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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
Únor 2018 se zapsal jako průlomový pro
Státní zámek v Zákupech, a to v oblasti
získávání dotací. Celkem 95 milionů korun
přiletí z fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci
jižního křídla hospodářského dvora. Hospodářský dvůr
Státního zámku v Zákupech je ojedinělou stavbou, která patří
mezi nejohroženější památky České republiky. Nevyužívání a
postupné devastace vedly k současnému havarijnímu stavu
tohoto objektu. Ale teď se blýská na lepší časy. První etapa
obnovy dvora je připravena k realizaci, či spíše jsou připraveny
finanční prostředky na opravu. Což je nejdůležitější. Dle
projektu by oprava křídla dvora, které bezprostředně navazuje
na zámecký park, mohla být hotova v roce 2022 a celkové
náklady jsou odhadnuty na 117 mil Kč.
Dalším velkým počinem a zcela zásadní opravou bude
kompletní rekonstrukce střechy (krov i krytina) na samotném
zámku. V tuto chvíli je hotov projekt a rozbíhá se příprava
realizace, která bude stát cca 85 milionů a bude financována
z fondů Ministerstva kultury ČR. Opravy by měly probíhat
zhruba čtyři až pět let.

Podtrženo sečteno: v několika nejbližších letech se na Státním
zámku Zákupy rozběhnou opravy za cca 200 milionů korun,
což zní až neuvěřitelně. Velké poděkování zaslouží pan
kastelán Mgr. Petr Weiss a jeho spolupracovníci. Získat
takovéto množství financí stálo velké úsilí a stojí za ním stovky
hodin práce. A „náš“ zámek si to zaslouží. Děkujeme, pane
kasteláne!
Ing. Radek Lípa, starosta města

V TOMTO ČÍSLE MIMO JINÉ NAJDETE: Slovo starosty * KRONIKA MĚSÍCE * Informace
pro občany * ZŠ a MŠ * Glosa pod čárou * KALENDÁŘ MĚSÍCE * Historie českého divadla v Zákupech * KULTURA * Společenská kronika * SPORT * Rekonstrukce knihovny * Zákupský masopust * a další
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INFORMACE PRO OBČANY
Bc. Michaela Šoltová

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – rok 2017
Od 1. 1. 2017 zajišťují na základě smlouvy s Libereckým krajem pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje 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

MĚSTSKÁ KRONIKA
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.
Za vaši spolupráci a pomoc děkuje
Mgr. Jiří M. Šimek, kronikář města Zákupy

POZOR!!!

INFORMACE REDAKCE

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.

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V ZÁKUPECH
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

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 v DD a DPS Nové Zákupy

!!! 16-17:00 tato ordinační hodina v Brništi byla zrušena !!!
PÁTEK

07-12:30 ordinace Zákupy, od 12:30 odpolední návštěvy

MUDr. J. Császár

INFORMACE Z BYTOVÉHO FONDU - ceny energií pro rok 2018
Vodné, stočné – 98,70 Kč/m³, cena vody je nepatrně vyšší
(nárůst cca 0,40 Kč).
Elektrická energie – v jednotlivých domácnostech individuální dle vybraného dodavatele. Chodbový (společný) odběr
– ve všech bytových domech je stejná základní sazba C02d,
město Zákupy má od loňského léta nasmlouvanou nižší cenu za
kW, tentokrát i pro bytové domy.
Teplo, TÚV – předběžná cena tepelné energie pro letošní rok
je 598 Kč/GJ, tj. snížení o 11 Kč oproti předběžné ceně tepla
pro rok 2017.
Výměna hlavních rozvodů TE a TÚV
Vzhledem k havarijnímu stavu, častým poruchám a nevyhovující izolaci, bude nutné vyměnit páteřní rozvody TE a teplé
vody. Proběhlo výběrové řízení, a pokud zastupitelstvo schválí
vítěznou firmu, dojde k celkové rekonstrukci venkovních rozvodů. Výměnou potrubí by mělo dojít ke snížení ztrát o cca
2800 GJ, což je asi desetina spotřeby za loňský rok. Před-

pokládaná životnost rozvodů je dle parametrů výrobce 50 let.
Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 12 500 000 Kč, což je
vysoká částka, opravy jsou však nutné a nelze je nadále odkládat. Investice bude uhrazena z rezervního fondu města a
postupně splácena z nájmu, jehož využití je dle smlouvy
vázáno na rozvoj a údržbu tepelných zařízení. Nájemné hradí
provozovatel kotelny RK Kouba.
Dojde ke kompletní rekonstrukci všech venkovních rozvodů na
sídlišti v Zákupech, práce budou probíhat v letním období a
jsou plánovány tak, aby došlo k minimálním odstávkám teplé
vody. Město zažádalo o dotaci, dle parametrů bychom mohli
obdržet cca 10 % z celkových nákladů. Předpokládali jsme
vyšší částku, ale vzhledem k tomu, že kotelna je již plynofikovaná, neobdrželi jsme natolik vysoké ohodnocení jako u
kotelen spalujících uhlí a jiný dotační program v současné době
bohužel neprobíhá.
Zaznamenal Jaroslav Hajdů
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STRUČNĚ Z MĚSTA
Městská památková zóna

Rekonstrukce veřejného osvětlení

I v letošním roce bylo město Zákupy úspěšné v získání
dotačních prostředků z Programu regenerace městských
památkových zón, který každoročně vypisuje Ministerstvo
kultury ČR. V roce 2018 použijeme dotaci na dokončení
rekonstrukce městského domu – kulturní památky v Borské
ulici č. p. 51. Na tomto objektu byla za pomoci dotace loni
vyměněna střecha, předloni okna a letos bude dokončena
kompletní rekonstrukce fasádou a odvodněním objektu.
Celkové náklady jsou odhadnuty na 600 tis. Kč a dotace bude
ve výši 200 tis. Kč.

Na konci loňského roku jsme podali žádost o dotační
prostředky na nové veřejné osvětlení do Státního programu na
podporu úspor energie – Program EFEKT, který spadá pod
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rádi bychom obměnili
veřejné osvětlení za výkonnější a úspornější. Naši žádost
hodnotitelská komise doporučila k podpoře. Jedná se o první
etapu, kdy budou vyměněna svítidla v Šidlově, Lasvicích,
Kamenici, Božíkově a Brenné. Celkové náklady jsou odhadnuty na cca 1,9 mil. Kč a dotace je ve výši 940 tis. Kč. Výměna
proběhne v letošním roce.
Ing. Radek Lípa, starosta města

GLOSA POD ČÁROU
Jací jsme a co potřebujeme
Ještě jednou se vrátím ke starým Římanům.
Jeden velmi moudrý pán někdy před dvěma tisíci roky řekl: „Je
zkažený ten stát, který potřebuje mnoho zákonů.“ A opět se
můžeme v této charakteristice vidět. Nejen Evropská unie nás
zahrnuje spoustou nařízení, ale i v naší republice se v zákonech
utápíme. A k tomu ještě stovky vládních vyhlášek a nařízení,
k tomu ještě desítky vyhlášek místních.
Proč to všechno? Protože nemáme v sobě dostatečné vnitřní
morální zábrany dělat to, co se dělat nesluší a naopak dostatečně silné mravní příkazy dělat to, co se sluší. Sluší se např.
pohybovat se střízlivý, nesluší se jezdit opilý. Proto se vydá
celostátní vyhláška, že řidiči nesmějí pít, jiná – místní – vyhláška zakazuje pít veřejně na vybraných místech, třeba na
náměstí. Nesluší se krást, proto zákony stanovují trest na zloděje (pokud jsou dopadeni). Nesluší se nadávat druhým lidem,
tak se snad vydá nařízení, či dokonce zákon, že se nadávat nesmí a nebude. Nesluší se lhát, máme tedy naději, že brzy vyjde
zákon, který lhát zakazuje. Atd. atd.
A stejně se bude lhát, stejně se bude nadávat, stejně se bude
krást, stejně se bude – promiňte ten výraz – chlastat, hrdě a
bezostyšně s lahváčem v ruce na náměstí, či kdekoliv jinde,
zákaz-nezákaz. A bude se dál jezdit neukázněně, značka-neznačka. Protože ani ještě větší porce zákonů a vyhlášek nedokáže udělat to, co by měl udělat každý sám v sobě. Uklidit si
ten svůj vnitřní dvorek.
Kdysi, už je to půl druhého století, založili naši moudří předkové tělovýchovnou organizaci, která nabyla celonárodního
charakteru. Jmenovala se Sokol. Nacisté ji zakázali. Pak ji
zakázali komunisté. Dnes opět existuje, i když už nemá ani zdaleka onen celonárodní charakter. Snad si ale uchovala jedno ze
svých základních pravidel: dobrovolnou kázeň. Sokol nepotřeboval kdovíjaká morální pravidla. Věděl, jak se má chovat.

