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Vážení spoluobčané,
na posledním prosincovém zastupitelstvu byl
schválen rozpočet na letošní rok.
Oproti minulým letům je značně navýšen,
a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Navýšení je
způsobeno novým účtováním finančních prostředků spojených
se správou městských bytů. Do tohoto roku byly prostředky
účtovány zvlášť a od letošního roku budou tyto finance součástí
běžného rozpočtu města. Přestože je možné zapojit a použít
peníze vybrané na nájmu z městských bytů i jinak v rámci
rozpočtu, budou určeny výhradně na pokrytí nákladů
souvisejících s městským bytovým fondem.
Rozpočet města Zákupy na rok 2018 byl tedy schválen jako
schodkový, s příjmy 83,766 mil. Kč a výdaji 88,155 mil. Kč.
Schodek ve výši 4,388 mil. včetně splátek úvěrů bude kryt
zůstatkem finančních prostředků na účtech města. Jinými
slovy: prostředky naspořené v letech minulých se použijí v letošním roce. Ostatně podobně tak jak tomu bylo v letech
předchozích. V rozpočtu nejsou ještě zahrnuté případné velké
investice – nové rozvody tepla a teplé vody a hlavně také
zateplení městských bytových a panelových domů. Na obě tyto
akce se pokusíme získat dotace z fondů Evropské unie.
Uděláme vše pro to, abychom v případě realizace těchto vel-

kých investičních akcí zajistili jejich financování tak, aby
nebylo ohroženo financování běžného provozu města.
Závěrem mi dovolte Vás všechny pozvat na tradiční, již desátý
jubilejní masopust, který se koná 10. února na náměstí
v Zákupech. Určitě se přijďte podívat, a to nejlépe i v kostýmu
s maskou. Podrobný program desátého masopustu najdete
v tomto vydání ZZ.
Ing. Radek Lípa, starosta města

V TOMTO ČÍSLE MIMO JINÉ NAJDETE: VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY * Informace
z RM a ZM * KRONIKA MĚSÍCE * Informace pro občany * Glosa pod čárou * KALENDÁŘ
MĚSÍCE * Historie českého divadla v Zákupech * KULTURA * Společenská kronika * SPORT *
PŘÍLOHA LIBERECKÉHO KRAJE * a další
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VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
VÝSLEDKY 1. KOLA 12.-13. 1. 2018
ČESKÁ REPUBLIKA - volební účast 61,92 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Pavel Fischer
Michal Horáček
Marek Hilšer
Mirek Topolánek
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek

Liberecký kraj - volební účast 60,74 %
Počet hlasů
1. Miloš Zeman
77 300
2. Jiří Drahoš
56 439
3. Michal Horáček
24 265
4. Marek Hilšer
21 115
5. Pavel Fischer
18 573
6. Mirek Topolánek
9 305
7. Jiří Hynek
2 881
8. Petr Hannig
1 420
9. Vratislav Kulhánek
1 272

38,56 %
26,60
10,23
9,18
8,83
4,30
1,23
0,56
0,47

%
36,36
26,55
11,42
9,93
8,74
4,38
1,36
0,67
0,60

%
43,62
23,06
11,40
9.59
6,19
3,58
1,24
0,67
0,62

Zákupy - volební účast 52,3 % (v roce 2013: 55,4 %)
Počet hlasů
%
1. Miloš Zeman
596
50,55
2. Jiří Drahoš
252
21,37
3. Marek Hilšer
116
9,84
4. Michal Horáček
111
9,41
5. Pavel Fischer
53
4,50
6. Mirek Topolánek
26
2,21
7. Jiří Hynek
15
1,27
8. Petr Hannig
6
0,51
9. Vratislav Kulhánek 4
0,34

Zákupy – 1. okrsek – radnice - volební účast 52,3 %
Počet hlasů
%
1. Miloš Zeman
298
50,16
2. Jiří Drahoš
128
21,54
3. Michal Horáček
58
976
4. Marek Hilšer
55
9,25
5. Pavel Fischer
25
4,20
6. Mirek Topolánek
18
3,03
7. Jiří Hynek
6
1,01
8. Vratislav Kulhánek
4
0,67
9. 9. Petr Hannig
2
0,33

Zákupy – 2. okrsek – škola - volební účast 52,3 %
Počet hlasů
%
1. Miloš Zeman
225
49,16
2. Jiří Drahoš
109
23,79
3. Marek Hilšer
49
10,69
4. Michal Horáček
42
9,17
5. Pavel Fischer
25
5,45
6. Mirek Topolánek
4
0,87
7. Jiří Hynek
2
0,43
8. Petr Hannig
2
0,43
9. Vratislav Kulhánek
0
0,00

Českolipsko - volební účast 54,03 %
Počet hlasů
1. Miloš Zeman
19 329
2. Jiří Drahoš
10 221
3. Michal Horáček
5 052
4. Marek Hilšer
4 252
5. Pavel Fischer
2 744
6. Mirek Topolánek
1 587
7. Jiří Hynek
551
8. Vratislav Kulhánek 297
9. Petr Hannig
278

Zákupy 3. okrsek (N. Zákupy) - volební účast 32,08 %
Počet hlasů
%
1. Miloš Zeman
73
57,48
2. Jiří Drahoš
15
11,81
3. Marek Hilšer
12
9,44
4. Michal Horáček
11
8,66
5. Jiří Hynek
7
5,51
6. Mirek Topolánek
4
3,14
7. Pavel Fischer
3
2,36
8. Petr Hannig
2
1,57
9. Vratislav Kulhánek
0
0,00

Komentář:
Do druhého kola postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. To platí
v rozměru celorepublikovém, krajském i okresním. Kdyby
byly Zákupy samostatnou republikou, už by měly svého
prezidenta, a tím by se stal Miloš Zeman, který zde získal 50,55
%. Nejvíce příznivců má v Nových Zákupech (57,48 %),
naopak do druhého kola by musel na sídlišti a přilehlých
ulicích, kde se přes polovinu hlasů těsně nedostal (49,12 %).
Volební účastí se Zákupy rozhodně chlubit nemohou. Za celostátní účastí jsou téměř 10 %, za krajskou 8 % a za okresní

téměř 2 %. Zvláště se v tomto ohledu předvedli občané Nových
Zákup, kteří za celostátní účastí zaostali o propastných 30 %.
Že by těm, kteří nepřišli do volebních místností, bylo úplně
jedno, jak to v naší republice vypadá a vypadat bude? Ale je
zřejmě pohodlnější sedět doma a jen nadávat, případně tvrdit:
„Naše vina to není, my jsme ho (je jedno koho) nevolili.“
Mýlíte se. Tím, že jste nepřišli, jste ho pomohli zvolit. Tomu se
říká volit nohama.
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VÝSLEDKY 2. KOLA 26.-27. 1. 2018
ČESKÁ REPUBLIKA - volební účast 66,60 %

Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Liberecký kraj - volební účast 64,98 %
Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Českolipsko - volební účast 58,95 %
Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Zákupy - volební účast 58,74 %
Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Zákupy – 1. okrsek – radnice - volební účast 60,99 %
Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Zákupy – 2. okrsek – škola - volební účast 64,68 %
Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Zákupy 3. okrsek – Nové Zákupy - volební účast 40,75 % Miloš Zeman
Jiří Drahoš

2 853 390 hlasů
2 701 206 hlasů
113 509
116 231
28 400
20 011
859
476
425
229
319
199
115
48

51,36 %
48,63 %
49,40 %
50,59 %
58,66 %
41,33 %
64,34 %
35,65 %
64,98 %
35,01 %
61,58 %
38,41 %
70,55 %
29,44 %

Komentář:
Prezidentem České republiky byl zvolen na další pětileté
období Ing. Miloš Zeman, a to i zásluhou zákupských občanů,
kteří pro něj odevzdali 64,34 % hlasů, zatímco pro prof. Ing.
Jiřího Drahoše pouze 35,65 % hlasů. V rámci vyšších územních celků byl poměr hlasů vyrovnanější a Liberecký kraj spolu
s Východočeským, Středočeským a Prahou dal větší důvěru
Jiřímu Drahošovi. Volební účast byla daleko vyšší než v 1.
kole, celkově úspěšnějším v mobilizaci svých příznivců byl
Miloš Zeman.
Pokud jde o hodnocení výsledků voleb v Zákupech, platí pro
druhé kolo beze zbytku totéž, co pro kolo první s jedinou
změnou: Miloš Zeman tentokrát zvítězil i ve 2. volebním
okrsku.
Mnozí komentátoři a politici hovoří o tom, že česká společnost
je rozdělená. Mají pravdu. Jsou zde početně vyrovnané tři
skupiny obyvatelstva. Z 8 362 987 občanů starších 18 let jich
2 853 390 stojí za staronovým prezidentem Zemanem. Jsou to
ti, kteří si přejí pokračování současné vnitropolitické situace i
současného stavu politiky zahraniční. Bezpochyby budou
následujících pět let spokojeni a nebudou mít sebemenší důvod
si na cokoliv stěžovat. Mají plné právo a snad skoro i povinnost
chválit vše. Dalších 2 793 322 patří do kategorie lidí, které lze
zařadit do skupiny „mně je to jedno, jeden horší než druhý“.

