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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
S nastávajícím jarem a pěkným počasím se
připravují i větší či menší opravy silnic a silniček
v Zákupech a okolí. S tím budou pochopitelně souviset i
omezení v dopravě a objízdné trasy. Jako prvním a zásadním
bude uzavření Kamenické ulice pro kamionovou dopravu.
Transitní doprava do AAH (dříve IAC) bude odkloněna přes
Mimoň, Grunov a Kamenici. S relativním klidem mohou tedy
počítat obyvatelé ulic Mimoňská, Borská a Kamenická.

Problém s dopravou se ale přesune do Kamenice. Důvodem
uzavření Kamenické ulice je havarijní stav propustku v „esíčku“ na konci ulice před mostem přes Svitávku. Silnice je ve
vlastnictví Libereckého kraje, investorem opravy bude tedy
Liberecký kraj. Oprava by měla proběhnout v letních měsících.
Délku uzavírky lze dnes jen těžko odhadnout. Osobní automobily a autobusy budou projíždět bez omezení. Pouze až
dojde k vlastní rekonstrukci propustku, bude doprava omezena
celkově.
Dalším možným omezením bude uzavření mostu přes Svitávku
v Mimoňské ulici (u Cardů). V této době stále probíhají jednání
o způsobu opravy a možných dopravních omezeních.
Na příští rok jsou plánovány kompletní opravy krajských silnic
v Kamenici a v Mimoňské ulici. V Kamenici by mělo dojít
k výměně asfaltové vozovky silnice. V Mimoňské ulici budou
opravy rozsáhlejší a komplikovanější, neboť se zde budou muset udělat nově i podkladní vrstvy. Obě tyto rekonstrukce bychom rádi spojili s výstavbou nového chodníku (Kamenice) a
opravou stávajícího (Mimoňská).
Každá oprava silnice a s ní související objížďka uleví jedné
části města a přitíží části druhé. Je to jen přenášení problému
z jednoho konce na druhý. Ale taková je už prostě doba.
Ing. Radek Lípa, starosta města
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA ZÁKUPY
(Ing. Z. Šostková, tajemnice MěÚ)

Stručně z jednání zastupitelstva města dne 14. 3. 2018
Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo prodej pozemku p. č.
966 zahrada o výměře 964 m2 v k. ú. Zákupy občanovi Zákup
a občance Žlebů za cenu 75,- Kč/m2, tj. 72.300,- Kč.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtové opatření č.
3/2018 na straně příjmů ve výši 6.069.000 Kč, na straně výdajů
ve výši 6.069.000 Kč v předloženém znění.
Zastupitelstvo
města
Zákupy schválilo
Nemocnici
s poliklinikou Česká Lípa poskytnutí finančního daru ve výši
30.000 Kč a uzavření darovací smlouvy v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo poskytnutí individuální
dotace na opravu kulturní památky Kostela sv. Fabiána a
Šebestiána Zákupy ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou
farnost – děkanství Zákupy a uzavření veřejnoprávní smlouvy
za tímto účelem.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo poskytnutí individuální
dotace na opravu kulturní památky Kostela sv. Jana Křtitele
v Brenné ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou farnost
Brenná a uzavření veřejnoprávní smlouvy za tímto účelem.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo vyhlášení Programu
města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce
2018, v předloženém znění.
Veřejné zakázky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo doporučení komise pro
hodnocení nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky na
akci - „Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění,
město Zákupy“ a přidělení této zakázky uchazeči – Martin
Dudík, Vinohrádky 566, Plumlov a uzavření smlouvy o dílo za
podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné
zakázky, v celkové částce 12.593.401 Kč vč. DPH.

Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí přehled
výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu nad 100
tis. Kč bez DPH za rok 2017.
Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 59.
schůze finančního výboru konané dne 27. 12. 2017, zápis z 60.
schůze finančního výboru konané dne 17. 1. 2018, zápis z 61.
schůze finančního výboru konané dne 15. 2. 2018 a zápis z 62.
schůze finančního výboru konané dne 5. 3. 2018.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis ze schůze
Osadního výboru Božíkov, a to z 28. schůze konané dne 25. 2.
2018.
Další záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo v souladu se stavebním
zákonem pořízení Změny č. 2 územního plánu Zákupy, a to
plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport – pozemku
p. č. 361/1 v k. ú. Brenná, nové funkční využití – plochy
bydlení – venkovské, na návrh vlastníka – občana Brenné.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo v souladu se stavebním
zákonem pořízení Změny č. 2 územního plánu Zákupy, a to
ploch přírodních nelesních – pozemků p. č. 218/1 a 158/2 v
katastrálním území Brenná, obci Zákupy, nové funkční využití
– občanské vybavení – tělovýchova a sport, na návrh vlastníka
– Meandry Ploučnice z. s., Mimoň.
Obě změny za podmínky úplné úhrady nákladů (poměrné části
podle počtu žadatelů o změnu územního plánu) na její
zpracování a mapových podkladů navrhovatelem. Ke zpracování návrhu Zadání změny č. 2 územního plánu Zákupy bude
přistoupeno při minimálně 10 žádostech o změnu územního
plánu Zákupy.

Stručně z jednání rady města dne 22. 2. 2018
Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout
plynárenské zařízení „Zákupy - STL plynovod a přípojky“ a
záměr města pronajmout budoucí plynárenské zařízení
„Zákupy - STL plynovod a přípojky - II. etapa“ společnosti
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, obojí za účelem provozování
plynárenského zařízení.
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemky p.
č. 157 trvalý travní porost o výměře 2215 m2 a p. č. 206/1 lesní
pozemek o výměře 1690 m2 v k. ú. Brenná.
Rada města Zákupy schválila zařazení žádosti občanky Liberce
a manželů ze Zákup do seznamu žadatelů o prodej pozemků
určených pro výstavbu RD (původně p. č. 1609 v k. ú. Zákupy).
Rada města Zákupy schválila uzavřít Smlouvu o zřízení
věcného břemene, kterou se zřizuje věcné břemeno k umístění
zemního kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 163 a p. č.
290 v k. ú. Starý Šidlov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
Rada města Zákupy schválila uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 1532, p. č.
1609/5 a p. č. 2619 v k. ú. Zákupy v rámci stavby „Dostavba
vodohospodářské infrastruktury na p. p. č. 1609“ mezi
Severočeskou vodárenskou společností a. s., Teplice a městem
Zákupy.