Pokud se tak nechoval, byl prostě vyloučen.
Nám dnes chybí schopnost, možná odvaha, vyloučit ze svého
středu ty, kteří nedodržují základní pravidla lidského soužití:
slušnost a úctu jednoho k druhému, vzájemnou ohleduplnost a
toleranci (k názorům, nikoliv ke špatným činům).
Ono se to konečně nenosí ani na nejvyšších místech. Proč
bychom hůlkou nepohrozili někomu, koho nemáme rádi, že? Ať
vidí, kdo je na dvorečku pánem. Oceňován je ten, kdo má
nejostřejší lokty, ten, kdo dokáže druhého nejvíce ponížit, ten,
kdo na všechny vyzraje, i když třeba lží, podvodem.
Já vím, že většina z nás taková není. Ale je to mlčící většina,
a proto si ta velmi hlasitá a bezohledná menšina dělá, kdy chce,
co chce. Proto musíme mít spoustu zákonů a nařízení a
vyhlášek a příkazů a zákazů. A protože jejich dodržování se
stejně málokdy kontroluje a postihuje, dělá si stejně ten ničím
neohrožený hulvát, co chce. (Psal jsem např. už několikrát o
dodržování rychlosti v zóně 30 km v oblasti sídliště, ale
takových příkladů nedodržování toho, co by mělo být samozřejmé, by i v samotných Zákupech bylo, ó jé…).
Začíná to od dětí přes puberťáky, dospívající, přes mladé až po
staré. Vlastně obráceně. Těm mladším to špatné musel přece
někdo ukázat, kde by k tomu jinak přišli – vždyť zlo, či nenávist
nejsou lidem vrozené. Pak, když se toho ti mladí sami
dopouštěli, musel je ten dospělý, který je má vychovávat, od
začátku tolerovat, místo aby jim ukázal meze, místo aby jim dal
pár… ale ne, na to mě nenachytáte. Že prý prosazuji násilí na
dětech... Ne, to bych si nedovolil. Já jen tvrdím, že je třeba jim
dát pár… dobrých příkladů, jak se chovat. A když to nepomůže,
tak je, ale především také ty starší a staré, trestat. A až se
naučíme, jak se chovat, budeme moci zrušit nejméně polovinu
zákonů a nařízení. A nebudou potřeba ani exekutoři.
Jiří M. Šimek

ZŠ a MŠ ZÁKUPY INFORMUJE
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2018/2019
K zápisu do obou mateřských škol (MŠ Školní a MŠ
Nové Zákupy) se dostaví žadatelé s potvrzením lékaře

na formuláři „Evidenční list pro dítě v mateřské škole“,
který si vyzvednou v MŠ nebo jej lze stáhnout z webo-
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vých stránek školy:
http://www.zszakupy.cz/ms/ms-skolni/prijimani-deti-doms-skolni
Termín zápisu: 3. 5. 2018 od 13:00 do 17:00 hod.
Místo zápisu: Mateřská škola, Školní 347, Zákupy 471
23 (pro obě MŠ)
Kritéria přijímání dětí do MŠ:
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 –
školský zákon) s místem trvalého pobytu ve školském
obvodu spádové mateřské školy - území obce Zákupy
(Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice,

Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy,
které k 1. 9. 2018 dosáhne věku 3 let, podle data narození
od věkově nejstarších.
3. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy,
které k 31. 12. 2018 dosáhne věku 3 let, podle data narození od věkově nejstarších.
4. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Bohatice,
Velenice a Lindava v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
5. Dítě, které k 1. 9. 2018 dosáhne věku 3 let, podle data
narození, od věkově nejstarších.

KRONIKA MĚSÍCE – ÚNOR
2. února se v KD konalo opožděné Novoroční posezení se
seniory.
3. února se tančilo v Kulturním domě v Zákupech na
Baráčnickém plese.

10. února se Zákupy veselily při Zákupském masopustu.
16. února „O sexu převážně nevážně“ v KD Zákupy vyprávěl
Radim Uzel a zpíval písničkář Josef Štross.
24. února se konaly v KD Tvořivé dílničky

KALENDÁŘ MĚSÍCE – BŘEZEN
3. 3. Maškarní karneval pro děti - Olympijské hry s Asterixem a Obelixem
10. 3. Pořádá LKŽ a MO KSČM oslavu MDŽ

16. 3. Městský karneval - předprodej vstupenek na MěÚ
v Zákupech ve dnech 26. a 28. února, cena 150,- Kč
30. 3.-2. 4. Dny památek - mimořádné prohlídky zámku

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE – BŘEZEN
Měsíc internetu a knihy
1. 3. 1833 byla založena Jednota pro povzbuzení průmyslu
v Čechách (185 let)
2. 3 1458 byl Jiří z Poděbrad zvolen českým králem (560)
1978 odstartovala kosmická loď Sojuz 28 s čs. kosmonautem Vl. Remkem na palubě (40)
3. 3. 1798 * vynálezce ruchadla František Veverka (220)
1883 * fotograf František Drtikol (135)
1888 * spisovatel a dramatik František Langer (130)
1903 + český politik František Ladislav Rieger (115)
4. 3. 1948 * automobilový závodník Karel Loprais (70)
5. 3. 1943 + literární kritik Bedřich Václavek (75)
1953 + J. V. Stalin (65)
* Jan Ruml (65)
6. 3. 1928 * nositel Nobelovy ceny za literaturu 1982,
kolumbijský spisovatel Gabriel Gárcía Márquez (90)
1933 + americký politik českého původu, chicagský
starosta Antonín Josef Čermák (85)
1968 + hudební skladatel Iša Krejčí (50)
7. 3. 1908 vyjela první autobusová linka v Česku (Praha
Malostranské nám. - Pohořelec) (110)
1928 zahájila Čs. letecká společnost pravidelné lety do
zahraničí (90)
8. 3. 1348 vydal Karel IV. zakládající listinu Nového Města
pražského (670)
1858 * italský hudební skladatel R. Leoncavallo (160)
1943 podstoupili českoslovenští vojáci v SSSR svou
první bitvu - bitva u Sokolova (+ Otakar Jaroš) (75)
9. 3. 1903 * slovenský spisovatel Fraňo Král (115)
1913 řekl Max Planck: „Tam, kde končí fyzika, začíná
Bůh.“ (95)

10. 3. 1918 začala bitva čs. legií u Bachmače (100)
1948 + ministr zahraničí Jan Masaryk (70)
11. 3. 1848 se konala schůze lidu ve Svatováclavských
lázních v Praze - začátek revoluce 1848 (170)
1908 + český architekt a mecenáš Josef Hlávka (110)
12. 3. 1938 anšlus Rakouska (80)
+ český literární kritik a dramatik, básník Otokar
Fischer (80)
13. 3. 1918 skončila bitva u Bachmače (československé legie
v Rusku) (100)
14. 3. 1883 * malíř Otakar Nejedlý (135)
+ Karel Marx (135)
1953 + Klement Gottwald 65)
15. 3. 1898 + anglický vynálezce Henry Bessemer (120)
1938 popraveni v SSSR N. I. Bucharin a A. I. Rykov
(80)
1983 + herec Oldřich Nový (35)
17. 3. 1713 byl popraven Juro Jánošík (305)
18. 3. 1923 zahájeno vysílání Čs. rozhlasu (95)
1983 + spisovatel Ludvík Aškenázy (35)
19. 3. 1813 * cestovatel David Livingstone (205)
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež
Den frankofonního společenství
1828 * norský dramatik Henrik Ibsen (190)
1933 * herec Luděk Munzar (85)
21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové
diskriminace
1768 * francouzský matematik a fyzik Jean Baptiste
Joseph Fourier (250)
1902 * hudební skladatel Karel Vacek
1953 * zpěvák Dalibor Janda (65)
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22. 3. Světový den vody
1808 + národní buditel Václav Matěj Kramerius (210)
1918 * režisér Emil Radok (100)
1953 * Dagmar Veškrnová-Havlová
24. 3. 1913 + Bohumil Hanč (lyžařský závodník) a jeho přítel
Vrbata na prvním ročníku Krkonošské padesátky (105)
1948 první pokusné televizní vysílání v Praze (70)
25. 3. 1053 + sv. Prokop, první opat sázavského kláštera
(965)
1878 * atlet - diskař František Janda – Suk (140)
1918 + francouzský hudební skladatel Claude Achile
Debussy (100)
1928 * český dirigent Zdeněk Košler (90)
26. 3. 1348 položen základní kámen Nového Města pražského (670)
1928 +Vendelín Budil – český divadelník (90)

27. 3.
28. 3.

29. 3.
30. 3.
31. 3.