Jejich aktivita spočívá v tom, že při volbách sedí doma a pak
většinou nadávají na všechno. Měli by však mlčet, protože
neudělali nic ani pro to, aby situace zůstala, jaká je, ani pro to,
aby se změnila. Třetí skupina v počtu 2 701 206 občanů chtěla
volbou Jiřího Drahoše změnit politické klima doma a bezpochyby i vyrovnat naši zahraniční politiku tak, aby byla
jednotná a znala všechny světové strany (mám na mysli kompas, v tomto případě politický). Prohráli o cca 150 000 hlasů a
mají teď právo být nespokojeni, mají právo kritizovat, co se jim
nebude líbit. Věřím, že to budou dělat slušně s vírou v plnění
slibu, který prezident Zeman dal ve svém prvním povolebním
vystoupení: „…chtěl bych být poněkud pokornější, méně
sebevědomý a vstřícnější vůči názorům lidí, kteří mají jiné
názory než já. Méně arogantní...“
Z těch tří skupin je zřejmě nejméně přínosná pro naši zem ta
druhá, která nekoná a jen nadává.
Těžko předvídat, jak se bude vyvíjet vnitropolitické klima, zda
směrem k jednotě, nebo k ještě většímu rozdělení. V každém
případě by se měla rozvíjet a sílit občanská společnost, na níž
závisí míra a síla naší demokracie. Je třeba, abychom všichni
byli především občany České republiky a pak teprve straníky.
Pokud jde o zahraničí – volební výsledky zřejmě náš vliv a
prestiž v Evropě neposílily.
JMŠ

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

Stručně z jednání rady města dne 19. a 28. 12. 2017, 24. 1. 2018
Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy schválila propachtovat část pozemku p. č.
79 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 v k. ú.
Lasvice, na dobu neurčitou, za účelem zahrada, s účinností od
1. 1. 2018, nájemné 0,75 Kč/m2/rok.
Rada města Zákupy schválila uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou se zřizuje věcné břemeno k umístění
zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1596 v k. ú.
Zákupy, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
Správa bytového fondu města
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 2 o velikosti 1+2 na adrese Mimoňská 243; na byt č. 5 o
velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 513; na byt č. 15 o
velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 534 a na byt č. 5 o
velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 513, Zákupy na jeden
měsíc; naopak neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt č.

3 o velikosti 0+1 na adrese Nové Zákupy 520, Zákupy, na jeden
měsíc.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
čtyři měsíce, a to na byt č. 4 o velikosti 1+2 na adrese Školní
341; na byt č. 18 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 532;
na byt č. 20 o velikosti 1+1 na adrese Školní 339; na byt č. 21
o velikosti 0+2 na adrese Školní 339 a na byt č. 12 o velikosti
1+1 na adrese Nové Zákupy 514, Zákupy, na čtyři měsíce.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv o
nájmu bytu v majetku města dle důvodové zprávy.
RM Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na služební
byt č. 10 o velikosti 1+3 na adrese Nové Zákupy 520, Zákupy
po dobu výkonu funkce správce sociálních bytů v tomto
objektu, na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvě pro příjmově
vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ve znění
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pozdějších předpisů, v střešní nástavbě Školní 333 a bytovém
domě Tichá 246, Zákupy, dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila výměnu bytů, a to bytu č. 9,
Školní 366 a bytu č. 20, Školní 339, Zákupy; bytu č. 18, Nové
Zákupy 534 a bytu č. 2, Nové Zákupy 534 a dále bytu č. 7,
Gagarinova 395 a bytu č. 4, Školní 341, Zákupy.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 6
v ul. Gagarinova 332, Zákupy dle § 2279 Občanského
zákoníku od 1. 1. 2018.
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila ceník plateb za odvoz komunálního odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k
podnikání, které jsou zapojeny do systému nakládání s komunálním odpadem ve městě Zákupy, s účinností od 1. 1. 2018.
Rada města Zákupy schválila ceník služeb a půjčovného Služeb
místního hospodářství města Zákupy s účinností od 1. 1. 2018.
Rada města Zákupy schválila Ceník pro veřejné pohřebiště
Zákupy, Kamenice, Brenná s účinností od 1. 1. 2018 dle
důvodové zprávy.
Rada města Zákupy neschválila Sportovní unii Českolipska, z.
s., Česká Lípa, poskytnutí individuální dotace na vyhlášení
ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa“, za rok
2017 dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila dle důvodové zprávy oddělení
LDN při NsP Česká Lípa a. s., poskytnutí věcného daru ve výši
6.160 Kč a občance Zákup poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč včetně darovacích smluv za tímto účelem.
Rada města Zákupy schválila rozpočtové opatření č. 21/2017
na straně příjmů ve výši 461 000,- Kč a na straně výdajů ve výši
461 000,- Kč a dále rozpočtové opatření č. 1/2018 na straně
příjmů ve výši 48 000,- Kč a na straně výdajů ve výši 48 000,Kč v předloženém znění.
Rada města Zákupy schválila vyhlášení Programu města
Zákupy na podporu celoroční činnosti v roce 2018 pro
poskytování dotací v oblasti kultury a pro poskytování dotací
v sociální oblasti, v předloženém znění.
Rada města Zákupy schválila KULTUŘE ZÁKUPY z. s.
individuální dotaci na podporu jednorázové kulturní akce ve
výši 7.500,- Kč na kulturní akci X. ZÁKUPSKÝ
MASOPUST a Obci baráčníků Zákupy individuální dotaci na
podporu jednorázové kulturní akce ve výši 13.200,- Kč na
kulturní akci Baráčnický ples 2018, včetně veřejnoprávních
smluv za tímto účelem.
Rada města Zákupy schválila prodejní cenu publikace
PAMÁTNÍK ZÁKUPSKÝ ve výši 40,- Kč a prodejní cenu
cyklomapy MIKROREGION PODRALSKO ve výši 60,- Kč.
Příspěvkové organizace
Rada města Zákupy schválila přijetí finančního daru účelově
určeného v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“
v celkové výši 65.948,- Kč do vlastnictví organizace ZŠ a MŠ
Zákupy od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR
WOMEN, Praha 4.
Rada města Zákupy vzala na vědomí informaci ředitele školy o
výsledcích voleb do školské rady ZŠ a MŠ Zákupy na funkční
období prosinec 2017 – listopad 2020.
Rada města Zákupy schválila vyplacení odměn ředitelům

příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy za mimořádné úkoly dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu dle bodu 3. Směrnice MěÚ č. 1/2014 Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Zakoupení smažící
plynové pánve pro DD a DPS Zákupy“ a přidělení této zakázky
firmě ARDA s. r. o., Liberec 11, za cenu 162.261 Kč vč. DPH.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka audiovizuální
techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy“ a stanovila hodnotící komisi ve
složení: Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města, Mgr.
Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ, Ing. Pavel Paták, člen
zastupitelstva města, Ing. Milan Dufek, učitel ZŠ a MŠ, Mgr.
Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
MěÚ včetně náhradníků.
Rada města Zákupy schválila přerušení provozu školní družiny
ZŠ a MŠ v termínech školních prázdnin: 2. 2. 2018, 26. 2. – 2.
3. 2018 a 29. 3. 2018.
Rada města Zákupy schválila termín zápisu do mateřské školy
ZŠ a MŠ na 3. 5. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin a místo tohoto
zápisu v mateřské škole, Školní 347, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 501,
Zákupy s občankou Zákup, od 1. 2. 2018.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 32. schůze komise
pro kulturu a cestovní ruch ze dne 6. 12. 2017, 10. 1. a 17. 1.
2018 včetně plánu činnosti této komise na rok 2018; zápis
z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 19. 12. 2017 a 22.
1. 2018 včetně plánu činnosti této komise na rok 2018 a zápis
z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 14. 12.
2017.
Další záležitosti
Rada města Zákupy schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol a.s.,
Praha a Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s firmou Elektrowin a. s., Praha 4.
Rada města Zákupy schválila Směrnici č. 4/2017 zásady tvorby
a použití sociálního fondu v předloženém znění.
Rada města Zákupy svěřila podle zákona o obcích rozhodování o uzavírání smluv o nájmu hrobového místa od 1. 1.
2018 hospodářsko-správnímu odboru.
Rada města Zákupy schválila použití znaku města Zákupy pro
účely reprezentace na triatlonových závodech občanovi Zákup.
Rada města Zákupy schválila smlouvu s pohřební službou
HH AUXILIA s. r. o., Nový Bor a PIETA s. r. o., Česká Lípa
o podmínkách vykonávání výkopových prací a ukládání
lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků na pohřebištích
Zákupy, Kamenice a Brenná.
Rada města Zákupy schválila změnu č. 1 Řádu MěÚ Zákupy č.
1/2017 – PRACOVNÍ ŘÁD, v předloženém znění.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přehledy veřejných
zakázek malého rozsahu nad 50 tis. Kč do 100 tis. Kč bez DPH
k 31. 12. 2017 a výroční zprávu za rok 2017 „Poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů“.