Rada města Zákupy schválila uzavření Smlouvy o právu k
provedení stavby „Zákupy - intenzifikace navrženého řešení
odkanalizování RD na p. p. č. 891/7“, mezi občanem Zákup a
městem Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie v rámci stavby „Kamenice u
Zákup - chodník“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
a městem Zákupy.
Rada města Zákupy schválila ukončení Smlouvy o přenechání
nemovitosti k dočasnému užívání na pronájem části pozemku
p. č. 797 v k. ú. Zákupy s občankou Mimoně dohodou ke dni
28. 2. 2018.
Rada města Zákupy schválila vydat souhlasné stanovisko manželům ze Zákup pro stavbu oplocení části pozemku p. č. 2618/1
v k. ú. Zákupy.
Správa bytového fondu města
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
jeden měsíc na byt č. 13 o velikosti 1+3 na adrese Nové Zákupy
515; naopak neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15
o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 508, Zákupy od 1. 3.
2018 na jeden měsíc.
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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. 13 o velikosti 1+3 na adrese Nové Zákupy 513;
na byt č. 1 o velikosti 0+3 na adrese Nové Zákupy 521 a na byt
č. 18 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 534, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv o
nájmu bytu v majetku města dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvě pro příjmově
vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v střešní nástavbě Školní 333, Zákupy.
Rada města Zákupy vzala na vědomí oznámení o stanovení
ceny tepelné energie z tepelných zařízení v Zákupech pro rok
2018; schválila s účinností od 1. 1. 2018 dodatek č. 10 Ceny
tepelné energie (médií) a předpis záloh na rok 2018/1 ke
Smlouvě o dodávce a odběru tepla a TUV s Lubomírem
Koubou, realitní kancelář, Česká Lípa, ze dne 1. 1. 2002 a
schválila s účinností od 1. 1. 2018 dodatek č. 7 Ceny tepelné
energie (médií) a předpis záloh na rok 2018/1 ke Smlouvě o
dodávce a odběru tepla a TUV s RK Kouba ze dne 1. 10. 1998.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 8
v ul. Školní 339, Zákupy dle § 2279 Občanského zákoníku od
1. 3. 2018 na tři měsíce.
RM Zákupy vzala na vědomí plnění rozpočtu Správy bytového
fondu města Zákupy za rok 2017 v předloženém znění.
Rada města Zákupy schválila ukončení smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 249/6, ul. nám.
Svobody, Zákupy s firmou SÁMO v.o.s. obchodně ekonomický servis, Zákupy, ke dni 28. 2. 2018.
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila rozpočtové opatření č. 2/2018 na
straně příjmů ve výši 52 000,- Kč a na straně výdajů ve výši
52 000,- Kč v předloženém znění.
Rada města Zákupy vzala na vědomí uzavřít darovací smlouvu
mezi AAH Czech s. r. o., Zákupy a městem Zákupy na peněžitý
dar ve výši 30.000,- Kč na pořízení 2 ks nehodových zástěn.
Veřejné zakázky
Rada města Zákupy schválila příkazní smlouvu na administraci
veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytových
domů v Zákupech“, se společností Institut pro veřejné
zadavatele, s.r.o., Praha 6; dále schválila zahájení zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky na akci - „Snížení
energetické náročnosti bytových domů v Zákupech“ a pověřila
starostu města jmenováním členů a náhradníků komise pro
otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení ve-

řejné zakázky malého rozsahu na akce „Opravy místních
komunikací, Zákupy“ a „Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT, Zákupy“ a stanovila hodnotící
komisi ve složení: Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města,
Miloslava Hudaková, členka zastupitelstva města, Ing. Pavel
Paták, člen rady města, Mgr. Zdeňka Kadlecová, vedoucí
hospodářsko-správního odboru MěÚ, Ing. Marta Dostálová,
vedoucí odboru výstavby MěÚ včetně náhradníků.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce fasády
a sanační práce bytový dům č.p. 51, Zákupy“ a stanovila
hodnotící komisi ve složení: Bc. Iva Kreisingerová,
místostarostka města, Ing. Pavel Paták, člen rady města,
Miloslava Hudaková, členka zastupitelstva města, Pavel
Kouba, správce bytového fondu města, Ing. Marta Dostálová,
vedoucí odboru výstavby MěÚ včetně náhradníků.
Rada města Zákupy schválila doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy“ a přidělení
této zakázky uchazeči AV MEDIA, a. s., Praha – Hostivař,
v celkové částce za dílo 134.855 Kč vč. DPH.
Příspěvkové organizace
Rada města Zákupy schválila odpisový plán majetku Domova
důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy,
příspěvkové organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy, IČ
71167463 na rok 2018, dle předloženého návrhu.
Rada města Zákupy schválila pro rok 2018 Postup pro
poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací
zřízených městem Zákupy.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 35. schůze komise
pro kulturu a cestovní ruch ze dne 7. 2. 2018 a zápis z 12.
jednání komise pro obnovu památek a regeneraci městské
památkové zóny ze dne 5. 2. 2018.
Další záležitosti
Rada města Zákupy schválila Smlouvu o nájmu prostor ke
sňatečným a obdobným obřadům s Národním památkovým
ústavem, Praha 1 na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018.
Rada města Zákupy schválila sídlo FC Kamenice z. s. na adrese
Borská 5, Zákupy dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy vzala na vědomí Zprávu o hospodaření v
městských lesích v roce 2017.
Rada města Zákupy schválila zapojení města Zákupy do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu Zákupy dne 10. března 2018.

INFORMACE PRO OBČANY
Bc. Michaela Šoltová

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM NA POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
Podle § 4 odst. 1 písmeno f) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči, ve znění pozdějších předpisů, je povinností chovatelů
zajistit očkování psů, jakož i lišek a jezevců držených v zajetí,
proti vzteklině.
Chovatelé mohou využít níže uvedených termínů k očkování
svých psů:
STŘEDA
18. DUBNA 2018
Zákupy – náměstí
16:00 – 17:00 hod.
Nové Zákupy u prodejny
17:05 – 17:15 hod.

Č T V R T E K 19. DUBNA 2018
Božíkov u bývalé prodejny
16:00 – 16:10 hod.
Brenná u kostela
16:15 – 16:30 hod.
Lasvice u Líbalů
16:40 – 16:45 hod.
Lasvice – bývalá zastávka pojízdné prodejny
16:50 – 17:00 hod.
Šidlov u farmy
17:05 – 17:10 hod.
Kamenice u prodejny
17:20 – 17:40 hod.
Očkování provede pan MVDr. Branžovský. Náhradní termín
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očkování – osobní domluva.
V případě, využije-li chovatel těchto termínů, žádáme jej, aby
pes předvedený k očkování byl opatřen obojkem na pevném
vodítku a náhubkem. Chovatel psa předloží očkovací průkaz
psa, popř. potvrzení o posledním očkování psa.
Současně vás žádáme, abyste si pokud možno připravili přesnou částku Kč, aby nedocházelo ke zbytečnému časovému

prodlení.
Budou přítomni zaměstnanci městského úřadu, u kterých bude
možno uhradit místní poplatek ze psa dle Obecně závazné vyhlášky města Zákupy č. 2/2010 nebo psa přihlásit či odhlásit.
Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele a
činí 120,- Kč za jednoho psa. Trojkombinace včetně vztekliny činí 250,- Kč.

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

UPOZORNĚNÍ!!!
Upozorňujeme občany, že splatnost
poplatku ze psů uplynula již 15. 2. 2018.
Poplatek za komunální odpad zůstává ve
stejné výši 500,- Kč/os./rok a jeho

splatnost je k 31. 5. 2018. Při úhradě
obdržíte známku na nádobu na
komunální odpad.
Od 1. 6. 2018 musí být nádoba na ko-

munální odpad (popelnice) označena
známkou, pokud tak neučiníte, nádoba
nebude vyvezena.

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

Program města Zákupy pro poskytování dotací
Zastupitelstvo města Zákupy dne 14. března 2018
schválilo vyhlášení následujícího programu:
Program města Zákupy pro poskytování dotací v
oblasti sportu v roce 2018
• Podpora činnosti v oblasti sportu dětí a mládeže,
sportu dospělých či realizace sportovních soutěžních akcí, podpora uspokojování potřeb sportovních organizací, které na území města provádějí
sportovní činnost

• Celkový objem finančních prostředků 500.000,Kč
• Poskytnutí dotace v jednotlivém případě max.
400.000,- Kč
• Podání žádosti od 20. dubna – 10. května 2018
Vyhlášený program pro poskytnutí dotací v oblasti
sportu je zveřejněn na úřední desce města Zákupy a
na webu města www.zakupy.cz (Dotační programy
města).

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

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.

