celé náměstí! Osvícen byl i instalovaný betlém,
vánoční výzdoba a osvětlení na náměstí a v přilehlých ulicích.
Poděkování patří všem, kteří tuto akci připravili a usilovně
pracovali i během ní. Děkujeme Ivě Urbanové a jejímu týmu
za zajištění občerstvení a všem přítomným za dobrou náladu.
Vánoční čas je o rozjímání, setkávání se s přáteli, o klidu a

pohodě v kruhu rodinném. Věřím, že jste si vánoční čas náležitě užili, odpočinuli si a do Nového roku vykročili tím
správným směrem.
Dovolte mi popřát vám šťastné a pohodové chvíle v novém
roce, ať vám každý den přinese mnoho potěšení, radosti, a
hlavně pevné zdraví.
Za organizátory Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Letošní Mikulášskou nadílku jsme pro všechny děti přichystali
na pondělí 4. prosince opět v areálu zákupského zámku,
tentokrát s velkým překvapením. Kdo viděl plakát na tuto
akci, tak velmi dobře věděl, že do Zákup přijedou známí a
populární, ukrutně šerední a strach nahánějící čerti
Krampusáci. Parkoviště pod zámkem bylo plné, nekončící dav
lemoval silnici a vstup do zámku. Všichni směřovali na
nevšední ďábelskou podívanou. Na nádvoří zákupského
zámku snad nebylo jediného volného místa, všichni netrpělivě
očekávali, co se bude dít. Něco málo po čtvrté hodině
odpolední vše vypuklo. Jako první ze své skrýše vyšel Lucifer
a zamířil ke svému pekelnému trůnu. K sobě si přizval své
věrné Krampusáky a společně procházeli celé nádvoří a
hledali hříšníky, které si odvedou do pekla.
Mezitím se na svou cestu vydal také Mikuláš, přivítal všechny
přítomné, popřál vše dobré a přesunul se na svůj trůn. Děti si
pro něj připravily básničku nebo písničku, někteří hříšníci si
s Mikulášem popovídali a slíbili, že se napraví a už budou
hodní. Za své snažení dostaly sladkou odměnu. Čekání na
Mikuláše si mohli všichni zpříjemnit vyráběním vánočních
ozdob, navlékáním popcornu či zdobením perníčků,
připravené bylo také dobré a voňavé občerstvení ve stánku u
Ivy Urbanové.

Děkuji všem, kteří společnými silami připravili tuto akci,
zvláště pak panu Mgr. Weissovi a jeho týmu za zapůjčení
prostorů zámku a pomoc při organizování této akce. Čerti
Zaligus předvedli neskutečnou show … děkujeme, pekelníci!

Velké poděkování patří také Mikuláši za jeho vlídnost a radost
s jakou každoročně potěší všechny přítomné děti. Děkujeme!
Za organizátory Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města

PŘEDVÁNOČNÍ POHODA V ZÁMKU A PODZÁMČÍ – sobota 16. 12.
Celá akce byla rozvržena na tři místa:
V Eduard Held Muzeu se od 10:00 hodin konaly dílničky pro
děti, od 10:00-18:00 pro dospělé, od 16:00 hod. vyprávěl Ing.
Zdeněk Rydygr o historii zdejší výroby a soužití Čechů a
Němců v regionu.
V kostele sv. Fabiána a Šebestiána probíhala od 14:00 do
15:00 hod. komentovaná prohlídka s adventní tématikou.
Nejvíce akcí se uskutečnilo na zámku. Na 2. nádvoří mezi
10:00-14:00 hodinou byl připraven stánkový prodej, od 13:00

hod. jsme viděli Vánoční orloj v podání DS Havlíček Zákupy,
ve 13:30 zpíval Pěvecký sbor ZŠ Zákupáček, ve 14:00 dostal
vánoční nadílku zámecký medvěd Medoušek, v 15:00 hod. se
konal Adventní koncert sopranistky Karolíny Žmolíkové a
klavíristky Ludmily Juránkové s následnou krátkou večerní
prohlídkou vánočně vyzdobených zámeckých interiérů a v 17
hod. celá akce vyvrcholila druhým vystoupením DS Havlíček
Zákupy s Vánočním orlojem.

O některých akcích nyní podrobněji.