PROGRAM MĚSTA ZÁKUPY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Rada města Zákupy dne 24. ledna 2018 schválila vyhlášení následujících programů:
 Program města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční činnosti v roce
2018
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Podpora celoroční činnosti organizací, spolků apod., zabývajících se kulturní činností, působících na území
města, rozšiřování a zkvalitňování kulturního a společenského života ve města, rozvoj veřejně prospěšné
zájmové činnosti a cestovního ruchu
 Celkový objem finančních prostředků 100.000,- Kč
 Poskytnutí dotace v jednotlivém případě max. 27.000,- Kč
 Podání žádosti od 1. – 23. března 2018
 Program města Zákupy pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2018
 Podpora činnosti, aktivit, zkvalitnění a rozvoj služeb v sociální oblasti realizovaných na území města a
pro občany města Zákupy
 Celkový objem finančních prostředků 45.000,- Kč
 Poskytnutí dotace v jednotlivém případě max. 20.000,- Kč
 Podání žádosti od 1. – 23. března 2018
Vyhlášené programy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a v sociální oblasti jsou zveřejněny na úřední desce města
Zákupy a na webu města www.zakupy.cz (Dotační programy města).

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, tel. 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

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V ZÁKUPECH
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

PÁTEK

07-12:30 ordinace Zákupy, od 12:30 odpolední návštěvy
07-11:00 ordinace Brniště; 11-13 hod. dopolední návštěvy
14-18:00 hod. ordinace Zákupy (akutní stavy + pozvaní + pracující)
07-12:30 ordinace Zákupy, od 12:30 odpolední návštěvy
07-10:30 ordinace Zákupy (akutní stavy + pozvaní + pracující)
11-15:00 ordinace v DD a DPS Nové Zákupy
16-17:00 ordinace v Brništi
07-12:30 ordinace Zákupy, od 12:30 odpolední návštěvy

POZOR!!!

INFORMACE REDAKCE

MUDr. J. Császár

POZOR!!!

Vážení čtenáři a přispěvatelé!
Pokud chcete, aby vaše příspěvky, články, dopisy apod. vyšly v nejbližším čísle Zákupského zpravodaje, posílejte je na adresu
zakupy.kultury@centrum.cz nebo soltova@mesto-zakupy.cz nejdéle do 20. dne každého měsíce do 12 hodin. Jazykově
jsou upravovány pouze příspěvky, jejichž autoři si to výslovně vyžádají.

PŘÍLOHA ZÁKUPSKÉHO ZPRAVODAJE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
Od únorového čísla budete pravidelně dostávat se Zákupským zpravodajem také UPROSTŘED VLOŽENOU PŘÍLOHU
LIBERECKÉHO KRAJE. Ta únorová je věnována z velké části právě Zákupům. Věříme, že toto obohacení našeho
měsíčníku při nezvýšené ceně zákupští občané přivítají.

MĚSTSKÁ KRONIKA
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.
Za vaši spolupráci a pomoc děkuje

Mgr. Jiří M. Šimek, kronikář města Zákupy
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STRUČNĚ Z MĚSTA
Revitalizace zeleně na sídlišti

Svazek obcí EKOD

Vzhledem k možné realizaci dvou projektů na sídlišti bude tato
akce spojená s kácením a následnou výsadbou dřevin a keřů
přeložena na podzim roku 2019, kdy by měly být stavební práce
ukončeny a nemělo by nic bránit revitalizaci zeleně, hlavně
tedy nové výsadbě.

Město Zákupy bylo vloni na podzim jedním ze zakládajících
členů svazku obcí EKOD. Hlavní činností svazku jsou projekty
spojené s odpadovým hospodářstvím. V měsíci lednu svazek
dokončil projekt, který se bude týkat pořízení nádob na tříděný
odpad. Město Zákupy se zapojilo s žádostí o 240litrové nádoby
na plasty a bioodpad, které budou k dispozici zdarma majítelům rodinných domků. Dále bychom rádi pořídili z dotace i
velké kontejnery na plast, papír a sklo, abychom rozšířili počet
sběrných míst, a také nákup čtyř velkoobjemových kontejnerů
pro potřeby sběrného dvora. Ing. Radek Lípa, starosta města

Rekonstrukce městské knihovny
V prosinci loňského roku a v lednu tohoto ruku probíhaly
stavební úpravy v městské knihovně. Knihovna dostala také
nový nábytek a řadu nových knižních titulů. Znovuotevření
knihovny je plánováno v průběhu února.

GLOSA POD ČÁROU
Dokážeme se poučit?
Před více než dvěma sty léty britský historik Edward Gibbon
(1737 – 1794) popsal hlavní příčiny úpadku římského impéria,
což jsou události staré více než jeden a půl tisíce let. Je neuvěřitelné, jak se popis tehdejší skutečnosti podobá popisu naší
současnosti. Posuďte sami:
1. Valná část obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována,
množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky
více než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá
zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá,
nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní
sumy.
5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována,
vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří profesionální vojáci.
6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví
prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se
o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání klesá.
9. Státní dluh roste do nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože domácí výroba je
moc drahá a potraviny a výrobky se vyplácí dovážet z jiných
zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se
rodí stále méně.

13. Léty osvědčené mechanismy, chránící poctivé před podvodníky, selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti, zisku.
15. Staletími předků prověřené hodnoty jako je čest, smysl pro
povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost,
nezištný zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají iluzi, která si vynucuje zábavu a státní
podpory.
20. Občané stále na všechno nadávají.
A dodejme ještě jednu podobnost: Člověk jiného názoru je považován za nepřítele. (V Římě je dokonce zabíjeli. Ale to už tu
bylo přece i u nás.)
Římská říše zanikla. Dokážeme se poučit, abychom nedopadli
stejně? Jistě nelze generalizovat a věřím, že většina občanů se
právem ohradí, že jich se tyto skutečnosti netýkají. Přesto ale:
může někdo tvrdit, že kolem sebe něco podobného nevidí? A
nejen u nás.
Jsme na prahu nového roku. Jsme na prahu nového prezidentského období. Jsme na prahu období nové vlády, ať už bude
jakákoliv a vznikne kdykoliv. Na podzim budou komunální
volby. Dokážeme těchto mezníků využít alespoň v naší republice k počátku nového období bez těch problémů, jež vedly k zániku jedné z největších a nejdéle existujících říší v historii lidstva? Jistě, ale jen tehdy, pokud dokážeme začít každý/á sám/a
u sebe. Jednu šanci jsme už ztratili.
Historie je učitelkou života. Ale ani ten nejlepší učitel nedokáže
naučit nic žáka, který se učit nechce.
Jiří M. Šimek

KRONIKA MĚSÍCE – LEDEN
1. 1. si zákupští občané popřáli do nového roku 2018 při
novoročním ohňostroji.
5. 1. se sešli členové DS Havlíček na své výroční valné
hromadě.
12.-13. 1. odevzdávali občané své hlasy v 1. kole volby

prezidenta republiky.
18.-19. 1. postihla i Zákupy mohutná vichřice – zlámané větve,
popadané stromy.
26.-27. 1. odevzdávali občané své hlasy v 2. kole volby
prezidenta republiky.
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Noc 18.-19. ledna
Byla to noc bouřlivá. Větrná bouře Frederik postihla i naši
republiku včetně Zákup, když před tím daleko hůře devastovala
západní Evropu včetně Německa. I u nás byla na mnoha
místech přerušena silniční i železniční doprava a tisíce
domácností se ocitly bez elektrického proudu. Opět létaly
střechy, převracely se kamiony, lámaly se větve a padaly
stromy. Jedna větrná lesní kalamita nebyla ještě zlikvidována a
další na ni navázala. I zákupští hasiči měli napilno, i když

v samotných Zákupech k žádnému většímu problému nedošlo.
Ale Školní ulice opět, stejně jako po vichřici 29. října a pak i
v listopadu minulého roku, byla ráno plná popadaných větví.
Auto na snímku mělo štěstí, že na něj spadly jen menší haluzky.
Ta velká větev, která by na něm asi zanechala viditelné stopy,
spadla naštěstí o pár metrů dál. Kdo by škodu platil? Město má
dobrou pojistku.