1938 * herečka Jana Hlaváčová (80)
1943 popravena nacisty Marie Kudeříková (75)
Mezinárodní den divadla
1968 + první kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin (50)
Den učitelů
1848 vydán císařský patent o zrušení roboty (170)
1868 * ruský spisovatel Maxim Gorkij (150)
1983 * sochař Břetislav Benda (35)
1988 + český spisovatel a cestovatel Ladislav Mikeš
Pařízek (30)
1928 * hudební skladatel Václav Felix (80)
1853 * holandský malíř Vincent van Gogh (165)
1968 byl zvolen čs. prezidentem Ludvík Svoboda (50)
1948 + spisovatel a novinář Egon Erwin Kisch (70)
1973 + spisovatel Ota Pavel (45)
1978 + fotograf Karel Hájek (40)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH kulatě ŠUSTLO”
6. 3. 1578 zemřel Zbyněk Berka z Dubé (440 let)
10.-12. 3. 1883 navštívil Zákupy korunní princ Rudolf (135)
8. 3. 1733 na náměstí sťata mečem Kateřina Meltzerinová 15. 3. 1953 se konala na náměstí tryzna za K. Gottwalda (65)
z Podešína za krádež kostelního obrazu. Hlava spálena na 16. 3. 1978 účinkovali v Zákupech sólisté ND Machotková a
hranici. (285 let)
Zítek (40)
8. 3. 1953 se konala na náměstí tryzna za Stalina (65)

Smrt Zbyňka Berky z Dubé a Lipé před 440 lety
Počátkem března roku 1578 zemřel na zákupském zámku
tehdejší majitel zdejšího panství Zbyněk Berka z Dubé.
Známější a významnější osobností byl sice jeho předchůdce
Zdislav, ale ani pan Zbyněk nebyl tehdy osobou bezvýznamnou a navíc na rozdíl od Zdislava v Zákupech pobýval
patrně častěji.
Zbyňkův dědeček Jiří pocházel, jako ostatně rod Berků z Dubé
samotný, z Českolipska. Po jeho smrti se ale majetek začal
drobit a jeden z jeho synů, Jindřich, se pokusil zakotvit ve
východních Čechách, kde postupně kupoval a zase prodával
drobná panství, a kde se stal také krajským hejtmanem
Hradeckého kraje. Jeho dědický podíl však zřejmě nestačil na
pořízení většího panství a různé transakce nepřinášely dobré
výsledky. Nakonec tedy jeho šesti synům, kteří po něm po jeho
smrti v roce 1541 dědili, zbylo jedno malé panství Dřevěnice.
Jedním z těchto synů byl Zbyněk. Možná aby ulehčil svým
bratrům, vstoupil do řádu maltézských rytířů, v němž získal
úřad velkopřevora, tedy hlavního představeného řádu v zemi.
Bezpochyby se tak stalo protekcí, kterou mu zařídil bratranec
jeho otce Zdislav Berka z Dubé, tehdy již velmi zasloužilý a
vysoký politik a úředník ve službách Ferdinanda I. Habsburského.
S panem Zdislavem pak Zbyněk Berka v následujících letech
spolupracoval, byl jakýmsi jeho „stínem“ při různých
politických jednáních, krocích i vojenských taženích.
Protože se Zdislav Berka nedočkal potomka, odkázal podstatnou část svého majetku, totiž panství Zákupy, Milštejn a
Horní Polici, Zbyňkovi. Ten se tedy stal majitelem po Zdislavově smrti v roce 1553. Tři roky ještě užívala panství vdova
po panu Zdislavovi Anna z Vartenberka, ale pak se jej už ujal
Zbyněk. Ve stejné době se oženil, a to s dcerou mimořádně
vysoce postaveného pána, Jana st. Popela z Lobkovic, Veronikou.
I když se zcela nevzdal politické činnosti, přece jen ji po svém
sňatku omezil a věnoval se správě svého panství. Právě on
nechal v Zákupech vystavět (nebo dostavět) kostel sv. Fabiána
a Šebestiána a v něm vybudovat pohřební kryptu pro svou

rodinu. Nechal sepsat urbář, tedy knihu s povinnostmi
poddaných na svých panstvích. A po požáru nechal také opravit a částečně přebudovat renesanční zámek v Zákupech.
Stejně jako jeho předchůdce, věren Habsburkům, udržoval na
svém panství katolictví, zatímco jeho příbuzný v České Lípě
Zik-mund propadl z Německa se sem šířícímu luterství.
Na přelomu let 1577 a 1578 pravděpodobně utrpěl úraz kyčle,
snad spojený se zánětem. Ležel totiž na svém zákupském
zámku, nemohl se příliš pohybovat a dva lékaři, které měl u
sebe, mu radili, aby podstoupil chirurgický zákrok. Od nich si
jej však pan Zbyněk nechtěl nechat udělat, a tak se obrátil na
vlivného šlechtice a svého známého Vratislava z Pernštejna,
aby mu do Zákup poslal chirurga císařovny-vdovy Marie
Španělské Petra Mariu. Císařovna-vdova, která ze své služby na
čas uvolnila Zbyňkovu dceru, aby jej mohla v Zákupech osobně
ošetřovat, zvala pana Zbyňka k zákroku do Prahy. To však
vzhledem k jeho nepohyblivosti nebylo možné. Proto právě pan
Zbyněk žádal o poslání chirurga sem. V případě, že by bývalo
nebylo možné zmíněného chirurga získat, žádal pana Vratislava
z Pernštejna o poslání mistra Michala, chirurga a bradýře na
Hradčanech.
Jestli pán z Pernštejna stačil panu Zbyňkovi vyhovět, nevíme.
Dopis se svou prosbou napsal pan Zbyněk totiž 18. února, a již
6. března zemřel. Není tedy jasné, zdali některý z chirurgů stačil
přijet. Pokud ano, je pravděpodobné, že pan Zbyněk zemřel při
chirurgickém zákroku.
Pro zákupské panství nastaly Zbyňkovou smrtí spíše těžké časy.
Jeho nejstarší syn byl za půl roku zavražděn, správa poručníků
nad panstvím se příliš nedařila a v devadesátých letech přišel
mor, povodně a další pohromy.
Pana Zbyňka můžeme vidět na obraze v zámku, kde je zpodobněn se svou manželkou a dětmi. Dále pak jeho podobu
zachycuje krásný náhrobek v kostele. Tam najdeme i náhrobek
jeho manželky a tří synů, zemřelých v dětském věku. Jiné
podoby Berků se nezachovaly ani zde, ani v nejbližším okolí.
Martin Aschenbrenner
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KULTURA
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ ZÁKUPSKÝCH SENIORŮ
Od posledního setkání v závěru loňského roku jsme se velmi
těšili na další, tentokrát novoroční. Byl již domluven lednový
termín, ale z důvodu konání 2. kola prezidentských voleb jsme
tuto tradiční akci přesunuli na pátek 2. února. Počasí v tento den
nebylo tak zimní a mrazivé, možná i proto dorazilo ještě více
seniorů než vloni a kulturní dům se pěkně zaplnil. I tentokrát
jsme mezi nás pozvali Českolipskou muziku, která se postarala

o zábavu na parketu. Všechny přítomné přivítal starosta města
Ing. R. Lípa a popřál všem příjemné odpoledne plné tance,
radosti a příjemného popovídání s přáteli. Náš tým ve složení:
pracovnice MěÚ, správce kulturního domu a členky komise pro
kulturu a cestovní ruch byl v plné síle a připraven po celou akci
zajistit servis a příjemné zázemí pro všechny přítomné seniory.
Po zahájení a první taneční sérii byl servírován výborný

gulášek ze školní jídelny. Byl vynikající, kolektivu školní
jídelny moc děkujeme! Všechny vstupenky byly slosovatelné,
v rámci programu jsme rozdali mnoho pěkných, chutných i
hodnotných cen. Někdo se radoval ze sladké či masové dobroty
a někteří šťastlivci byli potěšeni např. sadou hrnců, žehličkou,
rádiem či televizorem. Děkujeme za sponzorské dary firmě
Alimpex food a. s.
Novoroční večírek se vydařil i díky dobrému naladění všech
přítomných seniorů nepřetržitě tancujících a bavících se na
tanečním parketu. Ráda bych poděkovala za skvělou týmovou
práci organizátorům, vše fungovalo tak, jak má k plné
spokojenosti našich hostů. Zábavné odpoledne rychle uteklo,
naši hosté se vydali k domovům, ale pro nás organizátory práce
nekončila, ba naopak. Tak jako my jsme bojovali se změnou
termínů, totéž řešili i Baráčníci s termínem jejich plesu a účastí
některých členů na blížícím se Masopustu. Rozhodla kapela a
ta mohla pouze v sobotu 3. února, tedy hned následující den po
novoročním setkání seniorů. Náš tým proto rozjel ve večerních
hodinách velký úklid celého kulturního domu a přípravu sálu
na následující akci. Velké poděkování patří všem, kteří
pomohli se vším, co bylo potřeba, a také správci kulturního
domu p. P. Novákovi, který pokračoval v práci i celou sobotu
k plné spokojenosti Baráčníků. Věřím, že se i tato tradiční akce
povedla, ale více slov jistě přidají Baráčníci v samostatném
článku v tomto čísle Zákupského zpravodaje.
Děkujeme všem za nádherné páteční odpoledne plné radosti a
energie na tanečním parketu i veselého popovídání!
Za organizátory Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města
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JUBILEJNÍ 10. MASOPUST V ZÁKUPECH
Svátek masopustu má v Zákupech už po
několik let obdobný ráz, stala se z něj
polodenní akce se stánky na náměstí a
s několika doprovodnými atrakcemi a
průvodem.
Letos to bylo trochu jiné než jindy –
jednalo se o jubilejní desátý ročník a část
průvodu natáčela ČT 2 - oddělení folkloriky.
Masopustu předcházela jako vždy práce
organizátorů – šití kostýmů a výroba masek, příprava diplomů, soutěžních propriet a nákup cen. V předvečer proběhlo i
vaření tradičních soutěžních plněných
knedlíků se zelím členkami obce baráčníků a jejich pomocníky.
V sobotu ráno 10. února jsme se naštěstí
nemuseli obávat nepříznivého počasí jako
vloni - opět nám bylo shůry přáno.
Po 10. hodině přicházeli první návštěvníci, dorazili také turisté z České Lípy,
Nového Boru, z Jablonce nad Nisou a
dokonce i z Horního Maxova. Ti všichni
mohli navštívit Muzeum E. Helda za jednotné snížené vstupné 30,- Kč, vymalovat si masopustní masky a venku vy-