EDUARD HELD MUZEUM
Součástí „IV. Předvánoční pohody v zámku a předzámčí"
v Eduard Held Muzeu byly kromě besedy i dílničky. Dvacítka
dětí, které dorazily s rodiči nebo prarodiči, si mohla od deseti

hodin namalovat novoroční masky nebo zhotovit jmenovky
k dárkům, vánoční ozdoby v podobě komet, stromečků či vánočních kapříků. Děti dělaly i vánoční řetězy a podle starého
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vánočního zvyku lodičky z ořechových skořápek s miniaturními svíčičkami. V prostorách muzea se mohli příchozí občerstvit kávou, čajem spolu s cukrovím a vánočkami; sešlo se i
několik nádherných starých hrníčků po babičkách.
Pro velký zájem mimo hlavní besedy, která byla ohlášena na
šestnáctou hodinu, Ing. Rydygr provedl příchozí ve dvou dalších hodinových blocích. Hlavní beseda se protáhla až přes

osmnáctou hodinu. Padlo zde i několik nových historických
faktů o Heldově rodině, které se dozvědělo muzeum díky spolupráci z ÚSTR a Spolkem historie Mimoňska.
Je jen škoda, že z místních zákupských občanů přišli jen čtyři,
a to ještě z nich byly tři bývalé zaměstnankyně. Drtivou většinu z padesáti návštěvníků tvořili obyvatelé České Lípy, Mimoně a Nového Boru.
Ing. Helena Rydygrová

ZÁMECKÝ ADVENT 2017
V současné době již neplatí pravidlo, že hrady a zámky
končí turistickou sezónu se závěrem měsíce října. Nejinak
tomu je i v případě zákupského zámku, kde již pátou
sezónu probíhají v době adventu speciální vánoční
prohlídky „Císařské Vánoce“. To, že se stal advent na
zámku tradicí, potvrzuje i fakt, že k nám v tomto čase
zavítalo přes 800 návštěvníků.
Připomínka vánočních tradic v prostředí panovnických rodin i
lidových vrstev vygradovala na zámku v sobotu 16. prosince
2017, kdy společně s Eduard Held muzeem, jež nabídlo ve
svých prostorách vlastní program, proběhl komponovaný
program nazvaný Předvánoční pohoda na zámku a
v podzámčí.
Návštěvníci zámku měli mimořádnou příležitost slyšet naživo
varhany v kapli sv. Františka z Assisi, které rozehrála
varhanice Eva Navrátilová z České Lípy za přispění mladé
zpěvačky Lucie Kovářové z Jablonce nad Nisou. Nechyběly
ani tradiční české koledy, k jejichž interpretaci přispěli i
přítomní návštěvníci. Odměnou od paní varhanice byl recept
na domácí griliáš.
Odpolední program zahájili členové Divadelního spolku
Havlíček Zákupy svým originálním vystoupením vánočního
orloje z oken prvního patra zámku. Postavy z vánočního orloje
poté vystřídal pěvecký sbor Zákupáček při ZŠ Zákupy pod
vedením paní učitelky Bartošové. Závěrečnou písničku si děti
schovaly na most před zámkem jako dárek medvědu
Medouškovi, pro něhož jsme nachystali tradiční vánoční
nadílku z dobrot od místních občanů. Nechyběl vánoční
stromek ověšený perníčky, jež ozdobily děti během mikulášské nadílky. Největší pozornosti se u médi těšila
perníková chaloupka od Blanky Suché; sekundovaly jí
usušené vánočky či jablka rozmístěná po celém výběhu.
Medoušek všechny dárky velmi pozorně obešel a labužnicky
vybíral ty největší dobroty. Vánoční smrček s perníky si nakonec odnesl s sebou i do svého brlohu.

Pravou vánoční atmosféru navodil rovněž adventní koncert
v podání sopranistky Karolíny Žmolíkové za klavírního
doprovodu Ludmily Juránkové. Pak už byla pro účastníky
koncertu nachystána krátká podvečerní procházka vánočně
vyzdobených interiérů zámku za doprovodu kastelána.
Povznesená nálada ve skromném vánočním osvětlení
ozdobených stromků se dala odtušit z rozzářených očí
účastníků prohlídky. Tu pravou tečku za sobotním programem
udělali opět zákupští ochotníci. Vánoční orloj v nočním
osvětlení, sněhová pokrývka a dokonalá synchronizace všech
herců spolu se zvukovými efekty hodinového stroje si
zasloužila zvláštní pozornost. Všichni, kteří si nechali ujít
tento neopakovatelný zážitek, opravdu zaváhali.
Poděkování patří všem, kteří přispěli k pohodové předvánoční
atmosféře a svým příchodem podpořili zákupský zámek.
Příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v dalším roce.
Za Správu státního zámku Zákupy Petr Weiss, kastelán