POČASÍ V ROCE 2017 (také ve srovnání s roky předchozími)
Zima byla konečně po několika letech skutečnou zimou
s dlouhodobým obdobím mrazu a značným množstvím dlouho
ležícího sněhu. Souvislá sněhová pokrývka ležela od 2. ledna
do 19. února, tedy 49 dní a dosáhla výšky až 30 cm. Během
zimních dnů jsme zaznamenali 46 (v loňském roce 48) dní, kdy
alespoň na chvíli vykouklo sluníčko, pršelo v 23 (21) dnech,
mlhu jsme zaznamenali v 7 (7) dnech, sněžilo v 16 (24) dnech,
což bylo sice méně než v roce předchozím, zato však sněhové
přívaly byly daleko mohutnější. Ani jednou nepadaly kroupy
(0), ani jednou nebyla duha (0), ve 24 (24) dnech foukal čerstvý
nebo silnější vítr, mráz jsme zažili v 50 (36) dnech, žádný den
nebyl arktický (0), nejvyšší průměrná teplota byla dosažena 4.
března, a to +9 0C (+10 0C), nejnižšího průměru bylo dosaženo
11. ledna -10,7 0C (-9 0C), absolutně nejvýš vystoupala rtuť
teploměru 17. března na +16 0C (+12 0C) a nejníže klesla 19.
ledna na -18 0C (-13 0C). Průměrná teplota zimy činila +0,66
0
C (+2,22 0C).
Je třeba podotknout, že i v rámci Zákup se teploty podle místa
lišily až o 3 0C, v našem případě většinou směrem dolů.
Celkově zde napadlo 65 cm (44) sněhu. Silničáři neušetřili a
ani neušetří, protože zima zanechala na silnicích značnou
spoušť. Ale příroda si odpočinula a do značné míry se doplnily
zásoby spodní vody.
Jaro začalo teplým březnem, pokračovalo chladnějším
dubnem, celkem průměrným květnem a končilo několika velmi
horkými dny v červnu. Celkově málo pršelo a ke konci jara už
začalo hrozit sucho. Zákupy nebyly postiženy žádnými
mimořádnými výkyvy ani teplot, ani srážek, těch však mohlo
být rozhodně více. Celkem jsme se v Zákupech na jaře 2017
dočkali 77 (v předchozím roce 74) dnů se sluncem, po 36 (37)
dní jsme mokli, pět dní (2) bylo mlhavých, ve 3 dnech sněžilo
(4), duhu jsme neviděli (1), ani jednou nepadaly u nás kroupy
(1), po 25 (18) dní se jaro potýkalo se silným větrem, devětkrát
(10) byla bouřka. Letních dnů bylo 13 (9), 3 tropické dny (0),
tropická noc žádná (0), mrazivých dnů bylo 8 (5). Nejvyšší

průměrné teploty v hodnotě 27,3 0C (23,7 0C) bylo dosaženo
30. května, nejnižšího průměru 1,7 0C (4 0C) 19. dubna, nejvýše
absolutně se teploměr vyšplhal 30. května, 3. a 20. června – na
30 0C (28 0C), nejníže klesla teplota 27. března, 19. a 25. dubna,
kdy teploměr naměřil -3 0C (-4 0C). Průměrná teplota jara byla
14,69 0C (13,84 0C). Úroda třešní byla nepříznivě ovlivněna
jarními mrazíky, následně pak suchem. To postihlo i záhony
s jahodami a zeleninou.
Léto mnozí pomlouvali, ale neprávem. Bylo to léto zcela
normální – střídaly se dny opravdu letní se dny chladnějšími,
ovšem v porovnání s létem loňským bylo to letošní přece jen
v souhrnu podstatně chladnější, deštivější. Zasloužilo se o to
mimořádně chladné a poměrně deštivé září. Ale buďme rádi,
alespoň se zmenšil vláhový deficit z předchozích let a doplnila
spodní voda. Zaznamenali jsme celkem 85 dnů se sluncem (v
loňském roce 82), 40 dní s deštěm (37), 8 dní s mlhou (5),
jednou kroupy (0), duhu jsme viděli jednou (0), silný vítr foukal
v 14 dnech (15), bouřilo v 11 dnech (8), letních dnů jsme
napočítali 32 (34), tropických 10 (11) a 4x jsme prožili
tropickou noc (13). Nejvyšší průměrná teplota ve výši 28,3 0C
byla naměřena 1. 7. (27,3 0), nejnižší 10 0C 16. 9. (12 0),
absolutně nejvýše stoupla rtuť teploměru 1. 8., a to na 33 0C (34
0
). Nejníže, na 3 0C, klesla 14. 7., 19. a 21. 9. (3 0). Průměrná
teplota léta byla 18,57 0C (20,48 0C). Letní část června byla
taková normální s průměrnou teplotou 19,33 0C. Červenec byl
teplý – 20,33 0C, srpen ještě teplejší – 20,83 0C, zato září
teplotně podprůměrné – 13,06 0C.
Houby rostly především v září, úroda zeleniny a brambor jak
kde, ovoce většinou postiženo jarními mrazíky. Kaštanů,
žaludů a šípků je hodně, což by mohlo předpovídat dlouhou a
tuhou zimu. To jsem ale opsal větu z loňska i předloňska.
Podzim roku 2017 nepatřil mezi nejpříjemnější roční období.
Byl celkově teplejší než ten loňský, a první mráz přišel až
v listopadu. Mnoho dní bylo větrných, několikrát vítr dosáhl
síly vichřice a kácel stromy. Sněhu bylo podstatně víc než
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v roce minulém. Celkem jsme na podzim viděli alespoň na dosaženo 28. září, 13. a 15. října, nejnižší -4 0C (-2,7 0C) 9.
chvíli slunce v 46 (vloni v 45) dnech. Deštivých dní měl prosince. Nejvyšší absolutní teplota dostoupila 21 0C (22 0C)
podzim 46 (34), mlhavých 12 (19). Sníh padal ve 14 (4) dnech 29. září a 4. října, nejníže klesla rtuť teploměru na -3 0C (-7 0C)
v celkové výši 32 cm (4). Ani jednou jsme nezažili duhu (0). 18. prosince. Průměrná teplota podzimu dosáhla 7,52 0C (5,83
V 18 (9) dnech foukal silný až velmi silný vítr. Nezaznamenali 0C). Hub jsme letos nacházeli především v září opravdu hodně.
jsme žádný letní den (0), ale 10 (22) dní mrazivých a žádný (0) Úroda ovoce se odvíjela od toho, jak byly sady v květu
arktický. Nejvyšší průměrné teploty 160 C (170 C) bylo postiženy jarními mrazy.
Počet dnů v roce
2012
2013
2014
2015
2016
2017
se sluncem
256
223
232
257
249
251
s deštěm
119
121
130
122
133
141
s mlhou
27
21
26
21
34
29
se sněžením
36
45
15
26
33
32
s kroupami
1
0
3
5
1
1
s duhou
5
2
1
1
2
1
se silným větrem
82
89
79
91
70
78
s bouřkou
51
19
25
17
19
24
letních
51
51
41
27
43
45
tropických
14
8
11
28
11
13
tropických nocí
5
6
2
13
2
4
mrazivých
59
70
38
58
67
65
arktických
3
0
0
0
0
0
NV prům. teplota
+29,0
+29,0
+25,50
+30,3
+27,3
+28,3
NN prům. teplota
-11,30
-10,30
-8,70
-4
-9
-10,7
NV absol. teplota
+35,00
+35,00
+31,00
+36
+34
+33
NN absol. teplota
-22,00
-17,00
-11,00
-8
-13
-18
Prům. teplota roku
+10,98
+10,92
+11,47
+10,93
+10,4
+10,54
Celková vrstva sněhu 87 cm
96 cm
27 cm
18 cm
52 cm
98 cm
Souvislá sněhová pokrývka ležela v roce 2017 po 58 dní (v roce 2016 po 25 dní).
Vysvětlivky: NV=nejvyšší denní, NN=nejnižší denní teplota
Mgr. Jiří M. Šimek

KALENDÁŘ MĚSÍCE – ÚNOR
2. února se od 16:00 do20:00 hodin v kulturním domě koná
Novoroční posezení se seniory. K poslechu bude hrát
Českolipská muzika.
3. února začne ve 20:00 hodin v Kulturním domě v Zákupech
Baráčnický ples.

16. února bude „O sexu převážně nevážně“ vyprávět MUDr.
Radim Uzel a zpívat písničkář Josef Štross od 19:00
hodin v Kulturním domě Zákupy.
24. února se od 10:00 do 16:00 hod. konají v kulturním domě
Tvořivé dílničky.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE – ÚNOR
1. 2. 1918 došlo ke vzpouře českých námořníků v Boce
Kotorské proti Rakousku-Uhersku (100 let)
2. 2. Hromnice
1983 provedena první transplantace jater u nás (35)
3. 2. 1468 + vynálezce knihtisku Jan Gutenberg (550)
1973 zemřel spisovatel Vojtěch Sedláček (45)
4. 2. Světový den boje proti rakovině
1808 se narodil Josef Kajetán Tyl, dramatik, herec a
romanopisec, autor textu naší státní hymny (210)
1873 * významný ruský spisovatel, cestovatel a etnograf Michail Michajlovič Prišvin (145)
1928 * herec Jiří Císler (90)
1968 + český paleontolog a spisovatel pro mládež Josef Augusta (50)
6. 2. 1228 byl v Praze korunován Václav I. (790)
1793 + italský dramatik Carlo Goldoni (125)
1923 + básník Adolf Heyduk (95)
1968 * režisér Jan Svěrák (50)
7. 2. 1948 * herečka Jana Preissová (70)
1993 + malíř, grafik a ilustrátor Radek Pilař (25)
8. 2. 1828 * Jules Verne, tvůrce vědeckofantastické literatury (190)

9. 2.
10. 2.