zkoušet hod kládou a válečkem či přihlásit se do soutěže v pojídání knedlíků.
Letos se nakonec sešlo 10 zájemců v kategorii dospělých a 7 v kategorii dětí.
Po 12. hodině začala vyhrávat skupina
AKCENT p. Kouby a začaly se objevovat
první masky.
V jednu hodinu se o slovo přihlásil
Masopust v osobě p. Miloše Pa-cholíka.
Oznámil, že starosta nechce vy-dat klíč
od města a je v městské šatlavě. A tak se
před průvodem masky vydaly na radnici a
přivedly starostu na náměstí, kde byl už
dokonce připravený kat. Starosta se nakonec umoudřil a klíč vydal, masky
vyrazily rejdit do průvodu městem. Po
návratu na náměstí proběhlo vyhodnocení
a pokračovalo se v masopustním veselí.
Chceme poděkovat všem, kteří na masopust přišli v maskách, především členům
Divadelního souboru Havlíček pod taktovkou pí Věry Švehlové i ostatním, kteří
si masky připravili nebo vypůjčili v muzeu či u divadelníků. Velký dík starostovi
R. Lípovi, M. Pacholíkovi a V. Švehlové
za vtipnou scénku, jako vždy vydařenou.

Masek se sešlo ve všech kategoriích téměř 40.
Letos vyrazily i naše tradiční masky –
kůň, doktor i voják- bubeník, nově bába
s nůší i celohlavové masky, zapůjčené
z firmy PVO.
Děkujeme též harmonikáři p. Manovi,
paní Dědkové a Šedinové za občerstvení,
pracovníkům města a slečně Šoltové za
vydání setů a zapůjčení aparatury. Akci
podpořilo město finanční částkou 7 500,Kč z celkových nákladů dosahujících
téměř deseti tisíc korun, dále zajistilo
přenosná WC, kontejner se zábranami a
dozor městské policie.
Masopustní masky ze Zákup jsou od loňského roku zapsány do Seznamu nemateriálního kulturního dědictví ČR, a proto
zde vlastně byla i Česká televize. Minimálně půlhodinový pořad o masopustu
natáčený u nás, na Vísecké rychtě v Kravařích, Zubrnicích a dokonce až v Milevsku by se měl vysílat 31. března dopoledne na ČT2.
Květa Kňobortová, předs. z. s.
KULTURA ZÁKUPY
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Radim Uzel a Pepa Štross v KD Zákupy
V pátek 16. února se v Kulturním domě
v Zákupech uskutečnilo diváky očekávané povídání pana doktora Radima Uzla
„O sexu převážně nevážně“, které
doplnil vtipnými písničkami Pepa Štross,
jenž si s sebou vzal na pomoc i svého

syna (viz všechny tři protagonisty na
snímku).
Kulturní dům doslova praskal ve švech
– bylo beznadějně vyprodáno, jak dokládá další následující fotografie.
Veselá nálada, kterou v nás pan doktor

vyvolal svými příhodami, nám minimálně o rok prodloužila život.
Z mého pohledu to byl skvělý večer plný
smíchu, radosti a možná i zamyšlení nad
úvahami a připomínkami pana doktora
Uzla.

Za organizátory Bc. Michaela Šoltová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V NOVÉM
Jak již informoval pan starosta v minulém čísle Zpravodaje,
v loňském roce byly započaty stavební úpravy v městské knihovně. Již v minulosti byla v objektu, kde sídlí městská knihovna, řešena problematika vzlínající vlhkosti. Ve sklepních
prostorech bylo vybudováno větší množství větracích otvorů,
řešen byl i okapový systém v zadní části budovy v souvislosti
se zatékáním dešťové vody pod tento objekt, následně byla
všechna tato opa-tření podpořena injektáží zdiva. Jak jste si
mohli všimnout, byl odstraněn i sokl z obkladů na vnější stěně
budovy přímo u silnice, což zlepšilo cirkulaci vzduchu a odvodu
vlhkosti ven ze zdiva.

Za usilovnou práci při přestavbě knihovny a přípravě knižních
titulů zaslouží poděkování naše knihovnice paní Ivona
Patočková.

Po vnějším zásahu bylo možné řešit vnitřní prostory samotné
knihovny. Zde byly provedeny potřebné sanační práce a vše
bylo završeno vymalováním celého prostoru. Po všech
stavebních úpravách mohl být zahájen úklid a již samotná
příprava městské knihovny pro veřejnost. Knihovna jako dárek
dostala novou barvu, nábytek i řadu nových knižních ttitulů.
Znovuotevření městské knihovny bylo plánováno ještě v měsíci
únoru, ale celková přestavba jednotlivých úseků
včetně náročného přebalování všech knih zapříčinila posun Velmi děkujeme kolektivu Městské knihovny Česká Lípa, který
nám pomáhal během celé rekonstrukce. Již od začátku byli
tohoto termínu.

_____________________________________________________________________________________
8

Zákupský zpravodaj
všichni nadšeni plánovanými pracemi a řešili nejenom
uskladnění a balení knih před rekonstrukcí, ale i rozmístění
jednotlivých úseků včetně uspořádání regálů s knihami po všech
stavebních úpravách. Ihned se ujali i celkového přebalování
všech knižních titulů po ukončení stavebních prací ve vnitřních
prostorech.

Velice vám všem děkujeme, velmi si vážíme vašich zkušeností
a cenných rad, které pomohly z městské knihovny v Zákupech
udělat nádherný prostor pro příjemné rozjímání u četby.
Pomocnou ruku přidal také správce městských ob-jektů p. Petr
Novák, který sestavoval nový nábytek a vlastně udělal vše, co
v danou chvíli bylo nutně potřeba. Děkujeme také pracovnicím
Služeb místního hospodářství, které se ujaly finálního úklidu.
Věříme, že při vstupu do městské knihovny na vás dýchne
příjemná atmosféra a budete se nadšeně vracet pro nové knižní
tituly.
A i pro toho, kdo by chtěl jen nakouknout do vstupní chodby
knihovny, máme milé překvapení. Moje kolegyně Zdeňka Kadlecová přišla s vynikajícím nápadem, který nás všechny ihned
nadchl. Každý z vás má doma jistě mnoho přečtených knih,
které by bylo škoda vyhodit či jiným způsobem zničit. Podělte
se o ně s ostatními! V prostorách vstupní haly jsou instalovány
regály právě na tyto knihy s názvem Knihotoč. Při-neste, darujte
knihy pro radost ostatních a případně si zase některé zajímavé
tituly vezměte domů. Věřím, že i tato novinka bude mít ohlas
nejen u pravidelných čtenářů a návštěvníků knihovny, ale povzbudí i další milovníky knih k návštěvě zákupské knihovny.
V nově upravených prostorech měst-ské knihovny uvítáme
všechny nadšené čtenáře 6. března, kdy bude knihovna
znovu otevřena pro veřejnost.
Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města

*******
Městská knihovna Zákupy bude pro
veřejnost
znovu otevřena
v úterý 6. 3. 2018

*******
POHLED DO HISTORIE ČESKÉHO KULTURNÍHO ŽIVOTA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek
V roce 1995 se v rámci činnosti MěKS uskutečnilo 17
kulturních akcí pro děti i dospělé, jichž se zúčastnilo 1315 osob,
z toho 1211 v Zákupech. Z toho byly 4 koncerty, 6 akcí pro
děti, 7 divadelních představení pro dospělé (včetně divadelní
přehlídky), z toho DS Havlíček 3 představení mimo Zákupy pro
104 osoby.
MěKS se sídlem v KD ještě pracovalo ve složení M.
Živnůstková, Ing. Fridrichová, Mgr. Šimek, K. Šubryt. Zrušeno
bylo k 31. 12. 1995. KPH ukončil činnost s koncem sezóny
1994-5.
Při MěKS vyvíjel činnost KPH (4 koncerty pro 86
návštěvníků), DS Havlíček (5 představení). Dále bylo
uspořádáno 8 kulturních akcí pro děti a 4 pro dospělé.
Akce roku 1995 (bez Zákupských hudebních večerů KPH a
divadelních představení DS Havlíček):
11. 2. ples KSČM
18. 2. baráčnický bál
4. 3. ČSŽ: dětský karneval ve školní jídelně
10. 3. referát kultury ONV v České Lípě zaregistroval jako