Ještě jednou adventní koncert
Sopranistka Karolína Žmolíková a klavíristka Ludmila Juránková připomněly pamětníkům dávno odešlou dobu Zákupských hudebních večerů.
Kdo přišel v sobotu 16. prosince odpoledne do zámeckého
hudebního salónku, zažil ničím nerušenou neopakovatelnou
hodinu nádherné hudby. Šťastně zvolený program z melodických skladeb italských renesančních autorů spolu
s hudbou Beethovenovou, Hăndelovou, Bachovou, Čajkovského, Schuberta či Cézara Francka (a ozval se i Frank
Sinatra) vyvrcholil známými i méně známými koledami
zahraničními i českými.
Perfektní výkony obou interpretek byly odměňovány nadšeným potleskem posluchačů, a tak na závěr musely přijít i

hudební přídavky.
Rozhodně nepřeženu,
napíšu-li, že jsme zažili
okamžiky nádherné pohody, radosti a štěstí.
Jen škoda, že tyto pocity zažívalo pouze devětadvacet posluchačů,
z nichž zákupských občanů nebyla ani třetina.
Těm, co nepřišli, lze
říci jen: „Vaše škoda!“
JMŠ

A ještě jednou vánoční orloj
Dvakrát za odpoledne provedli herci DS Havlíček Zákupy
Vánoční orloj. Samozřejmě byl nejpůsobivější ten po setmění

v 17 hod. a Havlíčkovci za něj zaslouží velikou pochvalu. Ve
dvou zámeckých oknech se vystřídala řada vánočních
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orlojových figur, z nichž některé byly ztvárněny skutečně
dokonale (připomeňme za všechny alespoň úvodní Smrt, nebo
rybáře s kaprem), takže jsme málem slyšeli vrzání převodních
mechanismů, které jimi zdánlivě pohybovaly. Bylo to velmi
působivé divadlo a úspěšně vytvořilo vrchol celého sobotního

programu, vystupňovalo krásnou vánoční atmosféru. Po předchozích mnoha létech vánočních živých betlémů se vánoční
orloj zákupských divadelníků už druhý rok stal vyvrcholením
Adventu v Zákupech.
JMŠ

POHLED DO HISTORIE ČESKÉHO KULTURNÍHO ŽIVOTA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek
Přehled významnějších kulturních aktivit roku 1991 (bez
Zákupských hudebních večerů KPH a divadelních představení
DS Havlíček):
1. 6. Český svaz žen uspořádal v jídelně ZŠ společenský
večer.
1. - 3. 7. návštěva bývalých zákupských občanů německé
národnosti, kteří dnes žijí v SRN. Přijeli, aby spolu oslavili
450. výročí udělení městských práv Zákupům.
20. 8. uspořádal odbor kultury Okresního národního výboru
v České Lípě na zámku koncert: Trio české hudby v dobových
kostýmech v zámecké jídelně.
21. 9. se konala na parkovišti u koupaliště netradiční zákupská pouť.
28. 9. se uskutečnily celoměstské oslavy 450. výročí udělení
městských práv Zákupům.
19. 10. v KD opožděná oslava oddílu odbíjené, který v roce
1990 dovršil 30 let.
24. 10. zákupští loutkáři hráli v České Lípě pro 240 dětí.
9. 11. Městské kulturní středisko zahájilo seriál diskoték pro
mládež v KD.
23. 11. diskotéka
30. 11. diskotéka
7. 12. v KD pro školní mládež Mikulášská diskotéka s programem; večer diskotéka pro dospělejší
10. 12. koncert žáků mimoňské ZUŠ
14. 12. taneční zábava v KD
28. 12. diskotéka pro děti, večer pro mládež
Rok 1992 byl ve znamení zvýšené kulturní činnosti. MěKS
uspořádalo 44 akcí pro 4 113 diváků, z toho Kruh přátel
hudby šest koncertů, DS Havlíček osm divadelních představení a sedm loutkových.
V přehledu tentokrát zachycujeme i některé významnější akce
spolků (opět bez Zákupských hudebních večerů KPH a divadelních představení DS Havlíček).
11. 1. diskotéka
24. 1. I. společenský ples MěKS
29. 2. ples baráčníků
7. 3. diskotéka
19. 3. loutkáři (DSH - Slavíček): Čertoviny
21. 3. MěKS: Country-bál