11. 2.

12. 2.
13. 2.

1993 začaly platit samostatné měny česká a slovenská
(25)
1998 + islandský spisovatel Halldór Kiljan Laxness,
nositel Nobelovy ceny (20)
1753 se narodil český národní buditel Václav Matěj
Kramerius, vydavatel knih a novin (265)
1968 * herečka a zpěvačka Kateřina Brožová (50)
1878 * historik, hudební vědec, kritik a politický činitel Zdeněk Nejedlý (140)
1898 * německý dramatik Bertolt Brecht (120)
1948 + ruský režisér Sergej Michajlovič Ejzenštejn
(70)
1993 + český divadelní režisér, dramaturg, kritik a
teoretik Jan Grossman (25)
Světový den nemocných
1858 se Margarettě Soubirousové v Lourdech poprvé
zjevila Panna Marie (160)
1868 + francouzský fyzik Jean Bernard Léon Foucalt
(150)
1908 * francouzský karikaturista Jean Effel (110)
1768 * ruský spisovatel, bajkař Ivan Krylov (150)
1873 * ruský operní pěvec Fjodor Ivanovič Šaljapin
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14. 2.
15. 2.

16. 2.
17. 2.

18. 2.

19. 2.

(145)
1883 + německý skladatel Richard Wagner (135)
1903 * belgický spisovatel Georges Simenon (115)
1948 * spisovatelka, scénáristka a dramatička Daniela
Fischerová (70)
1788 * český obrozenský básník Milota Zdirad Polák
(230)
1878 * český sochař Bohumil Kafka (140)
1368 * pozdější císař Zikmund (650)
1738 + barokní sochař Matyáš Braun (jeho sochy nalezneme i ve Sloupu) (280)
1848 * český spisovatel Karel Klostermann (170)
1958 + Jan Kühn, zakladatel známého dětského sboru
(60)
1973 * lyžařka Kateřina Neumannová (45)
1803 + český skladatel Jan Václav Štich – Punto (215)
1948 * herec Jaromír Hanzlík (70)
1673 + francouzský dramatik Moliere (345)
1798 * malíř Josef Navrátil (podílel se významně i na
výzdobě zákupského zámku) (220)
1853 * básník Jaroslav Vrchlický (165)
1958 + básník Petr Bezruč (60)
1963 * zpěvačka Bára Basiková (55)
1883 * řecký spisovatel Nikos Kazantzakis (135)
1923 * herec a imitátor Antonín Jedlička (95)
1923 * režisér a scénárista Zdeněk Podskalský (95)
1923 + na následky atentátu první československý ministr financí JUDr. Alois Rašín (95)
1473 * astronom Mikuláš Koperník (545)
1743 * italský skladatel Luigi Boccherini (275)
1898 * filmový režisér Václav Wassermann (vl. jm.

Václav Vodička) (120)
20. 2. 1523 * biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav (495)
21. 2. Mezinárodní den boje proti kolonialismu
22. 2. Světový svátek skautek
Den obětí zločinu
1883 * Jaroslav Kocián, český houslista a skladatel
(135)
1993 přijata ČR za člena UNESCO (25)
23. 2. 1883 * německý filosof Karl Jaspers (35)
1903 * novinář, spisovatel a literární kritik Julius Fučík
(115)
1908 + Svatopluk Čech (110)
1938 * režisér Jiří Menzel (80)
1948 * MUDr. Jan Cimický, psychiatr a spisovatel (70)
24. 2. 1918 * herec Svatopluk Beneš (100)
1928 * Josef Sekyra, první Čech na jižním pólu (90)
25. 2. 1948 komunistický puč v Československu – počátek
totalitního systému (70)
1983 + americký spisovatel Tenessee Williams (35)
26. 2. 1548 + italský spisovatel Lorenzino de Medici (470)
1808 * francouzský malíř Honoré Daumier (210)
1878 * pěvkyně Ema Destinová (140
1898 * básník Konstantin Biebl (120)
27. 2. 1853 * spisovatel Josef Holeček (165)
1873 * slavný italský pěvec Enrico Caruso (145)
1968 + hudební skladatel Ludvík Podéšť (50)
28. 2. 1683 * René Antoine Ferchault de Réaumur, francouzský fyzik a přírodovědec (335)
1893 * ruský režisér Vsevolod Pudovkin (125)
1923 * herec a zpěvák Rudolf Pellar (95)
* hudební skladatel Viktor Kalabis (95)

KULTURA
POHLED DO HISTORIE ČESKÉHO KULTURNÍHO ŽIVOTA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek
V roce 1993 pracovala rada MěKS v nezměněném složení.
Kulturní a společenské akce roku (bez Zákupských hudebních
večerů KPH a divadelních představení DS Havlíček):
1. 1. VZNIKLA ČESKÁ REPUBLIKA
16. 1. 2. společenský ples MěKS
30. 1. ples KSČM
13. 3. sportovní ples
18. 3. KSČM: beseda s J. Švorcovou
20. 3. MěKS: Country bál
13. 4. Receptář naruby s Přemkem Podlahou a K. Zichem
21. 5. rockový koncert skupiny Mefisto a K. Sodomy
3. 6. školní akademie
11. - 13. 6. oslavy 70. výročí českého ochotnického divadla
v Zákupech
1. 7. odjely děti na tradiční tábor do Branžež.
6. a 7. 8. divadelní společnost Divadlo a život z Prahy hrála
O dvanácti měsíčkách a Nahatí andělé, Ženichy a Šibalství
Scapinova (na všech představeních dohromady 73 diváků).
10. 9. v KD módní přehlídka s Janem Čenským
11. 9. otevřena výstava fotografií „Zákupy, jaké byly, jsou a
mohly by být“
26. a 27. 10. IX. přehlídka okresního amatérského divadla - 4
inscenace
16. 11. zahájení návštěvy německých rodáků „Trefpunkt
Reichstadt“. V jejím rámci setkání v KD s kulturním vystoupením dětí, prohlídka Zákup, setkání s představiteli města.
20. 12. vánoční besídka pro děti z MŠ. Nadílka od sponzorů –
zákupských podnikatelů

(Pokračování)
31. 12. v KD rozloučení se starým rokem a přivítání nového.
Při MěKS pracoval DSH a KPH. Bylo uspořádáno 8 akcí pro
školní děti, kulturní ples, Country bál, 4 estrády, 70 let českého
ochot. divadla v Zákupech, setkání s něm. rodáky, výstava o
minulosti, současnosti a budoucnosti Zákup, 6 koncertů pro
450 posluchačů, 8 představení DSH - 7 x Autostop (účast na
národní přehlídce), 1x Poctiví společníci (zhlédlo na 300
diváků). Celkové výdaje MěKS činily 87 710 Kč.
V roce 1994 uspořádalo MěKS s dalšími organizacemi celkem
23 akcí, z toho 5 plesů, 6 komorních koncertů, 4 div.
představení a 5 akcí pro děti.
V průběhu roku bylo navrženo zrušení funkce ekonoma,
zástupce vedoucího a dramaturga, s výhledem na úplné zrušení
MěKS.
V důsledku toho oznámili ukončení činnosti J. Fridrichová a J.
M. Šimek, který rovněž dal k dispozici funkci redaktora
Zákupského zpravodaje, již dosud vykonával. Oznámil také, že
činnost KPH bude řídit pouze do konce koncertní sezóny 19945. Na svou práci v KPH k tomuto termínu resignoval i jeho
dosavadní předseda J. Stahl.
Kulturní a společenské akce roku (bez Zákupských hudebních
večerů KPH a divadelních představení DS Havlíček):
10. 1. Levý Blok uspořádal v KD besedu o sociální politice
za účasti poslance M. Chudoby a zástupců okresních organizací
ODS a Svobodných demokratů.
29. 1. ples podnikatelů (20 návštěvníků)
5. 2. 3. společenský ples MěKS
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18. 2. dětský karneval
19. 2. ples KSČM
12. 3. sportovní ples
15. 4. byl datován dopis, jímž heraldická komise Parlamentu
ČR oznámila starostovi, že bude Zákupům udělen prapor dle
návrhu, který byl vypracován kronikářem města Mgr. J. M.
Šimkem a upraven dle požadavků komise. List praporu tvoří tři
vodorovné pruhy - modrý, žlutý, modrý v poměru 1:2:1. Ve
středu žlutého pruhu jsou černé zkřížené ostrve o šesti sucích.
Poměr šířky k délce listu je 2:3.
22. 4. otevřena restaurace U Venuše v KD. Pivo se čepovalo
zdarma.
1. 5. v KD módní přehlídka, MO KSČM oslavy 1. máje na
stadionu
3. 5. vysílala TV Nova v pořadu „Na vlastní oči“ rekonstrukci odkrytí krypty v zákupském kostele s rakvemi velkovévodkyně toskánské a jejího manžela. Poprvé byla krypta otevřena 1984-5 zákupským farářem a pak pracovníky StB.
13. 5. starosta Patočka a zást. starosty Urban přijati předsedou PS PČR M. Uhdem, který jim předal prapor města.