GLOSA POD ČÁROU
Jarní radost
Ta radost pramení z toho, že začíná jarní plastická operace
Zákup. Tím chci říci, že už teď je vidět, jak některé nehezké jizvy
na zákupské tváři se pomalu, ale (doufejme) jistě odstraňují.
Zmizela osmdesátiletá, rozpadající se dřevěná stavba šaten na
pláži koupaliště, které se jistě dočká nového a kvalitnějšího
zařízení. Někteří staromilci sice naříkají, že už to nebude ono,
ale je to totéž, jako kdybychom chtěli pořád jezdit auty a vlaky
z třicátých let, nebo dokonce létat stejně starými letadly. Byly
to stroje možná zajímavější na pohled, ale sedět bych v nich
nechtěl.
Možná jste si všimli, že budova bývalého Rekordu v Nádražní
ulici nemá střechu. Nevím, jestli je to znamení, že začíná
celková rekonstrukce, nebo naopak úplná destrukce, obojí by
ale znamenalo odstranění ošklivého vředu na tváři města hned

ve „vstupní bráně“ od České Lípy. A protože ostatní domy
v Nádražní ulici jsou pěkné, nebo se jejich oprava plánuje,
zůstane už jen na konci na rohu s náměstím Svobody nešťastný
hotel „Orlík“.
Také „brána“ novoborská zaznamenává změny. Bývalý mlýn
mění své okolí, hustá džungle v Mlýnské ulici směrem k nádraží
mizí, sama budova mlýna se rovněž pomalu uzdravuje. Ovšem
v Borské ulici jsou domy, které by zasloužily výraznou
kosmetickou úpravu. Ale třeba ten městský se jí letos má
dočkat.
Třetí brána – ta od Mimoně – má „pomník“ největší a
nejsmutnější: bývalou mlékárnu. Doufejme, že už brzy spadne
sama a vznikne zde z ruin nový zalesněný kopeček. Břízek už na
troskách roste dost. A čest našemu městu jistě nedělá ani
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nejbližší okolí této zříceniny.
Ještě by jistě bylo dobře, kdyby si před turistickou sezónou
udělalo pořádek kolem svých domů několik zákupských občanů.
Někde to opravdu vypadá spíš jako… ale ne, raději to nenapíšu.
Přes všechny škrábance a boláky, které se samozřejmě nevyléčí
najednou, myslím, že tvář našich Zákup nepatří mezi
nejošklivější. Naopak. Jen je potřeba někdy si ty odřeniny a

boule připomenout a léčit je dřív, než se z nich stanou pomníky
zmaru. Vedení města pro to dělá hodně a je to vidět (jen těch
památek, co se v minulosti opravilo a dále opravuje). A kdyby
totéž dělali všichni občané (a mám teď na mysli nejen ty, co
svůj majetek řádně neudržují, ale také ty, co hezké a opravené
věci ničí a poškozují – a prosím vás: Neházejte všude ty
vajgly!), byly by naše Zákupy ještě hezčí.
JMŠ

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

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 webových stránek školy:
http://www.zszakupy.cz/ms/ms-skolni/prijimani-deti-do-msskolni
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 – BŘEZEN
3. 3. se děti bavily na Maškarním karnevalu, jenž měl ráz
Olympijské hry s Asterixem a Obelixem.
10. 3. uspořádaly LKŽ a MO KSČM ve školní jídelně zdařilou oslavu MDŽ.
16. 3. se ve všech prostorách kulturního domu konal tradiční
Městský karneval.
25. 3. uspořádala ZŠ a MŠ Zákupy ve spolupráci s TJ Zákupy

ve sportovní hale 36. ročník Koláčové laťky (Jitrnicové).
28. 3. ZŠ a MŠ Zákupy uspořádalo ve spolupráci s městem
uspořádalo v kulturním domě soutěž dětí ve zpěv
„Zákupský vrabčáček“.
30. 3. - 2. 4. se v rámci Dnů památek konaly mimořádné
prohlídky zámku.

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

Počasí v uplynulé zimě
V 17 hodin, 15 minut dne 20. března začalo letos astronomické
jaro (to meteorologické už 1. 3.). A tak se ohlédněme za letošní
zimou, tj. obdobím od 21. 12. 2017 do 20. 3. 2018.
Ta právě odešlá zima byla velmi atypická.
Konec prosince a leden byly nadprůměrně teplé s pouhými 12
dny, kdy teplota alespoň na chvíli poklesla pod bod mrazu. Sníh
v malé vrstvě ležel jen 6 dní. Několikrát vydatně zapršelo a
terén byl velmi rozmáčený. Rozkvetly sněženky, leckde
zahradní petrklíče, ven se draly narcisy. Zdálo se, že tato zima
bude celkově jednou z nejteplejších.
Vše se však změnilo. V únoru uhodily mrazy, bohužel zcela bez
sněhu. Jak tyto holomrazy poničily ozimy, uvidíme až na jaře.
Svitávka celá zamrzla. Březen sice na dva dny ukázal, že se blíží
jaro, jinak však mrazy pokračovaly a přesáhly až do
astronomického jara. – Tři dny jsme měli slabou vrstvu sněhu.
Únor i březen byly velmi větrné měsíce.
Během zimních dnů jsme zaznamenali 45 (v loňském roce 46)

dní, kdy alespoň na chvíli vykouklo sluníčko, pršelo v 15 (23)
dnech, mlhu jsme zaznamenali ve 3 (7) dnech, sněžilo ve 14
(16) dnech, sněhu však napadlo jen maličko. Ani jednou
nepadaly kroupy (0), ani jednou nebyla duha (0), ve 31 (24)
dnech foukal čerstvý nebo silnější vítr, mráz jsme zažili v 37
(50) dnech, žádný den nebyl arktický (0), nejvyšší průměrná
teplota byla dosažena 11. března, a to +12,6 0C (+9 0C),
nejnižšího průměru bylo dosaženo 27. února -10,3 0C (-10,7
0
C), absolutně nejvýš vystoupala rtuť teploměru 11. března na
+16 0C (+16 0C) a nejníže klesla 1. března na -16 0C (-18 0C).
Průměrná teplota zimy činila +1,41 0C (+0,66 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 24 cm (65) sněhu.
I když bylo málo sněhu, zima zanechala na silnicích značnou
spoušť.
Mgr. Jiří M. Šimek

KALENDÁŘ MĚSÍCE – DUBEN
6. 4. přijďte si s námi zazpívat a opéct buřta od 16:00 hodin u
Pramene Tří svatých v Zákupech při „Odemykání studánky“.
6. 4. hraje od 19:00 hodin v Kulturním domě v Zákupech DS
Dipona Louňovice komedii „Ryba ve čtyřech“.