(Pokračování)
28. 3. oslava Dne učitelů; diskotéka
4. 4. taneční zábava - skupina VIRUS. Protože byly obavy
z řádění fanoušků hlavně z řad skinů, měli v KD službu 4
černí šerifové se psy
9. 4. zasedání MěZ: dvě vzrušené diskuse. První se týkala
účelnosti kulturních zařízení (MěKS a KD), nutnosti kultury a
její organizace vůbec a možnosti zrušení kult. institucí v místě.
MěZ projevilo moudrost a podpořilo kulturní zařízení, i když
rozhodlo jejich činnost prověřit.
18. 4. diskotéka pro děti a večer pro mládež
19. 4. loutkové představení Čertoviny
1. 5. oslavy pořádané MO KSČM - táborák a buřty zdarma
4. 5. v KD Standa Procházka a mim. J. Čejka
22. 5. přivítáni 63 Volyňských Čechů v KD
23. 5. diskotéka
31. 5. volební mítink Levého bloku s taneční zábavou
10. 6. pro děti brněnští herci: Pohádka o pejskovi a kočičce
25. 6. školní akademie
25. – 27. 6. uvítání dalších 63 Volyňských Čechů
29. 6. pořad s Janem Čenským a St. Procházkou ml. pro
mládež a děti
24. - 26. 7. vyrazil dětský divadelní a loutkářský soubor při
MěKS na divadelní šňůru - po tři dny tábořil a hrál pro místní
obyvatele i rekreanty ve Velenicích.
22. 9. beseda s hercem Janem Kanyzou
14. 10. večer s J. Sovákem a Vl. Suchánkem
23. - 24. 10. diskotéka; večer posezení při náladové hudbě
30. a 31. 10. totéž; odpoledne v KD módní přehlídka
9. 11. zpívali v kulturním domě Greenhorni s Janem
Vyčítalem.
17. a 28. 11. se konala v KD celkově VIII. (v Zákupech I.)
přehlídka amatérského divadla českolipského okresu. Vidělo ji
679 platících diváků, zúčastnily se 4 soubory, které odehrály 5
představení, v nichž vystoupilo 45 účinkujících, vše řídilo 12
pořadatelů, platilo 8 sponzorů, a byla vydána 4 ocenění.
4. 12. město uspořádalo v KD vánoční program „Hej, hej,
koleda“ pro Volyňské Čechy. Tento pořad jim měl umožnit
poznat naše zvyky, a usnadnit tak přechod do nového
prostředí.

31. 12. ZANIKLO ČESKOSLOVENSKO

**************************************************************************************************
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HISTORIE
ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek

V roce 2018 slaví české ochotnické divadlo v Zákupech 95 let své existence.
Toto výročí si jistě zaslouží být blíže připomenuto. Proto budeme v Zákupském zpravodaji během tohoto
roku otiskovat na pokračování kapitoly z dějin zákupského českého ochotnického divadla.
V roce 1923 poprvé zazněla čeština z jeviště v Zákupech. Čeští ochotníci tehdy hráli v malém sálku a na malém jevišti v budově
předzámčí zákupského zámku. Byla tu umístěna i česká menšinová škola, kterou vedl pan řídící učitel Bohumil Pytlík, jeden
z významných sloupů českého divadelního kroužku při Národní jednotě severočeské v Zákupech ve 20. létech 20. století.
Na snímku pan řídící Pytlík se svými žáky.
(V této budově zkoušel DS Havlíček také v šedesátých létech
po sloučení se souborem státního statku.)

JAK TO BYLO PŘED TÍM?
Německé divadlo: Spolek divadelních ochotníků byl v Zákupech založen roku 1840. Jeho činnost trvala s přestávkami do
2. světové války, ale známe z ní jen útržky z 19. století: 26. 8.
1877 sehráli komedii Poštovní dům, 2. 12. 1888 slavnostní
představení k čtyřicetiletému jubileu císaře Františka Josefa I.
Poslední zaznamenané představení německého spolku se váže
k roku 1893. Víme, že němečtí ochotníci se podíleli na živých
obrazech při plesech apod. Další informace však chybí.

ČESKÉ DIVADLO se začalo v Zákupech rozvíjet po
vzniku samostatného Československa. Po rozpadu RakouskoUherska a vzniku Československé republiky 28. října 1918 se
do téměř zcela německého městečka Reichstadt začali stěhovat Češi. Vrátil se i oficiální český název Zákupy. Vznikla zde
poměrně silná česká menšina, která v roce 1919 založila odbor Národní jednoty severočeské. V témže roce byla
v Zákupech otevřena česká menšinová škola.
Češi se scházeli v restauraci Modrá hvězda, která stála na
rohu dnešní Gagarinovy a Borské ulice.