(Pokračování)
veřejné periodikum Zákupský zpravodaj
1. 4. znovu otevřen KD. Novým nájemcem po V. Schelzigové se stal P. Kouba - v. o. s. KOOL
4. 4. DS Šlapolet Ralsko Mimoň pro žáky ZŠ „Pekelný
prstýnek“
15. 4. v KD dětská diskotéka (MěKS)
29. 4. uvítal starosta Patočka na radnici skupinu 14 rakouských
důstojníků, kteří se koňmo vydali po stopách svých předchůdců
z roku 1892, kdy 1. 10. odstartovalo z Berlína 106 německých
a z Vídně 93 rakouských důstojníků na 600 km dlouhou
distanční jízdu, aby prověřili fyzickou zdatnost svou a svých
koní.
30. 4. na koupališti se pálily čarodějnice
1. 5. KSČM ve školní jídelně oslavovala 1. máj
8. 5. Položení věnce u hrobu obětí války, projev J. Šimka;
MěKS: dětská diskotéka
17. 5. MěKS: klubový večer s Janou Hlaváčovou
1. 6. zábavné akce pro děti k MDD
3. 6. otevřeno koupaliště s novým nájemcem firmou SOR.
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Zároveň i zde akce k MDD
1. 7. na koupališti YO YO BAND
5. 8. MěKS: zábavné odpoledne pro děti: GEMINI-DISCO
11. 8. na koupališti Ivan Mládek se svou skupinou
26. 8. MěKS: dětská diskotéka
7.-10. 9. návštěva rodáků
26. 9. MěKS: koncert Českého noneta
21. 10. DS Čapek Děčín v KD tři aktovky a DS Hrubín Nový
Bor dvě aktovky
21. a 22. 10. na koupališti slavnosti piva
4. a 5. 11. U šerifa v Kamenici: Poslední tankování
13. 11. MěKS pro děti: Nosáčkova dobrodružství - Pinocchio
14. 11. v KD přednáška o nemocech páteře se zábavným
pořadem „Zdravě a vesele“
18. 11. hasičská výroční schůze s taneční zábavou
1.-2. 12. XI. okresní přehlídka amatérského divadla: 5
inscenací
9. 12. MěKS: mikulášská diskotéka pro děti
14. 12. 7. veřejné zasedání zastupitelstva města zrušilo
z úsporných důvodů k 31. 12. MěKS. Tímto opatřením ztratil
KPH i DSH zřizovatele. KPH zanikl po více než 20 létech.
Vedením kulturních aktivit má být pro příště pověřena
referentka pro kulturu, cestovní ruch a informace MěÚ.
15. 12. v KD vánoční akademie ZŠ a večer mikulášská zábava
30. 12. poslední akce MěKS: dětský Silvestr s Gemini-disco
31. 12. rozloučení se starým rokem v KD nebo U šerifa
v Kamenici.
V roce 1995 MěKS hospodařilo s dotací 40 000 Kč, z níž
zajišťovalo veškeré kulturní aktivity včetně činnosti DS
Havlíček. Na divadelní přehlídku poskytlo město a referát
kultury OkÚ po 5 000 Kč, mimo to MěKS pracovalo s dalšími
sponzorskými penězi. Kromě toho byla práce MěKS
zajišťována mzdovými prostředky pro vedoucí MěKS (celý
úvazek), zástupce vedoucí a dramaturga (čtvrt úvazku),
ekonoma (půl úvazku) a správce kulturního domu.
K 1. 1. 1996 byla na návrh člena zastupitelstva města Mgr. J.
M. Šimka (vzhledem k tomu, že nyní referentka pro kulturu
Romana Gabrielová ve stanoveném částečném pracovním
úvazku měla při jiných povinnostech zvládnout práci, kterou
před tím vykonávaly v rámci MěKS tři lidé – jeden na plný
úvazek, další dva na částečný) ustavena komise pro kulturu a
cestovní ruch ve složení: předseda Mgr. Jiří M. Šimek, členové:
Jindřich Carda, MVDr. Ota Daníček, Mgr. Marcela Kopřivová,
Josef Stahl a Marie Živnůstková. Celkové náklady na kulturu
včetně provozu KD v roce 1995 činily 426 871 Kč a v roce
1996 bez provozu KD od dubna 211 000 korun. V této sumě
nejsou započítány náklady na místní knihovnu a vydávání
Zákupského zpravodaje.
Byly uskutečněny 3 koncerty profesionální, jeden koncert žáků
a učitelů ZUŠ Mimoň, dvě divadelní představení pro dospělé (z
toho jedno DS Havlíček) a jedna akce pro děti k zahájení
školního roku. DS Havlíček kromě toho sehrál mimo Zákupy
čtyři představení pro 269 diváků. Celkem zákupské kulturní
aktivity roku 1996 zhlédlo 722 diváků, z toho 451 v Zákupech.
V Zákupech činil úbytek účastníků na kulturních akcích proti
roku 1995 celých 760 osob. Částečnou vinu na tom má
neuskutečnění okresní ochotnické přehlídky, která se neuskutečnila pro nepřipravenost souborů. Na kulturní aktivity obce
v oblasti, kterou v předchozích létech zabezpečovalo MěKS
dotovanou částkou 40 000 Kč a sponzorskými dary, bylo v roce
1996 vynaloženo přibližně 26 000 Kč. Hlavní příčinou oslabení
zákupského kulturního života bylo to, že referentka pro kulturu
byla pověřována především jinými úkoly v rámci svých

povinností na městském úřadu a na kulturní práci jí nezbýval
dostatek času.
7. - 8. 2. XII. okresní přehlídka ochotnického divadla
7. 2. DS Hraničář Rumburk – komedie Škola hrou
15. 2. společenský ples KSČM
22. 2. společenský ples zákupské Obce baráčnické
26. - 28. 2. na koupališti dětské diskotékové pořady
1. 3. MO ČSŽ: dětský karneval
7. 3. dětská diskotéka na koupališti
30. 4. pálení čarodějnic s programem na parkovišti i v areálu
koupaliště
1. 5. MO KSČM: prvomájové oslavy
15. 5. koncert učitelů ZUŠ Mimoň v salonku zámku
20. 5. beseda kronikáře J. M. Šimka s obyvateli Domu s
pečovatelskou službou v Nových Zákupech
28. 5. beseda s horolezcem
31. 5. Den dětí
12. 6. školní akademie ZŠ
18. 6. jednala kulturní komise o Zákupských slavnostech.
19. 6. koncert v salonku zákupského zámku
20. 6. Josef Náhlovský v estrádním pořadu v areálu
koupaliště
23. 6. další schůzka pořadatelů Zákupských slavností.
27. 6. předávání vysvědčení a slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky
4. a 5. 7. tradiční zákupská výstava králíků a drůbeže.
29. 7. beseda s účastníky hasičské výpravy na pomoc
Moravě
29. a 30. 8. výstava drůbeže, králíků a drobného domácího
zvířectva
31. 8. v televizní soutěži O poklad Anežky české
vystupovala zákupská občanka pí Bednářová (získala tři
„stříbrňáky").
12. a 13. 9. I. zákupské slavnosti - Jejich úspěšný průběh vedl
k rozhodnutí vytvořit z této akce novou zákupskou kulturní a
společenskou tradici.
9. 10. v salonku zákupského zámku koncert (B. Pavlas violoncello, B. Kronychová - klavír), sponzorovaný KDU ČSL. Přítomen rovněž poslanec PS Parlamentu ČR ing. P.
Tollner.
5. 12. Mikulášské překvapení na zámku.
12. 12. předvánoční posezení s držitelkou titulu „Národní
umělkyně", herečkou Jiřinou Švorcovou, uspořádané MO
KSČM a Levicovým klubem žen v Zákupech
26. 12. vánoční koncert v zákupském kostele
31. 12. oslava příchodu Nového roku – kulturní dům,
zámecká vinárna nebo restaurace na koupališti.
V roce 1997 bylo na 13 kulturních akcí, které viděli 1 694
diváci, vynaloženo 51 500,- Kč. Na počtu diváků mají zásluhu
především dvě akce a to XII. okresní přehlídka ochotnických
divadel a hlavně Zákupské slavnosti. Vedle těchto akcí a k celkovému počtu je třeba připočítat i vystoupení DS Havlíček
mimo Zákupy. Těch bylo 6 s celkovým počtem 540 diváků.
Kulturní činnost se výrazně zvýšila od 2. čtvrtletí roku
příchodem nové referentky pro kulturu a cestovní ruch Evy
Karczubové, která pracovala velmi aktivně a iniciativně.
Výrazné zapojení členů komise pro kulturu a cestovní ruch do
organizační činnosti při kulturních aktivitách bylo dalším
činitelem, který ovlivnil stav na zákupském kulturním poli.
Akce roku (bez divadelních představení DS Havlíček):
10. 2. baráčnický ples
17. 2. společenský ples MO KSČM
25. 2. ustavující valná hromada občanského sdružení
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„Divadelní spolek Havlíček“
1. 3. návštěva Zákup a jmenovitě státního zámku: ministr
kultury ČR Pavel Tigrid
5. 4. Velká diskošou v KD
6. a 7. 4. v sále KD živá hudba pro střední a starší generaci,
ve velkém salónku diskotéka
7. 4. velikonoční zábava
18. 4. v KD DS Vojan Hrádek n. Nis. Goldoniho komedie
Sluha dvou pánů
1. 5. oslavy Svátku práce uspořádané MO KSČM
23. 5. zájezd obce Baráčníků do Prahy na Vlachovku
1. 6. na koupališti Den dětí - při této příležitosti otevřen
tobogán, jeho provoz tento den zdarma