20. 4. navštivte Kino na kolečkách – promítání filmu „Já
padouch 3“ od 18:00 hodin v Kulturním domě v Zákupech.
30. 4. se na koupališti v Zákupech od 18:00 hodin uskuteční
„Pálení čarodějnic“. Občerstvení zajištěno, opékání buřtů.
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KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE – DUBEN
1. 4. 1403 se stal M. J. Hus rektorem vysokého učení Karlova
(615 let)
1868 * francouzský dramatik Edmond Rostand (Cyrano
z Beregeracu) (150)
1958 + dirigent a hud. skladatel Břetislav Bakala (60)
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
1918 Penza se stala centrem československých komunistů, kteří pak ztěžovali dopravu čs. legií (100)
3. 4. 1873 * Jan Janský, objevitel krevních skupin (145)
4. 4. 1983 v USA vypuštěn k prvnímu letu raketoplán
Challenger (35)
5. 4. 1868 * malíř Karel Purkyně (150)
6. 4. 1958 + básník Vítězslav Nezval (60)
7. 4. 1348 založena Karlova univerzita (670)
Světový den zdraví
8. 4. 1973 + malíř Pablo Picasso (45)
1918 se v Římě sešel kongres utlačovaných národů
Rakouska-Uherska (100)
10. 4. 1878 * spisovatel Eduard Štorch (140)
1883 + slovenský básník Samo Chalúpka (135)
1928 * spisovatel a scénárista Ota Hofman (mimo jiné
tvůrce postavy pana Tau) (90)
11. 4. 1848 odesílá Fr. Palacký svoji proslulou odpověď
frankfurtskému sněmu (170)
1908 * dirigent Karel Ančerl (110)
1923 * hud. sklad. Harry Macourek (95)
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky

13. 4. 1918 založen Národní výbor československý. Alois
Jirásek přečetl slavný národní slib. (100)
1968 + herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová
(50)
15. 4. 1818 bylo založeno Národní muzeum (200)
16. 4. 1863 * malíř Ludvík Kuba (155)
18. 4. 1918 zasáhla významně do bojů u Moreuil ve Francii
československá kulometná rota (100)
19. 4. 1923 * herec Lubomír Lipský (95)
1958 + spisovatelka Marie Pujmanová (60)
20. 4. 1953 + režisér Jindřich Honzl (65)
1978 + novinář, spisovatel, dramatik, literární kritik
Ferdinand Peroutka (40)
Mezinárodní den svobody tisku
21. 4. 1783 bylo otevřeno Nosticovo (nyní Stavovské, dříve
Tylovo) divadlo (235)
1918 začala Rumburská vzpoura (100)
1918 byla podepsána smlouva mezi italskou vládou a
Národní radou československou (100)
22. 4. Den Země
1418 ukončení kostnického koncilu (600)
23. 4. Světový den knihy
1913 * herečka Ljuba Hermanová (105)
26. 4. 1918 + malíř Jan Preisler (100)
28. 4. 1883 * dirigent Václav Tallich (135)
30. 4. 1883 * Jaroslav Hašek (135)
1938 * režisér Juraj Jakubisko (80)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH kulatě ŠUSTLO”
5. – 7. 4. 1883 návštěva korunního prince Rudolfa v Zákupech (135 let)
10. 4. 1693 + Filip Vilém Falc-Neuburský (325)
21. 4. 1908 bylo u příležitosti 60 let panování Františka Josefa I. na prostranství u zámeckého parku (nynější městský park u
kulturního domu vedle parkoviště) vysazeno 6 jubilejních ovocných stromků (110)

KULTURA
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI ANEB
OLYMPIJSKÉ HRY S ASTERIXEM A OBELIXEM

V sobotu 3. března se kulturní dům v Zákupech zaplnil všemi
možnými maskami a dětmi v kostýmech. Opět se totiž konal

tradiční maškarní karneval pro děti, tentokrát v duchu olympijských her. O zábavu se postaraly dvě známé komiksové postavy Asterix a Obelix. Jejich jedinečný humor, písničky i
vtipné scénky včetně originálních soutěží pobavily děti i dospělé.
Oba Keltové rozdováděli nejenom malé účastníky, ale podařilo
se jim rozhýbat i ty dospělé, kteří byli pozváni na parket ke
společné zábavě se svými malými ratolestmi.
K vidění bylo mnoho nápaditých kostýmů a masek. Děti i jejich
maminky, které se jistě velkou měrou podílely na výrobě a přípravě kostýmů, předvedly opravdu velkou fantazii a šikovnost.
Děti v kostýmech a maskách obdržely u vstupu do sálu vstupenku s obrázkem a v rámci slosování těchto vstupenek si
každé dítko odneslo malý dárek. Kulturní dům zažil roztomilé
dětské „plesání“ a věřím, že i všichni přítomní si toto tanečníodpoledne náležitě užili. Budeme se společně těšit na další plesový rej!
Za organizátory Bc. I.va Kreisingerová, místostarostka
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Městský karneval
V pátek 16. března to v kulturním domě opět žilo. Konal se již
19. ročník Městského karnevalu.
Před 20. hodinou přicházeli první hosté a sál, malý salónek a
také předsálí kulturního domu se začaly rychle naplňovat.
V loňském roce se nám osvědčila hudební skupina IMPULZ,
takže jsme ani chvilku neváhali a opět jsme tyto hudebníky
pozvali k nám do Zákup. Kapela hrála od začátku až do konce
ty největší hity, prostřídala mnoho hudebních žánrů, takže
každý si přišel na své a taneční parket byl neustále zaplněn
nadšenými tanečními páry a skupinkami, které nejenže si
užívaly tance, ale také společně zpívaly s kapelou. Kdo si
vyběhl do prvního patra do salónku, tak si mohl zatančit na
diskotékové hity, o které se postaral osvědčený DJ Stanislav
Lenert. Za skvělý a jedinečný hudební doprovod velmi
děkujeme!
Po první hudební sérii nastal ten správný čas na kulturní
zpestření, tento večer nám na parketu předvedli svůj talent
tanečníci Enliven Centre. Bylo to velmi pěkné vystoupení.
Po několika tanečních sériích došlo na vyhlášení nejhezčích
kostýmů a masek. Všichni kostýmovaní byli svoláni na parket.
Ještě před samotným vyhlášením nás čekalo další překvapení.
Na pódiu se objevil nebezpečný Freddy Krueger z kultovní
hororové série Noční můra z Elm Street. Toto zpestření si pro
nás připravil přímo starosta města Ing. Radek Lípa. Byl
dokonale maskován, takže mnohým přítomným dlouho trvalo,
než odhalili, že to byl právě on. Zpěvačky skupiny IMPULZ si
zahrály na porotu a pečlivě vybíraly ty nejhezčí masky. Na

třetím místě se umístili vtipní Simpsonovi, skupinka hravých
hrošíků obsadila druhé místo a zlaté první místo vyhrál hobit
Frodo Pytlík se svou věrnou družinou – Elfy, Gandalfem,
trpaslíkem a dalšími přáteli ze Společenstva prstenu. Všichni
ocenění se těšili velkému obdivu přítomných za jejich
kreativitu a fantazii, kterou vložili do výroby kostýmů i svou
prezentaci přímo na parketu kulturního domu. Musíme
poděkovat všem kostýmovaným za jejich důvtip a vynalézavost
při tvorbě kostýmů a masek a také za jejich bezprostřednost a
nadšení, kterým bavili celý sál. Byli jste prostě úžasní, díky!
Velké poděkování patří všem přítomným za to, že se dobře
bavili a vytvořili velmi příjemnou a nezapomenutelnou
atmosféru a hlavně všem sponzorům, kteří přispěli peněžitými
i věcnými dary do soutěže o slosovatelné ceny.
DĚKUJEME: ENBRA a. s., TECHPRA s. r. o., MM-SERVIS
CZ s. r. o., KROFIAN CZ spol. s r. o., SaM silnice a mosty a.
s., SVS Teplice a. s., Pivovar Cvikov, Instalcentrum s. r. o.,
ALIMPEX food a. s., Zdeněk Bilko - stavební práce, LGI
Czechia s. r. o., Nábytek rodinná pohoda, ZOD Brniště a. s.,
PVO s. r. o., Palety Zavřel, Partner in Pet Food CZ s. r. o., Ajeto
spol. s r. o. Czech Glass Craft, Květinka Řeháčková, Pizza
Totti koupaliště Zákupy, Vladimír Synek – zemědělská činnost,
Státní zámek Zákupy, Maxi Taxi Česká Lípa.
Děkuji také všem organizátorům za jejich úsilí při přípravě i
samotné organizaci tohoto krásného večera, který se nesl v tak
pohodové a veselé náladě.
Za organizátory Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka
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POHLED DO HISTORIE ČESKÉHO KULTURNÍHO ŽIVOTA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek
14. 9. 1997 na zámku přednáška na téma Vévodkyně z Toskány a život na zákupském zámku
21. 11. koncert na zámku: žáci a učitelé Základní umělecké
školy v Mimoni
7. 12. MO ČSŽ: mikulášská nadílka pro děti
12. 12. vánoční koncert na zámku