25. 6. dětská diskotéka na ukončení školního roku
2. 9. se na zákupském nádraží filmovalo, nikdo neví co.
Zřejmě válečný film.
3. 9. návštěva rodáků
29. 9.-1. 10. oslavy 75. výročí otevření české školy a 30. výr.
otevření nové školy
29. 9. školní akademie
30. 9. opékání buřtů u ohně u KD, kytarová skupina,
ohňostroj
1. 10. vyvrcholily školní oslavy otevřenými dveřmi školy,
na nám. Svobody od 8:30 hudba, mažoretky, taneční soubor
Duha, historický šerm, sportovní zábavní soutěže. Od 13:30
setkání současných i bývalých pracovníků školy, od 15 hod.
setkání bývalých učitelů a žáků v KD - pěvecký sbor Musica
cecilia, beseda s V. Satoranským, moderátor Viktor Linhart. Po
projevu starosty dlouholetí pracovníci školy obdrželi upomínkové dárky.
15. 10. zákupský rockový večer v restauraci KD
5. 11. barevná discoshow v KD
12. 11. barevná discoshow
(Pokračování příště)

14. 6. v KD DK Jirásek Č. Lípa: Macbeth dle Shakespeara
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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

Společenský oděv vítán.
Předprodej vstupenek pan Jaroslav Jíra, telefon: 731 321 090
_____________________________________________________________________________________
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MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

HISTORIE
ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek

(Pokračování)

V roce 2018 slaví české ochotnické divadlo v Zákupech 95 let své existence.
Toto výročí si jistě zaslouží být blíže připomenuto. Proto v Zákupském zpravodaji během tohoto roku
otiskujeme na pokračování kapitoly z dějin zákupského českého ochotnického divadla.
_____________________________________________________________________________________
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OD ROKU 1945 DO ROKU 1960:
Po osvobození v květnu 1945 se vrátili čeští obyvatelé Zákup a
s nimi přišli další čeští občané především z Čáslavska a později
také čeští repatrianti z bývalé Jugoslávie. Německé obyvatelstvo bylo až na malé výjimky vyhnáno. Poté, co se život v Zákupech ustálil, začali někteří občané uvažovat o obnovení ochotnické činnosti.
1946
První představení „Drama na statku“ sehráli pod hlavičkou
místní organizace KSČ 10. února 1946. Hned na to – 21. února
1946 byl ustaven přípravný výbor divadelních ochotníků,
který se hlásil k předválečnému ochotnickému souboru a
navazoval na něj. A už 17. března byla odehrána premiéra
„Posledního muže“ v režii Bohumila Červencla.
12. 5. 1946 ochotníci z Božíkova: „Vdavky Nanynky Kulichovy”
21. a 22. 12. 1946 sehráli zákupští ochotníci komedii Františka
Cimlera „Myslivecká latina" (režie Fr. Křivohlavý)
1947
26. ledna 1947 přijal soubor jméno „HAVLÍČEK“. Pracoval při Místní osvětové besedě Zákupy.
Pak rychle následovaly nové inscenace, mezi nimi i operetní.
Soubor totiž disponoval řadou dobrých zpěváků a zpěvaček a
k dispozici mu byli i zákupští muzikanti, hlavně kapela pana
Kašpara.
2. 4. hra se zpěvy „V trojském zámečku" od Slávy Grohmanové (rež. K. Šváb)
8. 6. Sláva Grohmanová: „V tom našem kostelíčku" (Šváb)
3. 11. – Jarka Bílý: „Paragraf 144" (rež. B. Červencl)
V roce 1947 bylo založeno loutkové divadlo.
1948
Únorový puč 1948 způsobil odmlku ochotníků na tři roky. I
další údaje jsou neúplné. Hrálo jen loutkové divadlo, pro něž
byl postupně vybudován divadelní prostor v tzv. Špičkárně
v nynější Gagarinově ulici. Bylo zde stupňovité hlediště a technicky velmi dobře vybavené jeviště s loutkami, jež vyřezával
tvůrce Hurvínka a Spejbla J. Nosek.
1950
Dětské představení – Zdeněk Pokorný: „Princezna Rozmařilka“ (rež. Červencl)
1951
„Tulák" (rež. J. Lenský)
1952
Molière: „Zdravý nemocný" (Lenský)
1953
Václav Štech: „Třetí zvonění" (Lenský)
Nejvýznamnějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech
byli v létech
1946 –53 Bohumil Červencl
a Karel Šváb.
1955
Vznikl soubor státního statku. Jeho premiérou byla „Selská
láska" Miloslava Stehlíka.
HAVLÍČEK:
Rajská-Smolíková: „Zelené království" (V. Vondra) 1. a 2. 1.
J. B. Molière: „Chudák manžel" (rež. Oldřich Slavík – později
známý brněnský divadelní, filmový a televizní herec konal
v Zákupech základní vojenskou službu.)

1956
soubor státního statku – „Lidový král“
HAVLÍČEK – J. B. Molière: „Jeho urozenost pan měšťák“
(Slavík)
1957
Školní představení ve spolupráci s některými členy „Havlíčka“ – Jaroslav Mácha:
„Krakonošova medicína“ (Nina Pešková)
– poprvé hraje v Zákupech Jiří M. Šimek.
HAVLÍČEK – Josef Štolba: „Na letním
bytě" (rež. Ladislav Budín)
V roce 1957 se soubor státního statku
Zákupy spojuje se souborem „Havlíček“ Zákupy. Vedoucím
sloučeného souboru se stává Ladislav Budín.
1958
A. Jirásek: „Samota" (L. Budín + Heřman) 29. a 30. března
D. Dobričanin: „Člověk z Marsu" (Budín) 14. a 15. června
C. Goldoni: „Starý bručoun" (Budín, Josef Bárta) 3. listopadu
1959
Stodola: „Marina Havranová" (J. Bárta) 11. června
Režný-Radkovský: „Neodcházej" (Budín) 21. a 22. listopadu
1960
P. Karvaš: „Půlnoční mše" (Budín) 14. a 15. května
V roce 1960 se Ladislav Budín vzdává funkce vedoucího souboru a na jeho místo přichází Jiří M. Šimek.
Nejvýznamnějšími
osobnostmi ochotnického divadla v
Zákupech byli
v 50. létech vedle
hostujícího Oldřicha Slavíka především Ladislav
Budín a Josef
Bárta.
OD ROKU 1961 DO ROKU 1989
1961
Vratislav Blažek: „Příliš štědrý večer" (Šimek) 28. 5. a 1. 6.
dětský soubor - Jaroslav Šimek: „Elixír života" (Šimek) 2. 6.
dětský soubor - Saša Lichý: „Kouzelná lampa Aladinova" (Šimek) 10. 5. - hráno i v Jestřebí.
1964
V + W: „Kat a blázen" (Šimek) - ve Stráži p. R, v Brništi 27. 5.
1967 dět. soubor - J. Horák: „Medová pohádka" (Šimek) 28. a
29. 4.
1968
J. Toman: „Slovanské nebe" (Šimek) 6. a 7. 1.
Merle: „Vláda žen" (Šimek) 22. a 23. 6.
21. srpna projely Zákupy první sovětské okupační tanky.
Doba ztěžkla.
28. října připravili zákupští ochotníci slavnostní večer k 50. výročí Československa (Šimek).
Tento večer byl zároveň protestem proti okupaci „bratrskými“
armádami v čele s armádou sovětskou. V samotných Zákupech
byl od 15. 10. 1968 umístěn sovětský tankový pluk až do roku
1991, kdy 28. 3. – na Zelený čtvrtek – odešlo ze Zákup posledních 50 vojáků Sovětské armády. Pobývala zde 8 200 dní.
Tehdejší vynikající herečka našeho souboru Vlaďka Sůvová,
učitelka zdejší školy, na slavnostní večer ve své románové
kronice „Čím jsou lidé živi“ vzpomíná:
„Obvykle mívám před každým vystoupením trému až nepří-