9. 6. na nádvoří zámku loutkové divadlo bratří Formanů
22. - 25. 8. navštívili bývalí občané Zákup, žijící nyní ve SRN,
naše město a předali starostovi dar - bronzovou repliku
městského znaku
31. 8. výstava drobného hospodářského zvířectva a drůbeže
3. 8. divadelní představení pro děti Panna a netvor v kulturním domě
5. 9. v zámecké kapli varhanní koncert M. Kvěchové,
zpíval P. Červinka
10. 9. schůzka pracovníků činných v kultuře, sportu a
společenském životě na pozvání kulturní komise
12. a 13. 9. se konaly 1. zákupské slavnosti
(Pokračování příště
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HISTORIE
ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek
1971
dětský soubor - Stanislav Tvarůžek: „Lotras Buriburda"
(Šimek) 20. 6.
dětský soubor - „Princezna Rozmařilka" (Sůvová) 1. 11.
1972
estráda k MDŽ (Šimek) 9. 3.
1979
estráda k MDŽ (Šimek) 5. 3.
1980
estráda k MDŽ (Šimek) 6. 3.
K pořádnému divadlu se Havlíčkovci vrátili až téměř po 10 letech. Po estrádě byla obnovena činnost a zahájeny zkoušky.
11. 12. - Prvním představením byla až nečekaně společenskykritická komedie nepříliš režimního sovětského autora Valentina Krasnogorova: „Tak kdo k čertu odejde“ (Šimek)
1981
estráda k MDŽ (Šimek, Bohuslav Bartoš) 7. 3.
V. Šubrt: „Šejkův jed" (první samostatná režie Bohuslava Bartoše)
24. 10., 14. 11. Velenice, 21. 11. Zákupy
V roce 1981 se Jiří M. Šimek vzdává funkce vedoucího souboru, jímž byl pak zvolen Bohuslav Bartoš. Šimek zůstává režisérem a kronikářem a přebírá funkci jednatele.
1982
V + W: „Balada z hadrů" (Šimek) 27. 3. a 3. 4.
Z. Horynová: „Zkoušky čerta Belínka" (Bartoš) 17. a 18. 6.,
hráno znovu 20. 9. v Zákupech a 25. 9. v Brništi.
1983
J. Menzl (Tenkrát jsme totiž nevěděli, že skutečným autorem je
J. Vostrý.): „Tři v tom" (Bartoš) 1. 4., 6. 4. ve Stráži pod Ralskem a 2. 6. na okresní přehlídce v Mimoni.
Zd. Kozák: „Český Honza" (Bartoš) 23. a 24. 6 a 24. 9.
J. Toman: „Slovanské nebe" (Šimek) 16. a 17.12.
16. května 1983 zemřel zasloužilý člen souboru, dlouholetý
vedoucí, režisér a herec, obětavý Láďa Budín. Na jeho památku byla v roce 1983 založena čestná Cena Ladislava Budína za herecký výkon. O udělení ceny rozhodují hlasy diváků
nebo výrok poroty na přehlídce nejvyššího typu, jíž se soubor
s danou inscenací zúčastnil.
17. prosince 1983 vyvrcholily oslavy 60. výročí založení
českého ochotnického divadla v Zákupech.
V roce 1983 započala v sokolovně přestavba na kulturní
dům. DSH začal budovat novou malou scénu v 2. patře budovy bývalého kláštera a školy na náměstí Svobody, tzv. Divadýlko u půdy (DuP) se stupňovitým hledištěm pro 30 diváků,
kde hrál do roku 1991.
1984
Estráda k MDŽ (Šimek) 8. 3.
„Slovanské nebe" na přehlídce v Mimoni. 5. 4.
Bohuslav Bartoš: „Kubovy trampoty" (Bartoš – autorská režie)
26. 6. – dvě představení
1985
„Kubovy trampoty" 15. 2. Stvolinky
Estráda k MDŽ (Bartoš, Šimek) 7. 3.
Gogol: „Ženitba" (Šimek) 10. 4. Mimoň, Doksy 21. 10., Mimoň 28. 10., Dubá 30. 10., na Rychtě 21. 11., 2x Česká Lípa
29. 11.

(Pokračování)
Jiří Šimek: „Schválnosti princezny Schválničky“ (Šimek – autorská režie) 26. 6. 3x v tělocvičně školy, 7. 12. v Mimoni
1986
„Ženitba" 25. 2.
K. Havlíček Borovský: „Král Lávra" (dram. a rež. Šimek) 11.
4. a 31. 5.
„Schválnosti princezny Schválničky" - 18. 4. Mimoň
Komponovaný pořad z děl českých autorů (Šimek) 24. 4., 5. 5.
Mařenice, 10. 5. Svor, 15. 5. Volfartice, 16. 5. Zahrádky
1987
Vl. Čort: „Pohádka o líných strašidlech" (Anna Borůvková) –
5. 4. na přehlídce v Mimoni, 6. 6. v Zákupech, 9. 6. v Mimoni,
11. 6. v Zákupech, 24. 6. 2x, 23. a 30. 9. opět v Mimoni, 4. 10.
v České Lípě, 28. 1. v Jablonném v Podj. (celkem 10 představení)
A. Přidal: „Malá noční hra o Pěnkavě a Loutně" (Šimek) 8. 4.,
přehlídka v Mimoni 10. 4., krajská přehlídka v Mašťově 16. 5.,
27. 5. (DuP) a 13. 11. ve Cvikově
G. Gorin: „Zapomeňte na Hérostrata" (Bartoš) DuP 26. a 27.
6., 29. 10. a 26. 11.
Celkem během roku 1987 sehrál soubor 19 představení tří
titulů. Byl to jeden z nejplodnějších roků v zákupské ochotnické
činnosti.
1988
„Zapomeňte na Hérostrata" 15. 2., dále hráno 15. 4. v Mimoni
a 14. 5. v Mašťově
Estráda k MDŽ (Bartoš, Šimek) 12. 3.
Pořad k 70. výročí vzniku Československa (Šimek) 4. 11., 12.
11. Mimoň, 29. 11. v DuP.
„Ženitba" (Šimek) - 6. 12. Mimoň, 18. 12. Doksy.
1989
„Ženitba" 8. 3., 19. 5. Mašťov
H. Krejčí: „Hry ze smetiště" (Šimek) - 18. 11. Mimoň
„Sedm apokryfů o pravdě podle K. Čapka“ (dramatizace a rež.
Šimek) 25.12.
Moc jsme se vyřádili při nácviku i provedení Krejčího „Her
ze smetiště“, které jsme hráli den po událostech na Národní
třídě v Praze 18. listopadu 1989 v Mimoni a byli obviněni z násilné aktualizace. Měli jsme tam totiž scénu brutálního policejního zásahu. My ještě tehdy ani nevěděli, že se něco děje. Večer
jsme dlouho do noci zkoušeli a ráno jeli hrát…

Nejvýznamnější osobností DS Havlíček Zákupy v 60. – 80.
létech byl a zůstal i v následujících desetiletích Jiří M. Šimek
a od 80. let spolu s ním Bohuslav Bartoš.