(Pokračování)
31. 12. rozloučení se starým rokem v kulturním domě
V roce 1998 se uskutečnilo péčí města a složek jím
podporovaných na 15 kulturních akcí, které vidělo cca 2250
diváků, na kulturní akce bylo vynaloženo 51 500,- Kč. Na počtu
diváků mají zásluhu především dvě akce, a to XIII. okresní
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přehlídka ochotnických divadel (291 divák) a hlavně Zákupské
slavnosti, kterých se zúčastnilo téměř 800 diváků. Vedle těchto
akcí a k celkovému počtu je třeba připočítat i vystoupení DS
Havlíček mimo Zákupy. Ta byla 2 s celkovým počtem 185
diváků.
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 1998, pořádaných
městskými orgány nebo organizacemi městem finančně
dotovanými (bez DS Havlíček):
22. 1. koncert v kulturním domě
6.-7. 2. XII. Okresní přehlídka ochotnického divadla
6. 2. DK Jirásek Č. Lípa: Zkrocení zlé ženy
7. 2. DKM Česká Lípa: Čáry báby Cotkytle
DSKD Rumburk: Dámský krejčí
7. 2. Dětský karneval (pořadatel ČSŽ)
26. 2. Koncert žáků ZUŠ Mimoň
26. 3. Literárně hudební pořad Štěpána Raka a Alfréda
Strejčka VIVAT COMENIUS
28. 3. Dětský karneval (pořadatel ČSŽ)
28. 4. Divadlo pro děti – DS Rumburk
30. 4. Pálení čarodějnic s programem na koupališti
26.-27. 6. Oslavy 75. výročí českého ochotnického divadla
v Zákupech
5. 9. Koncert na zámku
11.-13. 9. Zákupské slavnosti
7. 10. Beseda s hercem Oldřichem Velenem
25. 10. Kulturní večer k 80. výročí vzniku Československa ve
spolupráci s KDU-ČSL
28. 10. Vysazení Stromu republiky – Lípy svobody u KD
26. 11. Vítání občánků
5. 12. Mikulášské překvapení na zámku
26. 12. Vánoční koncert v kostele
V roce 1999 se uskutečnilo péčí města a složek jím
podporovaných 14 kulturních akcí (všechny akce III.
Zákupských slavností jsou zde počítány jako akce jediná), které
vidělo téměř 4000 diváků. Na tyto kulturní akce (kromě
Zákupských slavností, jež měly samostatný rozpočet)
vynaložilo město 51 500,- Kč. Na počtu diváků mají zásluhu
především ochotnická představení DS Havlíček (343 diváci) a
hlavně Zákupské slavnosti, kterých se zúčastnilo přes 3 000
diváků.
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 1999, pořádaných
městskými orgány nebo organizacemi městem finančně
dotovanými (bez divadelních představení DS Havlíček):
5.-6. 2. XIV. Okresní přehlídka ochotnického divadla (Jako
host DS Čapek Děčín: Čapkovy povídky z kapes)
13. 2. Dětský karneval (pořadatel ČSŽ)
19. 3. Recitál R. Lukavského ke Dni učitelů – zámek
30. 4. Pálení čarodějnic s programem na koupališti
12. 5. DS Vojan Hrádek n. Nis.: Svlékání z kůže
27. 5. Vítání občánků
28. 5. Koncert na zámku
20. 6. koncert učitelů ZUŠ Mimoň
28. 7. koncert Pele - Mele Quintet v zámecké kapli
3. 9. setkání bývalých občanů Zákup ze SRN se
zákupskými občany, kulturní program v KD
10. - 11. 9. Zákupské slavnosti
13. 10. Českolipský dětský sbor v zámecké kapli
5. 11. Vernisáž ke knize J. Čunáta: Tajemství úžasná zámek
4. 12. Maškarní dětský rej v KD
5. 12. Mikulášské překvapení na zámku`
26. 12. Vánoční koncert Trifolium musicae v kostele

V roce 2000 se uskutečnilo péčí města a složek jím finančně
podporovaných 6 kulturních akcí (všechny akce IV. Zákupských slavností jsou zde počítány jako akce jediná), které
vidělo cca 3500 diváků. Na tomto počtu mají zásluhu
především ochotnická představení DS Havlíček a hlavně
Zákupské slavnosti, kterých se zúčastnilo asi 2 500 diváků.
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2000, pořádaných
městskými orgány nebo organizacemi městem finančně
dotovanými (bez divadelních představení DS Havlíček):
5.- 6. 2. XV. Okresní přehlídka ochotnického divadla
10. 3. I. Městský karneval v KD
14. 4. Velikonoční koncert v kostele – Schola Gregoriana
Pragensis
30. 4. Pálení čarodějnic s programem na koupališti
29. 5. Komorní koncert na zámku
5.-10. 6. Výstavka fotodokumentace městské kroniky
7. - 8. 7. IV. Zákupské slavnosti
3. 9. Setkání bývalých občanů Zákup ze SRN se zákupskými občany, kulturní program v KD
23. 11. koncert k 100. výročí B. Martinů - zámek
26. 12. Vánoční koncert Českolipského dětského pěveckého
sboru v kostele
V roce 2001 se uskutečnilo péčí města a složek jím finančně
podporovaných šest kulturních akcí (všechny akce V. Zákupských slavností jsou zde počítány jako akce jediná), které
vidělo cca 3 300 diváků. Na tomto počtu mají zásluhu především ochotnická představení DS Havlíček, a hlavně Zákupské
slavnosti, kterých se zúčastnilo asi 2 300 diváků.
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2001, pořádaných
městskými orgány nebo organizacemi městem finančně
dotovanými (bez divadelních představení DS Havlíček):
1. 1. Novoroční ohňostroj
9. 3. II. Městský karneval v KD
17. 3. Zákupské divadelní jaro (2 představení DS Havlíček)
20. 4. Velikonoční koncert - Cembalové duo - kostel
30. 4. Pálení čarodějnic s programem na koupališti
1. 6. Komorní koncert na zámku
5. 6. Dětská pěvecká soutěž Zákupský vrabčák
7. 6. Divadelní představení na zámku
18. 8. Houslový recitál na zámku
6. - 9. 9. Setkání bývalých občanů Zákup ze SRN se zákupskými občany, kulturní program v KD
7.- 9. 9. V. Zákupské slavnosti
26. 12. Vánoční koncert Schola Gregoriana Pragensis v kostele
V roce 2002 měly Zákupy dva kulturní vrcholy:
K prvnímu vystoupily, když v sobotu a v neděli 26. a 27. ledna
proběhla v zákupském kulturním domě oblastní konference
Svazu českých divadelních ochotníků, spojená s oblastní přehlídkou monologů a dialogů a soutěžní postupovou přehlídkou
jednoaktových her.
Druhým, již tradičním vrcholem, byly 6. Zákupské slavnosti,
které se konaly od pátku 13. září do neděle 15. září 2002.
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2002, pořádaných
městskými orgány nebo organizacemi městem finančně
dotovanými (bez DSH):
1. 1. Novoroční ohňostroj
8. 3. III. Městský karneval v KD
16. 3. Zákupské divadelní jaro (2 představení)
19. 4. Velikonoční koncert - Cembalové duo - kostel
30. 4. Pálení čarodějnic s programem na koupališti
2. 6. Komorní koncert na zámku
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4. 6. Dětská pěvecká soutěž Zákupský vrabčák
6. 6. Divadelní představení na zámku
17. 8. Koncert na zámku
13. 9. Setkání bývalých občanů Zákup ze SRN se zákupskými občany, kulturní program v KD
13.-15. 9. VI. Zákupské slavnosti
26. 12. Vánoční koncert - kostel
Celkem se kulturních akcí roku 2002 zúčastnilo zhruba 3400
návštěvníků.
První významnou kulturní událostí roku 2003 byly 20. – 22.
června oslavy 80. výročí vzniku českého ochotnického divadla
v Zákupech, které uspořádal DS Havlíček Zákupy ve
spolupráci s městskými orgány.
Nejvýznamnější kulturní událostí roku byly VII. Zákupské
slavnosti 12. – 14. září.
Třetím společenským, kulturním a sportovním vrcholem roku
2003 v Zákupech byl 1. OPEN VEST-IZOL DAY, který
uspořádala firma Vest-Izol a. s. Nové Zákupy 9. srpna na zákupském koupališti.
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2003, pořádaných
městskými orgány nebo organizacemi městem finančně dotovanými (bez DSH):
7. 3. Městský karneval
18. 3. DS Šlapolet Mimoň zahrál pro školu 2 pohádky
20. 5. Soutěž dětí ve zpěvu Zákupský vrabčák
31. 5. akce k MDD: pochod do pohádky
20.-22. 6. Oslavy 80. výročí vzniku českého ochotnického
divadla v Zákupech s představením Vlády žen
31. 7.-2. 8. setkání s německými rodáky