Zde 25. června 1923 založili ochotnický kroužek při
odboru NJS. Byl to nejstarší český ochotnický soubor
na Českolipsku. Jeho pokračovatelem a dědicem je
současný Divadelní spolek „Havlíček“.

HISTORIE ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA V ZÁKUPECH
OBDOBÍ 1. REPUBLIKY:
Z meziválečného období 1918 - 38 máme jen útržky informací. Víme, že 16. prosince 1923 se uskutečnilo první české
představení v Zákupech: dramatizace povídky Vítězslava
Hálka „Na statku a v chaloupce".
V létě 1924 sehrál v zámeckém parku dětský školní soubor za
pomoci dospělých „Pohádku o Krakonošovi“.
5. 7. 1925 kulturní večer k 510. výročí upálení M. J. Husa.
4. 6. 1926 bylo sehráno Šamberkovo „Jedenácté přikázání".
Roku 1926 zakoupeno blíže nespecifikované divadelní vybavení.
V přesněji neurčeném datu v červnu r. 1927 se konalo estrádní
vystoupení na Rychtě (tehdy hostinec U zlatého anděla – Zum
goldene Engel).
28. 10. 1928 nacvičili ochotníci vystoupení k 10. výročí vzniku Československa. Podrobnosti bohužel neznáme.
1929 bylo založeno při divadelním kroužku loutkové divadlo.

21. 6. 1931 hrál dětský soubor pohádku Fr. Hykeše „Návštěvou u Krakonoše“.
28. října 1934 hráli zákupští ochotníci B. Rajské - Smolíkové
„V zeleném království".
V blíže neurčeném datu byl sehrán „Blázinec v prvním poschodí" F. Šamberka.
V červnu 1938 se uskutečnilo estrádní představení na balustrádách zámeckého parku.
Nejvýznamnějšími
osobnostmi českého
divadla v Zákupech
byli v létech 192338 řídící učitel Bohumil Pytlík a lesmistr Josef Pecen.
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Podzim roku 1938 přinesl mnichovskou dohodu a ztrátu naše- Pak přichází nejhorší. Bez boje jsme nuceni do 10. října
ho pohraničí. Do území, které připadlo Německu, patřily i vyklidit naše pohraničí... Jsme na ulicích inzultováni, výrostci
Zákupy.
po nás plivají... Já sám jsem opustil školu 7. října, kdy se
Řídící učitel české školy Bohumil Lazák na tu dobu vzpomíná: vyklizovací pásmo posunulo až k Novému Boru. Brána u školy
„1. září naplňovalo lavice 63 českých dětí... Takřka přes noc už byla vyzdobena a celé město konalo přípravy k uvítání
obsazují se důležitá místa našich hranic vojskem. Školní německého vojska..."
lavice se pomalu vyprazdňují... Přichází rozkaz školám, že Po Mnichovu nastal masový exodus – vyhnání Čechů.
vyučování nesmí být zastaveno, leda na přímý rozkaz MŠ a S jejich odchodem skončila první kapitola historie ochotnicMNO nebo v případě ohrožení střelbou na rozkaz vojen ského
kého divadla v Zákupech. Čeština se pak v Zákupech, opět
velitele... Ke konci září zbývá tu už jen pár dětí ze statku, přejmenovaných na Reichstadt, neozývala dlouhých šest a půl
jejichž rodiče neměli v úmyslu se vystěhovat. Učitelstvo roku. Německé obyvatelstvo s nadšením přivítalo 8. října jedzůstává na svém místě.
notky Wehrmachtu.
(Pokračování příště)
**************************************************************************************************
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Členové Obce baráčníků v Zákupech
Vás srdečně zvou na tradiční

BARÁČNICKÝ
PLES
v sobotu 3.února 2018 od 20 hod.
do Kulturního domu v Zákupech
Program:
Tanec a zábava s hudbou Vivasong Víti Vávry
Taneční vystoupení
Hra o ceny
VSTUPNÉ: 150 Kč a 100 Kč
Předprodej vstupenek pan Jaroslav Jíra, telefon: 731 321 090.