_____________________________________________________________________________________
14

Zákupský zpravodaj
OD ROKU 1990 DO KONCE TISÍCILETÍ
1990
„Sedm apokryfů o pravdě podle K. Čapka“ 27. 1.
„Hry ze smetiště" - 18. 5. Mašťov
1991
A. Goldflam: „Tzv. sci - fi" (Šimek) 18. 5. Josefův Důl, 28. 9.
DuP
26. 6. 1991 byl po nepříliš zdařilé rekonstrukci otevřen kulturní
dům. DS Havlíček opustil Divadýlko u půdy a získal v kulturním
domě k dispozici suterén pod jevištěm (čtyři místnosti pro sklad
materiálu, kulis a kostýmů i případné klubové činnosti) a díky
městu Zákupy jako majiteli kulturního domu bezplatný přístup
na jeviště ke zkouškám i představením.
V roce 1991 byla na čas obnovena činnost loutkářského
souboru při DS Havlíček (skončila v roce 1993).
1992
„Tzv. sci-fi" + H. Krejčí „Idioti" (Šimek) + K. Steigerwald:
„První kroky demokrata" (Šimek, Bartoš) - 20. a 27. 2.
Tři aktovky (Šimek, Bartoš) - 8. 5. Josefův Důl
27. - 28. 11. 1992 první okresní přehlídka ochotnických divadelních souborů pořádaná naším souborem v Zákupech
(celkově osmá).
I. Vyskočil, V. Havel: „Autostop" (Šimek) 28. 11.
V létech 1989 –92 začínal svou divadelní kariéru v DS
Havlíček Zákupy současný herec Divadla P. Bezruče v Ostravě Přemysl Bureš. Debutoval zde ve „Hrách ze smetiště“
H. Krejčího a hrál pak ještě v Goldflamově „Tzv. sci-fi“.

občanské sdružení s podporou města a jeho orgánů.
„Komedie o lásce" 26. 3. Kuřivody, 29. 3. Hrádek n. Nis., 16.
4. Kamenický Šenov, 2. 5. Zákupy, 4. 5. Josefův Důl
DS Havlíček uspořádal kostýmovaný historický průvod a vytvořil historický obraz předání městských práv v průběhu Zákupských slavností.
1997
E. Longen: „Dezertér z Volšan" (Šimek) 8. 2., 7. 5., 26. 4. Kamenický Šenov, 10. 5. Josefův Důl, 17.10. Mimoň, 18.10. Kuřivody
Zd. Kozák: „Český Honza" (Bartoš) 16. 2., 26. 4. K. Šenov,
1998
Gozzi, Vostrých, Šimek: „Královna samandalská" (Šimek) 7. 2.,
21. 4. Kamenický Šenov, 28. 4.
Zákupy, 8. 5. Josefův Důl
V roce 1998 se oslav 75. výročí
českého ochotnického divadla
v Zákupech zúčastnil známý filmový a televizní herec Oldřich Velen a posléze se stal čestným členem DS Havlíček Zákupy.
Oldřich Velen zemřel 4. 5. 2013.
1999
A. de Saint-Exupéry - Šimek: „Malý princ“ (Šimek)
5. 2., 28. 4., 3. 5., 13. 5.
I. Vyskočil: „Haprdáns“ (Šimek) 6. 2., 29. 4., 8. 5. Josefův Důl
2000
V + W: „Gorila ex machina“ (Bartoš) 5. 2., 26. 4. Mimoň, 28.
4. Kuřivody, 3. 5. Zákupy, 8. 5. Josefův Důl
Nejvýraznějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech v tomto období zůstali nadále Jiří M. Šimek a Bohuslav
Bartoš.

DO TŘETÍHO TISÍCILETÍ

1993
„Autostop" - 23. 2. Děčín, 11. 3. Stráž p. R., 3. 4. Cvikov, 16.
5. – reg. přehlídka Josefův Důl - postup na národní přehlídku
ve Vysokém n. Jiz., 10. 10. - národní přehlídka Vysokém n.
Jiz. - herecká cena J. M. Šimek v roli ředitele Voráčka),
18.11. Kuřivody, 20.11. Českolipský divadelní podzim
S „Autostopem“ Ivana Vyskočila a Václava Havla jsme
postoupili poprvé v historii „Havlíčka“ na národní přehlídku
venkovských souborů „Krakonošův divadelní podzim“ ve Vysokém nad Jizerou.
K. M. Walló: „Poctiví společníci" (Bartoš) 27. 11. – okr. př.
Zákupy
1994
Alessandro De Stefani: „Jako ta ... myš" (Šimek) - 10.12. okresní přehlídka Zákupy
1995
„Jako ta ... myš" 25. 4. - Kuřivody, 26. 4. Mimoň, 3. 5. Zákupy,
6. 5. Josefův Důl, 17. 6. Brniště
1996
A. Beolco Ruzzante: „Komedie o lásce" (Šimek) 2. 2. – okr.
přehlídka
25. února 1996 se Divadelní soubor „Havlíček“ Zákupy po
zrušení Městského kulturního střediska Zákupy přeformoval na Divadelní spolek „Havlíček“ Zákupy jako samostatné

2001
A. Přidal: „Malá noční hra“ (Šimek) 17. 3.
J. Šimek: „Tartuffikce“ (autorská režie) 17. 3., 27. 4. Kam. Šenov, 3. 5. Zákupy, 5. 5. Josefův Důl, 30. 5. Kuřivody, 8. 9. Zákupy
8. 9. – Historický průvod a obraz předání městských práv – Zákupské slavnosti (Šimek).
2002
22. a 23. ledna uspořádal DS Havlíček velmi úspěšné setkání
téměř stovky ochotníků oblasti SČDO České středohoří spolu
s oblastní konferencí, soutěží dialogů a monologů a postupovou soutěží jednoaktovek, sám se zúčastnil šesti monology.
J. Vostrý: „Tři v tom“ (Bartoš) 30. 4. Kuřivody, 1. 5. Zákupy,
4. 5. regionální přehlídka Josefův Důl – postup na národní přehlídku ve Vysokém n. Jiz., 19. 9. Krupka, 21. 9. Kulturní dům
Zákupy, 8. 10. Kamenický Šenov.
Komedie „Tři v tom“ J. Vostrého (už se vědělo, že to nenapsal
J. Menzel) znamenala pro soubor druhé účinkování na národní
přehlídce venkovských souborů Krakonošův divadelní podzim
ve Vysokém nad Jizerou.
15. října - národní přehlídka ve Vysokém n. Jiz. – dvě představení, uděleny dvě herecké ceny (B. Bartoš, J. M. Šimek
jako Ubaldo a Pandolfo)
6. 12. Česká Lípa
J. Šimek: „Babiččiny pohádky“ (autorská režie) 19. 5. regionální přehlídka Nový Bor, dětská léčebna Cvikov, 30. 5. Zákupy
(Pokračování příště)
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Římskokatolická farnost Zákupy
Tajemství Velikonoc
Velikonoční svátky jsou téměř tady. Letos připadá Květná
neděle na 25. března a slavnost Zmrtvýchvstání Páně na 1.
dubna. Velikonoce jsou pokračováním toho, co bylo započato
v Betlémě narozením Pána Ježíše. Představují nám vyvrcholení
pozemského působení našeho Spasitele. Připomínáme si Jeho
utrpení pro spásu světa, pro každého člověka, tedy i tebe.

V Getsemanské zahradě se za nás potil krví, byl bičován, dali
mu na hlavu korunu z trní, jejichž trny byly dlouhé až 10 cm,
posmívali se mu, plivali na něho, dali mu nést těžký kříž a vedli
ho rozpáleným Jeruzalémem na místo popravy. Na Golgotě ho
připravili o šaty, ruce a nohy mu probili hřeby, když ho
křižovali. Nechali ho viset na kříži, dokud nezemřel. Po smrti
mu pak ještě probodli bok a srdce kopím, aby se ujistili, že již
nežije. A to všechno se stalo před zraky mnoha svědků.
Mocní i obyčejní lidé si mysleli, že smrtí Pána Ježíše vše končí.
I jeho učedníci a Matka Boží byli zdrceni. Třetí den po Jeho
uložení do hrobu se však stalo něco, co je až do dnešní doby
nepochopitelné a je zahalené tajemstvím. Pán Ježíš vstal
z mrtvých. Boží věci se vymykají lidským rozměrům. Zpráv o
živém Ježíši je mnoho, takže má lidstvo pevný důkaz toho, že
Velikonoční události nejsou žádnou báchorkou.
Zmrtvých-vstalý Ježíš je důkazem o pravdivosti jeho učení.
Ostatně do dneška si vědci nedokáží vysvětlit, jak vznikl obraz
Krista na Turinském plátně, ve kterém bylo zavinuto mrtvé
Ježíšovo tělo při aktu Zmrtvýchvstání. Sv. Pavel, učedník,
napsal, že Pán Ježíš vstal první z mrtvých a ti, kdo v něho věří,
ho budem následovat.
Nám zbývá jen žasnout a radovat se, protože jsme uvěřili a
máme jistotu Boží lásky a života.

Přehled bohoslužeb:
29. března 2018
30. března 2018

Zelený čtvrtek
Velký pátek

16.00 hod.
16.00 hod.

31. března 2018
Bílá sobota
18.00 hod.
1. dubna 2018
Velikonoční neděle
8.30 hod.
Požehnané prožití Velikonočních svátků přeje otec Grzegorz a farníci

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

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?