9. 8. 1. Open Vest-Izol Day
16. 8. Klub vojenské historie a st. zámek: oslavy narozenin
Františka Josefa II.
12.-14. 9. VII. Zákupské slavnosti
23. 10. Slavnostní večer ke státnímu svátku 28. X.
26. 12. vánoční koncert
Celkem se kulturních akcí zúčastnilo zhruba 5 400 návštěvníků.
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2004 (bez divadelních představení DS Havlíček):
7. 2. Dětský karneval (ČSŽ)
14. 2. baráčnický ples
7. 3. Městský karneval
18. 3. Oslava MDŽ
20. 5. Soutěž dětí ve zpěvu Zákupský vrabčák
29. 5. Oslavy MDD
24.-27. 6. setkání s německými rodáky
10.-12. 9. VIII. Zákupské slavnosti
12. 11. Večer pro důchodce ve školní jídelně
19. 11. Večer pro ženy ve školní jídelně
4. 12. Mikulášská nadílka a taneční zábava v Kamenici
5. 12. Mikulášská nadílka ve školní jídelně
26. 12. vánoční koncert
Celkem se kulturních akcí v Zákupech a v Kamenici zúčastnilo
zhruba 4 900 návštěvníků.
Nejvýznamnější kulturní událostí roku byly VIII. ZÁKUPSKÉ
SLAVNOSTI, které se uskutečnily především jako oslava významných zákupských školských výročí.
(Pokračování příště)

HISTORIE
ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek
(Pokračování)
2003
„Tři v tom“ 3. 1.
Večer monologů a dialogů 28. 2. (Šimek)
R. Merle: Vláda žen (Šimek) 15. 4. Kuřívody, 17. 4. Kamenice,
22. 4. Kamenický Šenov, 3. 5. Josefův Důl
2004
Molière: „Lakomec” (Bartoš) – benefice k sedmdesátinám J.
Šimka (titulní role) - 28. 4. Kuřívody, 1. 5. Zákupy, 6. 5. Kamenice u Zákup, 8. 5. Josefův Důl, 18. 5. Kamenický Šenov,
2. 6. Mimoň
2005
Dostojevskij-Šimek: „Jak ulovit knížete” (Šimek) 8. 4. Kuřívody, 5. 5. Zákupy, 7. 5. Josefův Důl, 16. 5. Kamenice, 9. 6.
Mimoň, 21. 6. Kamenický Šenov, 9. 12. Český Dub
Někrasov-Šimek: „Herečka” (Bartoš) 26. 11. Kamenice
Pochod do pohádky – Zákupy 11. 6.
Živý obraz ze starých českých pověstí na krajských dožínkách
v České Lípě 17. 9. (Šimek)
Živý Betlém (Šimek) – 25. 11. Nový Bor, 17. 12. Zákupy
2006
Někrasov-Šimek: „Herečka“ (Bartoš) 21. 4. Česká Lípa, 22. 4.
nádvoří zámku v Zákupech, 25. 4. Kuřívody, 1. 5. Zákupy,
7. 5. regionální přehlídka Josefův Důl
Pochod do pohádky – Zákupy 3. června
9. 9. – Historický průvod a obraz předání městských práv – Zákupské slavnosti (Šimek)
Živý Betlém (Šimek) – 24. 11. Nový Bor, 15. 12. Sklárny
Ajeto, 16. 12. Zákupy

(Pokračování)
2007
27. a 28. ledna uspořádal DS Havlíček další velmi úspěšné setkání téměř stovky ochotníků oblasti SČDO České středohoří
spolu se soutěží dialogů a monologů a postupovou soutěží jednoaktovek.
H. Krejčí: „Hry ze smetiště“ (Šimek, Bartoš, Matýšková) 12. 4.
Kuřívody, 23. 4. Kamenický Šenov, 26. 4. Kamenice, 1. 5. Zákupy, 6. 5. Josefův Důl, 15. 6. Nový Bor
J. M. Šimek: „O Sněhurce“ (Šimek) 30. 5. a 3. 6. Zákupy, 9. 9.
tři představení na nádvoří zámku, 8. 11. v Brništi, 25. 11. v zákupském domově důchodců, 14. 12. v Ajetu Lindava
Vítání Jezerní královny ve Starých Splavech 28. 7.
Živý betlém (Šimek) 7. 11. v Kamenici, 30. 11. v Novém Boru,
14. 12. v Ajetu Lindava, 22. 12. na nádvoří zámku v Zákupech.
Mikulášské představení 8. 11. ve Velenicích.
2008
O. Dudek: „Lucerna aneb Zelený Rudolf“ (Bartoš) 25. 4. Kamenice, 1. 5. Zákupy, 10. 5. Josefův Důl, 6. 6. Třebívlice,
14. 6. Nový Bor, 21. 6. Zákupy, 11. 7. lesní divadlo Sloup v
Čechách, 26. 11. Hradčany
P. Vogel: „Nejstarší řemeslo“ (Šimek) - 26. 4. Bohatice, 7. 5.
Zákupy, 9. 5. Josefův Důl, 13. 5. Skelná Huť, 18. 6. Hradčany,
21. 6. Zákupy, 5. 9. Český Dub
Průvod a historický obraz „Vznik divadla“ u příležitosti 85 let
českého divadla v Zákupech (Šimek).
J. M. Šimek: „To byl Hockewanzel“ (Šimek) 7. 11. dvakrát
Horní Police
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Slavnostní večer k 90. výročí vzniku Československa (Šimek)
– 23. 10. KD Zákupy, 4. 11. škola Zákupy
Živý betlém (Šimek) – 28. 11. Nový Bor, 29. 11. Kamenice,
20. 12. Zákupy
Mikulášské představení 5. 12. Nový Bor a Česká Lípa, 6. 12.
Velenice
2009
J. M. Šimek: „To byl Hockewanzel“ (Šimek) 28. 2. Česká Lípa,
28. 2. Zákupy, 9. 5. Josefův Důl (oblast. přehlídka venkovských
souborů), 25. 9. Velká Bukovina
A. Procházka: „S tvojí dcerou ne“ (Šimek) - 2. 6. Hradčany,
4. 6. Zákupy, 8. 8. Velenice, 9. 8. Zákupy
I. Urbanová: „O popletené víle“ (Ivana Urbanová) - 23. 5. Nové
Zákupy, 29. 5. Nový Bor, 30. 5. Zákupy, 13. 6. Ajeto Lindava,
4. 7. Kunratice u Cvikova, 6. 8. Kamenický Šenov
P. Němec: „Tak takhle to bylo“ (Bartoš) 1. 5. Zákupy, 20. 6.
park v Třebívlicích, 18. 7. Zákupy
O. Dudek: „Lucerna aneb Zelený Rudolf“ 12. 6. Verneřice,
4. 7. Kunratice u Cvikova, 18. 9. Zákupy, 20. 12. Velké Březno
Živý betlém (Šimek) – 27. 11. v Novém Boru, 29. 11. v Kamenickém Šenově, 4. 12. v Kamenici, 19. 12. na nádvoří zákupského zámku.
2010
Založeno Divadelní studio Josefa II. v Kunraticích u Cvikova,
jako dceřiná scéna DS Havlíček.
A. Procházka: „S tvojí dcerou ne“ (Šimek) - 30. 4. Česká Lípa,
5. 5. Zákupy, 8. 5. Josefův Důl
P. Němec: „Tak takhle to bylo“ - 9. 5. Josefův Důl
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ 4. 6. Třebívlice,
5. 5. Kamenice u Zákup, 25. 9. Zákupy pro školu, Velká Bukovina, 27. 9. Zákupy
Mikulášská: Česká Lípa, Velenice
Živý betlém (I. Urbanová): Nový Bor, Kamenický Šenov, Kamenice, Zákupy
2011
29. a 30. ledna pořádal DS Havlíček v kulturním domě oblastní
setkání ochotníků oblasti České Středohoří.