_____________________________________________________________________________________
15

Zákupský zpravodaj
četnou. Nedokážu s nikým promluvit soudné slovo, natož pak
se smát a vypravovat třeba anekdoty, jako to dělávají nejen
profesionálové, ale i někteří ochotníci. Dnes jsem trému
nepociťovala, nebyl na ni prostor. Celou duši vyplňoval smutek
...
Teď mluví Jirka. Zasvěceně, kultivovaně. Jeho proslovy jsou
vždycky bez frází, stojí za každým svým pečlivě váženým
slovem. Marná sláva, umí z nás nejvíc, a nejen na jevišti.
Stojíme v zákulisí, všichni v černém od hlavy k patě, jen
s trikolórami na prsou. Nebýt jich, vypadali bychom jak oživlé
mrtvoly. Bledí, civilně vyčerpaní posledními měsíci a týdny.
Vím, že za okamžik vystřídám Jirku na jevišti. Vycházím a ani
teď nemám trému, snad je to i špatně, jenže dřív mi šlo i o
kousek mého já ... jak je dnes lhostejné to mé já. Jen tebe,
autora, věrně přetlumočit. Tvůj plamen, tvou vodu živou nesu
v dlaních. Jsem tvůj nástroj, posel, nic víc.
... Všechno je černé, tmavá látka leží i na zemi a na temném
pozadí se odrážejí jen naše obličeje. ... Neuvědomovala jsem
si, jak mluvím, ale až po čase se mi moje recitace vracela
s přesností magnetofonové nahrávky. Vlastně jsem
nerecitovala, ale modlila se... monotónně, téměř v jedné
rovině, jen únava a slzy a pokora byly v mém hlase, který
divákovi přinášel Čapkova slova ... „Pravda je víc než moc,
protože je trvalá...“ ... V té chvíli, kdy se můj hlas ponořoval do

hluboké tmy a já jen tušila tlukot lidských srdcí v ní, jsem snad
byla nejblíž chápání Boha.“
Pro „Havlíčka“ a bohužel pro celou naši vlast nastaly těžké
doby tzv. normalizace. Proti okupaci a obnovené totalitě jsme
se ještě jednou postavili Jiráskovou Lucernou. Boj o lípu pro
herce i pro diváky představoval boj za svobodu. Dvě
představení před přeplněným sálem nám sice dala najevo, že
nejsme sami, ale situaci u nás nezměnila.
1970
A. Jirásek: „Lucerna" (Šimek) 29. a 30. 5.
dětský soubor - Z. Horynová: „Zkoušky čerta Belínka" (Šimek)
12. 6. dvě představení
dětský soubor - Kožík-Wenig: „Stříbrná studánka" (Vladimíra
Sůvová) 19. 6.
Čtvrtek-Lichý: „Jak se stal Rumcajs loupežníkem" (Jan Sekula)
12. a 13.12.
V roce 1970 prohlásil tehdejší předseda zákupského národního výboru, že pořádným ochotníkům musí stačit jedna
zkouška na jevišti, aby mohli hrát divadlo. Jeviště i sál byly vyhrazeny na slavnostní schůze a zasedání k nejrůznějším revolučním výročím, a tak na zkoušky ochotníků místo ani čas nebyly. Ještě chvíli hrály děti, které mohly zkoušet ve škole, a protože ochotník bez divadla je jako ryba bez vody, občas byla připravena na zkoušky nenáročná estráda. Skoro deset let se nehrálo.
(Pokračování příště)

Římskokatolická farnost Zákupy
Návrat kardinála Josefa Berana do vlasti
V lednu jsme se dověděli potěšující zprávu. Otec kardinál Josef
Beran se bude moci po téměř půl století vrátit domů. Konečně
bude vyplněno jeho posledního přání. Když v r. 1969 v Římě
umíral, chtěl být pohřben v rodné zemi. Tehdejší normalizační
vládci se však báli i mrtvého pražského arcibiskupa. Nelíbilo
se jim, že tento vězeň nacismu a komunismu má tak vysoký
morální kredit u lidí doma i v zahraničí a obávali se reakce
okupantů. A tak byl pohřben v kryptě chrámu sv. Petra v Římě
po boku papežů. Taková čest nebyla prokázána žádnému
jinému kardinálovi. Nyní se zdá, že bude konečně bezpráví na
tomto příkladném a slavném muži našeho národa napraveno.
Jeho ostatky by měly spočinout v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha v Praze.
Stručný životopis: Pan kardinál se narodil 29. prosince 1888 v
Plzni do velmi chudé rodiny učitele. Byl obdařen vysokou
inteligenci. Hlavně maminka byla jeho příkladem
lásky k Bohu. Studoval
v Plzni a v Římě. Vysvěcen na kněze byl 10.
června 1911 v římské bazilice sv. Jana v Lateráně.
Doktorát teologie získal
r. 1912. Po návratu do
Čech začal svou životní
dráhu duchovního. Radost

z konce 1. světové války a ze vzniku samostatného
Československa v r. 1918 byly zkaleny zprávami o ideologických excesech s hesly „Pryč od Říma“ a „Řím musí být
souzen a odsouzen“ a podobně. Stejně tak i ostudné zničení
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a ničení křížů
a náboženských symbolů. Pomáhal stabilizovat situaci v církvi
a společnosti, hájil víru a morálku proti různým útokům. Sám
byl příkladem. Velmi mnoho pracoval. V r. 1932 se stal
rektorem pražského semináře a byl nucen řešit velmi složité
události předválečné a válečné. V r. 1942 byl mons. Beran
zatčen gestapem, byl internován v Praze na Pankráci, následně
převezen do Terezína a pak do koncentračního tábora Dachau.
Jako kněz a křesťan pomohl mnoha lidem a zachránil mnoho
životů. Koncentrační tábor přežil a doma pokračoval v práci
pro lidi. V r. 1946 se stal 33. pražským arcibiskupem a 21.
primasem českým. Po nástupu komunistů v r. 1948 k moci se
stal nepohodlným, neboť hájil právo a spravedlnost pro
všechny. Měl být ve vykonstruovaném procesu odsouzen k smrti, ale protože byl vysoce uznávaný ve světě a milovaný doma,
byl „pouze“ internován na různých místech v ČR. Jeho věznění
bylo horší než v koncentračním táboře Dachau. Propuštěn byl
až v r. 1963, a to s velkými omezeními. Nesměl úřad
arcibiskupa vykonávat a bylo s ním zacházeno jako s nejhorším
kriminálníkem. ČR opustil na základě jednání papežského
stolce a vládnoucí garnitury v r. 1965. Zemřel v Římě 17.
května 1969.
z

Víte, že:
 Silné větry, které na konci roku 2017 zasáhly Zákupy a celou ČR, poškodily střechy kostelů v Zákupech, ve Velenicích a
také střechu fary v Zákupech? Jen samotná spoluúčast k úhradě
pojišťovny při opravách stála farnost 21 845,- Kč. Krom toho
se kostel v Zákupech (střecha) dostal do kritické fáze a farnost
už jen z vlastních úspor musela zainvestovat 41 679,- Kč. Byly
to peníze připravené pro další etapu oprav střechy kostela. Tato

skutečnost nyní staví farnost do problémové situace, jak přispět
na spoluúčast na letošní rok.
 O vánoční koncert, který se konal 28. prosince 2017, byl
velký zájem? Publikum zaplnilo celý kostel a koncert se velmi
líbil. V úvodu vystoupily děti ze souboru Zákupáček vedené pí
učitelkou Bartošovou. V hlavním bodu programu, v České mši
vánoční J. J. Ryby „Hej, mistře“ , účinkovalo 40 členů smíšeného sboru, sólistů a hudebníků českolipské Sboranky.
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Rubrika otázek a odpovědí
Nebojte se přijít do kostela. V rubrice otázek a odpovědí
seznamujeme s možnými úskalími, abyste se tam cítili dobře.
Kostel je mimořádné místo a i pro vás potřebné a užitečné. Pán
Ježíš řekl: „Hledejte a naleznete.“ Lidé dnešní doby letů do
Otázka č. 12:
Mám si taky jít pro „oplatku?“
Lidé, kteří se poprvé zúčastňují mše svaté, zjišťují, že v určitou
chvíli věřící vystoupí z lavic a jdou ke knězi, který rozdává
přijímání. Znejistí, neboť nevědí, co mají dělat, zda se nemají
přidat. V tomto případě zůstaňte klidně sedět. Kdybyste se
nějakou náhodou ocitli před knězem, dejte si na ústa prst. Kněz
vám udělá křížek na čelo a vy můžete odejít. aniž byste se

vesmíru a velkých objevů si myslí ve své naivitě a sobeckosti,
že jsou schopni řídit svůj osud. Neustále se však ukazuje, že se
hluboce mýlí. Jakou cenu by měl lidský život bez Boží lásky?

dopustili zneuctění eucharistie („oplatka“). Věřící křesťané
mají k eucharistii velikou úctu. Přijímat eucharistii může jen
člověk, který splňuje podmínky, a především je pokřtěn. Takže
pokud toužíte po přijímání eucharistie, začněte se připravovat
ke svátosti křtu.
Za farníky Marie Hašlová