Otázka č. 13:
Dítě v kostele
Pán Bůh nás miluje všechny, velké i malé, děti, dospělé i staré.
O dětech řekl Pán Ježíš: „ Nechte maličkým ke mně přijít.“ To
se stalo, když matky přinášely své děti k Ježíši, a jeho učedníci
jim v tom bránili, protože se domnívali, že ho obtěžují. A Pán
Ježíš jim ukázal, že je to právě naopak. Zkrátka děti do kostela
patří. Je však třeba dodržovat jistá jednoduchá pravidla, aby
nedocházelo k rušení bohoslužby.
Malé děťátko v kočárku nemůže za to, že křičí. Zrovna tak
batolátko. Není nic jednoduššího než vzít je dozadu, anebo jít
na chvíli ven.
Když bude dítě potřebovat na WC, je logické, že s ním půjdete
ven a nebudete je přemlouvat, aby vydrželo. Starší děti jsou již
rozumnější a můžeme jim polohlasně vysvětlovat obřady.
Mnoho rodičů také využívá různé pomocné tématické knížečky
s obrázky, které dětem zpřístupňují průběh mše svaté. Je však
třeba, aby děti dobře viděly, tj. byly vpředu, a mohly tak
sledovat děj u oltáře. Někdy také může pomoci vzít sebou třeba
nějakou hračku, aby se dítě chvíli zabavilo samo.
Mnoho dětí se těší, že mohou aktivně působit při mši svaté a
rády se zapojují do obětního průvodu. Připadají si tak důležité.
Rovněž tak se těší na chvíli, kdy jdou s rodiči ke svatému

přijímání. Pan farář jim udělá křížek na čelo, když ještě samy
nebyly u prvního sv. přijímání. Starší děti již chodí samy. V některých farnostech, kde chodí na bohoslužbu hodně dětí, se
konají dětské mše svaté. To je však ve velkých městech.
Většinou se děti účastní bohoslužeb společných. Někdy je
problém s temperamentními, neposednými dětmi. Pak jde třeba
je zaujmout např. tím, že vyjdete z lavice a ukážete jim sochu
nebo obraz v kostele.
Nelze nechat dítě v kostele svobodně řádit, je třeba ho
zaujmout. Některé děti se zajímají o hudbu varhan. Když jim
umožníte zkoušet zpívat písničku z kancionálu, nejenže je to
bude bavit, ale bude to k jejich celkovému prospěchu.
Zkrátka je třeba dětem vysvětlit, že mše svatá je něco
nádherného a vyjímečného, že je třeba se naučit ztišení,
naslouchání a prožívání. Je zřejmé, že to chce ze strany rodičů
laskavost, trpělivost a čas. Nutit dítě k upjatosti není třeba,
vždyť v kostele, v domě Božím se má každý cítit dobře,
obklopen láskou a mírem. Je známo, že děti účastnící se
pravidelně bohoslužeb jsou klidnější, spokojenější a dobře
prospívají.
Za farníky Marie Hašlová
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ZÁKUPSKÉ SPOLKY
Baráčnický ples 2018
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků
Zákupy pořádala 3. února 2018 v místním
kulturním domě Baráčnický ples. Pořádáme jej každý rok – je to již letitá tradice,
letos se změnou kapely – hrála nám hudba
Vivasong Víti Vávry.
Příprava plesu je náročná, zvláště ve
spolku, v němž převládá věk členů od 70
let a výše. O to více si cením jejich pracovitosti a chuti do příprav. Mají velkou zásluhu o vydařený ples, který je v současnosti spolu s plesem města Zákup jedinou
společenskou akcí tohoto druhu.

Naše sebevětší úsilí by však nestačilo nebýt ochotných sponzorů. Takže děkujeme
městu Zákupy za příspěvek a zapůjčení
prostor kulturního domu, starostovi Ing.
Lípovi za krásnou první cenu, kterou vyhrála tanečnice z Mimoně.
Dále všem firmám, živnostníkům i spoluobčanům a příznivcům z okolních obcí.
Vážíme si každého jejich příspěvku do
tomboly, která na našem plese nesmí chybět. Dále děkujeme správci KD panu Novákovi za spolupráci, členům hasičské
hlídky, panu Jírovi ml. za ostrahu při

vchodu, pomocníkům v šatně a S. Pincovi
a jeho spolupracovníkům za celovečerní
obsluhu a starost o pitný režim návštěvníků plesu. Velký dík paní učitelce Olšarové a rodičům malých tanečníků! Vystoupení se podařilo i v době chřipkové
epidemie!
Poděkování našim obětavým a ochotným
baráčníkům jsem nechala na závěr: Děkuji všem, že opět ponechali stranou
všechny neduhy, bolesti a trable a znovu
připravili akci, na kterou můžeme být určitě hrdí.
Marie Živnůstková, rychtářka

****************************************************************
Pozvánka
Levicový klub žen a ZO KSČM v Zákupech Vás srdečně zvou na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 10.
3. 2018 od 14 hodin ve školní jídelně v Zákupech.
Program: Vystoupení dětí.
Soutěž o nejlépe upečenou buchtu.
K tanci a poslechu hraje skupina Akcent.
Tombola. Malé občerstvení.
Dobrou náladu si vezměte s sebou.
Srdečně zvou pořadatelé

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

SPORT
KIN-BALL CUP ZÁKUPY POŠESTÉ (MEZINÁRODNÍ TURNAJ POPRVÉ)
S organizováním kin-ballového turnaje už máme v Zákupech
spoustu zkušeností. Od roku 2013 ho pořádáme pravidelně
vždy začátkem roku a všechny předchozí ročníky se vydařily.
V červenci roku 2017 jsme se zúčastnili juniorského turnaje ve
francouzském Maubeuge, kde jsme se s místními pořadateli
bavili o náročnosti organizování turnaje a přišla řeč i na náš
zákupský turnaj. Francouzský trenér ihned přislíbil účast svého
týmu na příštím ročníku. No jo, ale přeci je nepozveme, aby

k nám letěli „na otočku“. Už v létě jsme tedy začali pracovat

s myšlenkou vícedenního turnaje. Nakonec jsme vybrali termín
19. a 20. ledna 2018.
První týmy dorazily do Zákup už ve čtvrtek 18. ledna a v pátek
ráno byl turnaj oficiálně zahájen. Během osmi hodin bylo
odehráno 11 zápasů základní části, kde se všech 11 při-

hlášených týmů předvedlo v dobré kondici. Následoval večerní
program spojený s diskotékou, který se ukázal být nejdů-
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ležitější části celého turnaje. Děti zapomněly na rivalitu
z předchozích zápasů a ze soupeřů se stali kamarádi. Druhý den
byla atmosféra na hřišti úplně jiná. Každý tým se samozřejmě
snažil vyhrát svůj semifinálový zápas a zajistit si účast ve finále, mezi zápasy se spolu ale soupeři opět bavili jako kamarádi
a nálada byla skvělá. Do finále se nakonec po velmi napínavých
bojích dostala družstva z Liberce, Pardubic a Zákup.
Celkovým vítězem se stal tým Kin-ball Pardubice, v čele
s trenérkou Alicí Paurovou. Stříbro brali domácí „Zákupy 2“ a
bronz získalo družstvo Liberec 1 vedené trenérkou Marcelou
Kněbortovou. Bez medailí zůstala družstva Waldorf 1 a 2
(trenérka Jitka Tošovská), Kamenický Šenov 1 a 2 (trenéři Petr
a Zuzana Kladivovi), Maubeuge (trenér Fabrice Denhez),
Liberec 2 a Zákupy 1 a 3.

Model „jeden den základní část – večerní program pro
seznamování – druhý den semifinále a finále“ se nám velmi
osvědčil a pro příští ročníky bychom u něj rádi zůstali. Také
účast zahraničního týmu byla zajímavým zpestřením pro
všechny zúčastněné a pro děti také ideální možností, jak využít
v praxi hodiny strávené učením cizích jazyků (v tomto případě
anglického, jehož úroveň byla u francouzských dětí stejná, jako
u českých).
Spoustu hodnotných cen pro účastníky zajistila paní Šmejcová,
které patří velký dík. Za opravdu hladký průběh turnaje si
zaslouží poděkování všichni zúčastnění. A za velkou podporu
děkujeme Městu Zákupy a především panu starostovi.
Tak za rok znovu a snad stejně dobře!
Nikola a Filip Ševců, ASPV Zákupy
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INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách a slepičky Green
Shell-typu Arakauna.
Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 -195,Kč/ks.

Prodej: 29. března 2018
Zákupy
parkoviště u zámku
14.00 hod.
Při prodeji slepiček
výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
_____________________________________________________________________________________
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V úterý 30. ledna oslavila své 94. narozeniny paní Jiřina Kuchařová ze Zákup.
Oslavenkyně své narozeniny prožila v rodinném kruhu, přivítala mnoho
gratulantů, o čemž svědčilo i velké množství vystavených voňavých květin. Při
gratulaci, se kterou za ní přišli zástupci vedení města, paní Jiřinka zavzpomínala
na své kamarádky i svou dřívější sousedku paní Daníčkovou. Vyprávěla také o
každoročních rodinných výletech a již během narozeninové oslavy plánovala se
členy rodiny další zajímavý výlet. Oslavenkyni přejeme mnoho veselých prožitků
s rodinou, stále dobrou náladu a do dalších let pevné zdraví.

FOTOREPORTÁŽ Z 10. ZÁKUPSKÉHO MASOPUSTU
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