KNIHOVNA

J. Tibitanzl: „Pohádky z Krakonošovy zahrádky“ (Ivana Urbanová) - 26. 3. Žandov, 28. 5. Nový Bor (oblastní přehlídka),
1. 6. Třebívlice, 11. 9. Zákupy, 2. 10. Kamenický Šenov,
18. 12. Ústí n. L.
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ - 16. 4. Žandov,
1. 5. Zákupy, 7. 5. Josefův Důl (obl. přehlídka), 4. 6. Třebívlice
10. 9. – Historický průvod a obraz předání městských práv (Šimek) – Zákupské slavnosti
J. M. Šimek: „Kontrola v městě Kocourově“ (Šimek) 23. 9.
Velká Bukovina
Mikulášská: Velenice
Živý betlém (I. Urbanová): Nový Bor, Kamenický Šenov, Kamenice, Zákupy, Chotovice, Ústí n. L.
2012
J. M. Šimek: „Kontrola v městě Kocourově“ (Šimek) - 27. 4.
Kamenický Šenov, 28. 4. Velenice, 1. 5. Zákupy, 5. 5. Josefův
Důl (oblastní přehlídka), 8. 6. Třebívlice, 9. 6. Velenice, 9. 9.
Zákupy
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ (Šimek) - 31. 8.
Česká Lípa (vodní hrad)
„Jak se nám dnes jeví svět, ukáže náš KABARET“ (Šimek) 28. 9. - Velká Bukovina, 17. 11. Zákupy
Živý betlém (I. Urbanová): Nový Bor, Kamenický Šenov, Kamenice, Polevsko, Zákupy, Chotovice
2013
„Jak se nám dnes jeví svět, ukáže náš KABARET“ - 8. 2. Mimoň, 16. 2. Noviny pod Ralskem, 6. 4. DD Nové Zákupy
P. Němec: „Doba kamenná“ (Bartoš) - 1. 5. Zákupy, 8. 5. DD
Nové Zákupy, 11. 5. Josefův Důl, 8. 6. Třebívlice, 15. 9. Zákupy
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ - 15. 6. Kam. Šenov,
16. 6. Zákupy, 31. 8. Česká Lípa
J. Šimek: „Jak Dobrák se stal králem a Vykuk do pekla přišel“
- 6. 9. K. Šenov, 15. 9. Zákupy
I. Urbanová: Strašidla na hradě Lipý – 1. 6., 23. 8.
(Pokračování příště)

PODĚKOVÁNÍ

V tomto vydání ZZ bych
ráda poděkovala paním
učitelkám a žákům ze ZŠ
a MŠ Zákupy za pomoc
při výzdobě Městské
knihovny v Zákupech,
za jejich skvělé nápady,
kreativitu a nádhernou
malířskou tvorbu, která
zkrášlila prostory knihovny. Děkuji!
Bc. Iva Kreisingerová,
místostarostka města

Římskokatolická farnost Zákupy
Pět let pontifikátu svatého otce Františka
V polovině března uplynulo pět let od Bilancovala jeho působení na Petrově Františku z Assisi, prostém a chudém
volby nového papeže. Tuto skutečnost si stolci. Papež František překvapoval od mnichovi, který tak miloval Ježíše, že byl
připomněla všechna světová média. počátku. Už jeho volba jména po svatém stigmatizován pěti Kristovými ranami,
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které neustále krvácely, udivil. Svatý otec
František od prvního dne ukazuje světu
stejnou starost o chudé, nemocné a pronásledované jako uvedený světec. Pranýřuje a odsuzuje války, boje, terorismus a
další nelidské zacházení, poukazuje na
nešvary společnosti, které vedou k zotročení člověka a světa, a dokonce by mohly

vést k jeho záhubě - např. bezohledné zacházení s přírodou atd. Vyjadřuje neustále
svou velkou starost o světový mír a
lidskou společnost. Říká, že je nutné jít ke
kořenům a myslí tím návrat ke kořenům
víry. Klíčové slovo Františkova pontifikátu je milosrdenství. Jeho oblíbeným
evangelijním obrazem je příběh o marno-

tratném synu a milosrdném otci (Vysvětlení: Pán Ježíš dal toto podobenství –
marnotratný syn prohýří svoje dědictví a
když už nemá nic a je úplně na dně, vrací
se k svému otci a prosí o odpuštění. Jeho
otec mu odpustí a přijme ho zpět.)
Opakuje, že Bůh nás neopouští, ale vždy
se k nám sklání. To je jeho program a
poselství pro 21. století.

Návrat kardinála Josefa Berana do vlasti
Dne 20. dubna budou ostatky kardinála J.
Berana vyzdviženy ze svatopetrské baziliky, kde odpočíval v blízkosti hrobu svatého Petra a papežů, a letecky přepraveny
z Říma do České republiky. V Praze se
po zastávce před seminárním kostelem sv.
Vojtěcha v Dejvicích kolona s rakví
přemístí do areálu Strahovského kláštera,
kde zůstane přes noc. Sobota 21. dubna
bude hlavním dnem, kdy se lidé mohou s
otcem kardinálem Josefem Beranem
rozloučit a vzdát mu čest. Pohřební
procesí vyjde v 10.00 hod. ze strahovské

baziliky přes Pohořelec Loretánskou ulicí
na Hradčanské náměstí. Rakev s ostatky
pražského arcibiskupa bude vezena na
voze taženém šestispřežím starokladrubských vraníků. Do katedrály ji pak přenesou bohoslovci a bude umístěna před
oltářem. V 11.00 hod. začne bohoslužba
ke cti svatého Vojtěcha, jehož následovníkem byl kardinál Josef Beran. Hlavním
celebrantem bude současný arcibiskup
pražský kardinál Dominik Duka. Po skončení mešní liturgie bude rakev s ostatky
kardinála Josefa Berana vystavena pro

veřejnost k rozloučení až do pondělí 23.
dubna. Ten den po večerní bohoslužbě
budou ostatky otce kardinála uloženy
v nově zřízeném sarkofágu ve svatovítské
katedrále k věčnému odpočinku. Téměř
půlstoletí po jeho smrti se tak splní jeho
poslední přání, které mu totalitní režim
odpíral, být pohřben doma.
Bože prosíme, dej tomuto našemu
mučedníku, vězni nacistického a komunistického režimu, lehké odpočinutí a
život věčný. Amen.