Společenský oděv vítán.
_____________________________________________________________________________________
16

Zákupský zpravodaj

_____________________________________________________________________________________
17

Zákupský zpravodaj

_____________________________________________________________________________________
18

Zákupský zpravodaj

ZÁKUPSKÉ SPOLKY
Ze skautské obce
Vážení čtenáři,
blíží se konec roku a můžeme začít
hodnotit uplynulý rok 2017. Přinesl nám
mnohé změny, nové výzvy a spoustu
zkušeností. Letošní tábor v krásném
prostředí kokořínských lesů nám nezkazilo ani deštivé počasí a děti i vedoucí si ho náležitě užili. Při
celotáborové hře, která se nesla v duchu jednotlivých lidských
epoch, se děti nejen pobavily, ale i naučily spoustu nových
věcí, nejen souvisejících s naší historií.
V tomto roce také proběhl Svojsíkův závod. V Doksech si tak
mohly naše tři skautské družiny změřit síly s ostatními
z celého okresu. Družina Šakalů obsadila krásné třetí místo ve
velice těžké konkurenci starších skautů. Ostatní si odnesli
cenné zkušenosti.
Jako tradičně jsme se účastnili akcí města, konkrétně
městských slavností a čestné stráže k výročí 28. října.
Samozřejmostí byly vlastní akce, jako jsou odemykání a
zamykání studánky pramene Tří Svatých, rozdávání

Betlémského světla a několik menších výprav po okolí. Díky
městu Zákupy jsme získali vhodnější prostory pro naši novou
klubovnu, kterou jsme si svépomocí zrekonstruovali a za
pomoci sponzorů dovybavili.
Proto bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli, ať finančně, tak materiálně, případně
zajišťovali chod našeho oddílu. Bez vás by to bylo mnohem
složitější a za to vám patří velké DÍKY!
Konkrétně bychom rádi poděkovali podpoře od města Zákupy;
ústředí Junák – český skaut, z. s.; Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy a dále pak firmám PLAST SERVIS
Kamenice s. r. o.; ML TUNING, spol. s r. o.; ESET software
spol. s r. o.; Palety Zavřel a ZOD Brniště a. s.
Velké díky patří i všem dobrovolníkům z řad vedoucích, rádců
a našim rodinám, protože bez jejich pomoci a podpory by u
nás ve městě skauting nemohl fungovat.
S poděkováním
Martin „Sojka“ Vorel a Lukáš Tureček
vedoucí oddílů Skaut Zákupy

Římskokatolická farnost Zákupy
Poutní oslava svatých Fabiána a Šebestiána - pozvánka
Svatý Fabián a svatý Šebestián žili ve starověkém Římu
přibližně okolo r. 250-300 po Kristu. A oba spojila stejná víra
v jednoho Boha a našeho Spasitele, Ježíše Krista. Oba byli
výjimeční lidé. Sv. Fabián byl zvolen za následníka sv. Petra,
tedy papežem, a sv. Šebestián byl důstojníkem osobní stráže
tehdejšího císaře Diokleciána. V době velkého pronásledování
křesťanů položili své životy, protože poznali, kdo je Cesta,
Pravda a Život. Jejich mučednická smrt oslovila lidí všech dob
a je i pro nás příkladem, kde hledat pevný životní bod v našem
relativním světě. I v dnešní moderní, osvícené době 21. století
mnoho našich bratří a sester osvědčuje svou víru v Ježíše
Krista životem. V r. 2017 bylo takto umučeno snad nejvíce Dne 21. ledna 2018 v 8.30 hod. bude sloužena poutní mše
lidí v historii, což se v našich mediích vůbec neprezentuje. svatá k uctění patronů kostela a celých Zákup sv. Fabiána a
Počet pronásledovaných křesťanů se podle zprávy Církev v Šebestiána. Celebrovat ji bude pozvaný kněz a přisluhovat
nouzi rovná genocidě, přičemž se dějí nepředstavitelná mučení bude trvalý jáhen Evžen Policer. Po mši svaté bude jako každý
horší než v době starověku. I za ně se budeme modlit a prosit rok pokračovat pouť příjemným posezením na faře, na kterou
je, aby se oni za nás přimlouvali u Boha.
jste všichni zváni.
Rubrika otázek a odpovědí
Nebojte se přijít do kostela. V rubrice otázek a odpovědí do vesmíru a velkých objevů si myslí ve své naivitě a
seznamujeme s možnými úskalími, abyste se tam cítili dobře. sobeckosti, že jsou schopni řídit svůj osud. Neustále se však
Kostel je mimořádné místo a i pro vás potřebné a užitečné. ukazuje, že se hluboce mýlí. Jakou cenu by měl lidský život
Pán Ježíš řekl: „Hledejte a naleznete.“ Lidé dnešní doby letů bez Boží lásky?
Otázka č. 11: Kdy mám jen sedět, kdy mám stát a kdy si mám kleknout?
Mnozí lidé, kteří se poprvé v kostele zúčastňují mše svaté, Existuje jednoduché pravidlo. Tak jako ve škole všichni
jsou nejistí a bojí se, že na sebe upoutají pozorností, když vstávají, když vchází pan učitel, tak se vstává, když začíná
neví, kdy se má jen sedět, kdy je třeba si stoupnout nebo si mše svatá a vchází kněz. Stojí se i při všech důležitějších
kleknout. Vnitřně se pak nemohou soustředit na probíhající částech mše. Dáváme tím najevo úctu nebo svou bdělost a
dění a tím se ochuzují. A to by byla velká škoda.
připravenost k činu, svou připravenost vykročit. Když sedíme,
Mše svatá se skládá z celého systému gest, úkonů, postojů. A stejně jako ve škole, nasloucháme, přemýšlíme a snažíme se
jako žádné slovo není zbytečné a bez významu, tak i gesta a správně pochopit pronášená slova. V některých částech mše
postoje mají svou důležitost. Není však potřeba se bát. všichni poklekají a sklání hlavu. Umenšují se před Tím, který
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je mnohonásobně převyšuje. Tímto gestem vyjadřují svou
úctu, lítost nad tím, že ne vždy dělají dobro a prosí za
odpuštění. Vyjadřují svou pokoru. Po svatém přijímání rovněž
lidé klečí v soustředěném spojení s Boží mocí. Na konci mše
svaté, když odchází kněz od oltáře, opět lidé povstávají.