INFORMACE Z KAMENICE
Poslední den v roce jsme vyrazili na Silvestrovskou vycházku. Jelikož dopoledne pršelo, tak jsme neměli odvahu jít
blátivou pěšinkou lesem po naučné stezce, jak bylo původně
v plánu, ale raději jsme šli po asfaltce od Václava k Prokopovi.
Myslím tím od sochy sv. Václava u hřbitova, kde jsme měli
sraz, přes celou Kamenici ke kapličce sv. Prokopa za fotbalovým hřištěm. Každý si na cestu přibalil nějaké drobné pohoštění, o které se se sousedy podělil. Nakonec jsme si všichni navzájem popřáli hodně štěstí a zdraví do nového roku 2018.
V tomto roce nás čeká 100. výročí založení samostatného
československého státu, který navazoval na konec 1. světové
války. Ve většině obcí po celé republice stojí památníky
padlých v této „Velké válce“. V Kamenici u školy také takový
stával. Roubená školní budova však již dnes nestojí a po
památníku se také na dlouhá léta slehla zem. Nejdříve se nám

podařilo najít starou pohlednici, na které je zobrazen, a o
několik let později se dokonce podařilo náhodou objevit i
žulový vrcholový hranol při zpevňování břehu Kamenického
potoka. Za osadní výbor jsme navrhovali památník zanechat
v Kamenici na jednom z námi vybraných míst. Památník byl
však v rychlosti rekonstruo-ván na naučné stezce. S odstupem
času musím říct, že jeho
nové umístění nebylo
šťastné. Zdá se mi, že je
v lese zastrčený a ani
nena-vazuje přímo na
pěšinu naučné stezky.
Proto
k němu
návštěvníci ani nechodí.
Rád bych proto otevřel
diskusi jak v osadním
výboru, tak i ve vedení
města, či v komisy pro
obnovu památek, jestli
by nebylo důstojnější
památník vrátit zpět do
Kamenice, kde by byl
více využíván. Také by bylo vhodné věnovat větší pozornost
rekonstrukci podstavce, kde bývala napsána jména padlých.
Během pátrání po historii se mi podařilo v kamenické kronice
o nich najít záznam. Několik jmen padlých a raněných vojáků
se mi také podařilo najít v soupise vydávaném za války ve
Vídni. Přál bych si, aby se k mému návrhu přidalo co nejvíce
lidí, a společně jsme pak 28. říjen oslavili u nového památníku.
Radek Hlavnička

SPORT
STOLNÍ TENIS
Okresní přebor
Koncem listopadu skončila podzimní část okresního přeboru.
Družstvo A skončilo v OP1 s 1 výhrou a 2 remízami na
předposledním 10. místě tabulky. Družstvo B si vedlo úspěšněji
a v OP2 s 6 výhrami a 2 remízami obsadilo 5. místo
dvanáctičlenné tabulky.
Od začátku prosince pokračuje okresní přebor druhou částí
soutěže. Družstvo A zatím sehrálo 4 utkání, jednou vyhrálo a
třikrát prohrálo. Družstvo B také sehrálo 4 utkání, z toho 3
utkání vyhrálo a jednou prohrálo. Jarní kolo soutěže pokračuje
až do března tohoto roku.

Turnaj pro žáky
Ve spolupráci s naším oddílem zorganizovala pí učitelka
Mitáčová turnaj pro žáky školy. Informace o tomto turnaji
najdete již v minulém Zpravodaji i ve vývěsní skříňce oddílu.
Turnaj ve Svoru
V sobotu 16. 12. 2017 se uskutečnil ve Svoru turnaj ve stolním
tenisu, kam náš oddíl vyslal početnou delegaci. Počet účastníků
se vyšplhal na rekordních 47 hráčů z okresních soutěží. Hráči
byli rozlosováni do 8 skupin po šesti hráčích. Z každé skupiny
postupovali první čtyři do vyřazovacího pavouka. Z našeho
oddílu se turnaje zúčastnilo 6 hráčů, z nichž si nejlépe vedl Petr
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Brůžek ml, který se probojoval až do čtvrtfinále a skončil tak
na 5. - 8. místě.
Vánoční turnaj - „poslední smeč“
32. ročník Vánočního turnaje jsme uspořádali pro současné i
bývalé hráče našeho oddílu 19. 12. 2017. Sešlo se 21 hráčů,
kteří byli rozděleni do 4 skupin. Ve skupinách hráli každý
s kaž-dým o pořadí ve skupině. Vítězové skupin se utkali o
celkové vítězství v turnaji. Vítězem se stal Radek Ivan, druhé
místo obsadil Vráťa Česenek a třetí skončil Bohouš
Červenka. Tito hráči byli odměněni věcnými cenami, na které
oddíl dostal finanční prostředky od městského úřadu.
Děkujeme. Jenom pro zajímavost: Radek se v 1. ročníku tohoto
turnaje před 31 lety umístil na 2. místě a loni tento turnaj také

vyhrál.
Výroční schůze
Po ukončení Vánočního turnaje jsme šli do restaurace V Podzámčí, kde proběhla výroční schůze oddílu. Zúčastnilo se jí 20
současných i bývalých hráčů oddílu. Po dlouhé době jsme mezi
sebou přivítali Petra Brůžka staršího, který se uzdravil a od
nového roku bude posilou B družstva. Na programu schůze
bylo zhodnocení činnosti oddílu za uplynulý rok. Milan
Hovorka připomněl 35. výročí založení turnaje v prosinci 1982,
vyzdvihl dobrou docházku na tréninky, sdělil některé další
organizační věci a vybral poplatky za tělocvičnu. Následovala
společná večeře a po ní volná diskuse a zábava.
M. Hovorka, oddíl ST

INZERCE

Pronajmu garáž v Zákupech - Zákoutí
Tel. 731 880 960
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka

V pondělí 25. prosince oslavil své 90. narozeniny pan František
Vomáčka. Oslavenec přivítal zástupce města ve velmi dobré náladě.
Láskyplně a s dojetím vzpomínal na svou manželku Vlastičku. Prožili
nádherných 67 let společného života. Jak pan František podotkl, byla to
láska na první pohled, měli mnoho společných zájmů, cestovali a prožívali
svůj krásný život bok po boku. Velmi často slýchával od svých známých a
přátel, jaká je radost se na ně dívat, že jsou jako dva milenci. Společně se
věnovali výchově malých hasičů v Zákupech a také strávili dlouhá léta mezi
svými přáteli Baráčníky, kde byl pan František dlouhodobě rychtářem.
Oslavenci do dalších let přejeme pevné zdraví, stále dobrou náladu a mnoho
pohody.
V pátek 5. ledna oslavila své 96. narozeniny paní Marie Lhotáková.
Oslavenkyně je velkou milovnicí květin a také ráda sleduje svůj oblíbený
TV Šlágr, kde v den svých narozenin netrpělivě očekávala od přátel píseň
na přání jen a jen pro ni. Při gratulaci, se kterou za ní přišli zástupci vedení
města, paní Marie vyprávěla o dobrých sousedech, kteří ji rádi pomáhají. Při
této příležitosti jmenovala i manžele Hudakovy, kteří se o ni s láskou starají
a vždy podají pomocnou ruku. Paní Marie děkuje všem svým blízkým a váží
si jejich podpory. Oslavenkyni přejeme, aby mnoho dalších let prožila ve
zdraví, spokojenosti a hlavně s těmi, které má nejraději.
V sobotu 6. ledna oslavila své 93. narozeniny paní Božena Řihošková.
Paní Boženka pochází z Moravy, mnoho let strávila v Praze a nyní je již
několik let doma v Nových Zákupech v domově důchodců.
Radost jí vždy udělá návštěva její dcery. Také se těší z jednoho vnoučete a
již tří pravnoučat. Oslavenkyně má ráda sladké, především koláčky, a také
ráda sleduje pořady a seriály v televizi. Vedení města společně s redakcí
Zákupského zpravodaje přeje paní Božence mnoho sladkých chvil, prožitou
radost se svými nejbližšími a do dalších let pevné zdraví.
V neděli 21. ledna oslavila své 90. narozeniny paní Zdeňka Horáčková.
Oslavenkyně přivítala vedení města plná energie a překypující elánem.
Zavzpomínala na svou profesní kariéru švadleny, zážitky v krejčovství i na
kurzy a její studentky švadleny. Pro paní Zdeňku byla práce vždy potěšením,
ale důležitý byl i odpočinek. Sílu i chuť do práce načerpala vždy na cestách.
Při gratulaci a posezení vyprávěla o svým jedinečných cestovatelských
zážitcích, ze kterých si vždy přivezla nějaký suvenýr jako vzpomínku na
krásné dovolenkové chvíle. Jejím oblíbeným zpěvákem byl Waldemar
Matuška, se kterým se kdysi setkala, požádala o podpis knihy a dostala
krásný dárek - polibek na tvář. Oslavenkyni přejeme mnoho veselých
prožitků s rodinou i s přáteli z domova s pečovatelskou službou v Nových
Zákupech, hodně elánu a zdraví do dalších let.
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