Co dodat na závěr. Snad jen to, že není třeba se zneklidňovat.
Stačí si zpočátku sednout do zadní lavice a kopírovat chování
lidí před vámi. Časem už sami budete vědět, kdy jen sedět,
kdy vstát a kdy klečet.
Za farníky Marie Hašlová

INFORMACE Z KAMENICE
Mikulášská v Kamenici
Ani jsme se nenadáli a je tu předvánoční čas a s ním je spojená i tradice rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka.
Letos jsme se sešli u obchodu v pátek 1.12. Stejně jako v loňském roce, tak i letos si kamenické děti a několik dospělých
vyrobilo drobné dárečky na ukázku. Měli jsme tedy takový
malý adventní trh. Po rozsvícení stromu jsme si společně zazpívali koledu a zapálili prskavky. Pak již nadešel čas pro
příchod čerta a Mikuláše. Děti pak za básničku byly obdarovány balíčkem sladkostí.
Dospělí se zahřívali svařeným vínem, děti teplým čajem a
všichni si pěkně sousedsky popovídali. Bylo to milé adventní
setkání. Další tradicí v závěru roku v Kamenici je silvestrovská procházka, na kterou se všichni moc těšíme.
Děkujeme MěÚ Zákupy za dovezení stromu k obchodu, Stan-

dovi Luňákovi za poskytnutí zázemí a doprovodnou hudební
produkci a všem, kteří tuto akci chystají.
Na závěr bychom všem čtenářům Zákupského zpravodaje
chtěli popřát krásné vánoční svátky a správný krok do nového
roku.
Hlavničkovi

CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ
(Informace Osadního výboru Božíkov)

Milí Božíkováci,
děkujeme, že jste s námi prožili rok 2017 na akcích, které se
nám s Vaší aktivní pomocí povedlo zrealizovat. Začátkem
prosince jsme se naposledy před koncem minulého roku sešli na
Mikulášské nadílce, která se díky čertům, Mikulášovi a našim
dětem vydařila.
Do nového roku 2018 Vám celý osadní výbor přeje pevné
zdraví, štěstí a hodně životních úspěchů.
Za Osadní výbor Kamila Šoltová

DOPISY, OHLASY, NÁZORY
Poděkování
Ze srdce děkujeme všem, kteří se přišli v pátek 15. prosince do kostela sv. Fabiána a Šebestiána rozloučit
s mým drahým manželem, naším tatínkem a dědečkem MUDr. Františkem Marečkem. Děkujeme za slova
útěchy i za množství květin, které jste k jeho rakvi položili.
Manželka R. Marečková s rodinou

Poděkování farní charity Česká Lípa za ošacení
Dary zaplnily po střechu tranzitní automobil. Sešlo se mnoho pytlů a krabic nejen s oblečením a obuví pro muže,
ženy i děti.
Dary ze sbírky budou sloužit nejen uživatelům Azylového domu Jonáš v České Lípě a Dobranově, ale i sociálně
slabým klientům a občanům takřka z celého Českolipska.
Ještě jednou moc děkujeme za darované věci, kterých se sešlo opravdu hodně.
Eva Ortová, ředitelka organizace
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SPORT
Školní „Vánoční turnaj“
Již tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu uspořádala 12.
prosince 2017 pro žáky školy paní učitelka
Mitáčová
ve
spolupráci se členem oddílu stolního tenisu p. Hovorkou.
Stolní tenis si přišlo zahrát 15 chlapců a děvčat. Byli rozděleni
podle věku do tří skupin po 5 hráčích. Ve skupinách hráli
každý s každým na 2 vítězné sety. Bylo vidět, že žáci měli ze
hry radost a všichni se snažili o dosažení co nejlepších
výsledků. Je zřejmé, že mají o tuto hru zájem a je jenom
škoda, že nemohou pravidelně trénovat a hrát. Ve škole by se

jistě našlo plno zájemců o stolní tenis.

Vítězem v kategorii 4.- 5. tříd se stal Radek Halabalík,
kategorii 6.- 7. tříd vyhrál Jiří Severa a v kategorii 8.- 9. tříd
zvítězil Michal Klíma. Pro tři nejlepší v každé kategorii měla
paní učitelka jako odměnu připraveny čokolády a diplomy.
Turnaj probíhal od 13.30 hod. do 15.30 hodin. Hráči hráli na
třech stolech v pěkném prostředí malé tělocvičny ZŠ.
Za přípravu a dobrou organizaci turnaje patří poděkování paní
učitelce Mitáčové.
Hovorka, oddíl ST
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INZERCE

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, Božíkov 77, Tel.: 603 520 006
email: video.sat1@tiscali.cz

Pronajmu garáž v Zákupech - Zákoutí
Tel. 731 880 960
_____________________________________________________________________________________
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FOTOREPORTÁŽ
Nejprve Vánoční jarmark

Pak při úplňku...

... a bohatém programu čekání...

... na rozsvícení vánočního stromu

A pokud jste se na Mikuláše báli Krampusáků, svatá rodina o čtrnáct dní později vás jistě potěšila.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V úterý 5. prosince oslavila své 92. narozeniny paní Blažena Fišerová. Ve svých dvaceti létech se
společně s rodiči přistěhovala do Kamenice. Zde také potkala svou lásku, svého budoucího manžela.
Při gratulaci, se kterou za ní přišli zástupci vedení města, paní Blaženka vzpomínala na mládí a
tancovačky, které si společně se svým mužem užívali. Připomněla i všechna svá zaměstnání a přátele,
které zde získala. Při veselém vyprávění došlo také na pochvalu dětí, mamince vždy pomáhaly a byly
hodné. Oslavenkyni přejeme mnoho krásných zážitků s rodinou i s přáteli, pěkné písničky na její
oblíbené televizní stanici Šlágr, především hodně zdraví a do dalších let co nejvíce radosti a potěšení.
Ve středu 6. prosince oslavila své 93. narozeniny paní Marie Juřinová.
Oslavenkyně přivítala zástupce města společně se svou dcerou a přáteli ve
velmi dobré náladě. S láskou vzpomínala na svého muže, dle jejích slov byl velmi hodný a hotový
gentleman, vodil ji za ruku, nosil kabelku, dobře se o ni staral. Prožili nádherných 72 let společného
života. Paní Marie se těší ze čtyř vnoučat a již pěti pravnoučat. Děti často vzpomínají a obdivují její
kuchařské umění. Celý život také ráda tancovala. A jak paní Marie vtipně podotkla, kdyby jí ještě
vyměnili nohy, hned by šla tancovat. Oslavenkyni přejeme mnoho veselých prožitků, stále dobrou
náladu a do dalších let pevné zdraví.
V sobotu 16. prosince oslavil své 91. narozeniny pan Josef Haman.
Pan Josef pochází z Jižní Moravy. Svou armádní kariéru zahájil u dragounů v Pardubicích a následně
se přesunul do Zákup, kde se stal členem Pěšího praporu 71 Československých parašutistů. Radostně
vzpomíná na svých třiadvacet seskoků a s nadšením dodává, že to bylo vždy naprosto bezpečné. Mezi
gratulanty byli i jeho kolegové a přátelé z Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Františka
Mansfelda Liberec, se kterými si společně zavzpomínali na prožitá léta u parašutistů. Ke gratulaci se
přidává i vedení města a společně s redakcí Zákupského zpravodaje přejí oslavenci mnoho krásných
chvil s přáteli a hodně pohody a zdraví do dalších let.

FOTOREPORTÁŽ
Nejprve koledy...

... pak čekání na rozsvícení vánočního stromu.

Z mikulášské nadílky na zámku:

Najdete v davu Mikuláše?

Mikulášské dílničky
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