Víte, že:
V letošním roce budou probíhat opravy severní věžičky
kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech v rozpočtované výši přes 800 tis. Kč (MK

z programu záchrany architektonického dědictví 700 tis. Kč,
město Zákupy 100 tis. Kč +
ŘKF 42 tis. Kč). Ukazuje se
však, že poškození je tak

velké, že částka nebude stačit
na celou opravu věžičky, takže
práce budou pokračovat ještě
další rok. Předpoklad, že celá
oprava havarijní střechy kos-

tela bude dokončena za 5 let,
se musí prodloužit nejméně o
2 roky. Nově bylo zjištěno, že
zatéká i na hlavní věži, takže
kdo ví, zda je odhad konečný.

V pátek 25. května se k mezinárodní akci Noc kostelů připojí tyto kostely:
v 15.30 hod. kostel sv. Jana Křtitele v Brenné
v 18.00 hod. kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech
Nově se v sobotu 26. května připojí v 10.30 hod. kostel Nejsvětější Trojice ve Velenicích.
Všechny srdečně zveme. Pozvánka a podrobný program bude v příštím Zákupském zpravodaji.

Rubrika otázek a odpovědí
Nebojte se přijít do kostela. pro vás potřebné a užitečné. Pán Ježíš řekl: „Hledejte a
V rubrice otázek a odpovědí naleznete.“ Lidé dnešní doby letů do vesmíru a velkých objevů
seznamujeme s možnými úska- si myslí ve své naivitě a sobeckosti, že jsou schopni řídit svůj
lími, abyste se tam cítili dobře. osud. Neustále se však ukazuje, že se hluboce mýlí. Jakou cenu
Kostel je mimořádné místo a i by měl lidský život bez Boží lásky?
Otázka č. 15 :
Smí se do kostela s nějakým zvířetem?
I zvířata jsou stvoření Boží. Staráme se o jinak postižené lidi. Tito psi jsou podívat se vedle lavice a málem vypadla
ně a nesmíme jim ubližovat, ale vycvičení a svého pána doprovázet musí. do uličky. Její chytrá kočička tam
jednoduše do kostela nepatří. Ani ta malá, V souvislosti se zvířátky si vzpomínám na způsobně seděla a také pozorně sledovala
která lze uschovat do kapsy (myšky, jednu veselou příhodu. Stalo se to při dění u oltáře. Jak našla svou paničku a jak
křečky, králíčci). Výjimku mají pouze večerní mši svaté. Jedna paní seděla v se dostala do kostela, „neprozradila“.
pejskové, kteří doprovázejí slepce nebo lavici a věnovala se bohoslužbě. Přišlo ji
Za farníky Marie Hašlová

ZÁKUPSKÉ SPOLKY
Zákupské ženy důstojně oslavily svůj svátek MDŽ.
Levicový klub žen v Zákupech společně s místní ZO KSČM
připravily ve školní jídelně celoměstskou oslavu MDŽ. Zákupské ženy spolu s obyvatelkami DD a DPS z Nových Zákup
zaplnily do posledního místa školní jídelnu, aby společně
oslavily svůj svátek. Členky LKŽ pro všechny přítomné připravily chutné pohoštění a bohatou tombolu. Proběhla tradiční
soutěž O nejlepší buchtu či jiný výrobek. Všechny výrobky byly po vyhodnocení společně snědeny. Deset nejlepších pekařek
obdrželo malou pozornost. Všechny přítomné potěšila zdravice

a přítomnost starosty města Ing. Radka Lípy, který navíc věnoval do tomboly kávovar. V kulturním programu vystoupili
sourozenci Bušovi z Liberce a Anička Peschelová z Mimoně.
Celý program hudebně doprovodila skupina AKCENT pod vedením Pavla Kouby. Celé odpoledne se velice vydařilo. Poděkování zaslouží nejen organizátorky, ale i vedení ZŠ a MŠ za
bezplatné zapůjčení školní jídelny. Členky LKŽ si velice váží
vstřícnosti vedení města, které každoročně podporuje akce
LKŽ finanční dotací.
Za pořadatele Miloslava Hudaková
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Vyhlášení tradiční soutěže
Levicový klub žen Zákupy vyhlašuje tradiční soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon, nebo
předzahrádku. Nejlepších 15 pěstitelek, nebo pěstitelů obdrží malou pozornost.
Za LKŽ Zákupy Miloslava Hudaková
********************************************************************************************************************************

Divadelní spolek HAVLÍČEK
Chlubíme se:
ANKETA OSOBNOST ROKU LIBERECKÉHO KRAJE KATEGORIE KULTURA
2. BŘEZEN V 13:23
V této kategorii si pro ocenění do Clarion Grandhotelu Zlatý
lev v Liberci přijeli PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka
Muzea Českého ráje v Turnově a Břetislav Jansa, předseda
Fotoklubu Safír, rovněž z Turnova. Předávání se zhostili Jitka
Volfová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a
Ing. Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany.

Absolutním vítězem se stal
Divadelní spolek Havlíček Zákupy,
který právě ten večer zkoušel novou hru
Daniely Fischerové „Princezna T.“
Certifikát spolek převezme v květnu na divadelní
přehlídce amatérských souborů v Josefově Dole.

Oznamujeme:
1. a 5. května vždy od 17 hodin hraje DS Havlíček v kulturním domě v Zákupech hru Daniely Fischerové
Princezna T. Po skončení premiéry 1. května budou mít diváci možnost určit nejlepší herecký výkon představení.
JMŠ

_____________________________________________________________________________________
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SPORT

Okresní přebor – stolní tenis

Začátkem března jsme ukončili okresní přebor ročníku 201718. V této soutěži jsme měli družstva A a B. V družstvu A jsou
na soupisce 4 hráči, v družstvu B je 11 hráčů, kteří mohou hrát
i za družstvo A.
Družstvo „A“ hrálo okresní přebor 1. třídy (OP1) a z 11
zúčastněných družstev skončilo na 8. místě. Z 20 utkání 4
vyhrálo, 5x remizovalo, 11x prohrálo. Tento nepříznivý
výsledek byl způsobený především tím, že nejlepší hráč tohoto
družstva Petr Brůžek ml. nemohl v podzimní části této soutěže

pro zranění nastupovat. Po uzdravení se opět zařadil mezi
nejlepší hráče této soutěže. V žebříčku jednotlivců, ve kterém
je hodnoceno 46 hráčů, obsadil 10. místo, když ze 40 zápasů
31krát vyhrál a dosáhl 77,5% úspěšnosti. S úspěšností 66,7%
na 19. místě skončil Zd. Častulík ml. a Ant. Mareček na 30.
místě s úspěšností 40,4%. V žebříčku čtyřher naše dvojice
Brůžek-Červenka obsadila 2. místo s úspěšností 81,8% z 13
hodnocených dvojic. Soutěž OP1 vyhrálo družstvo TJ
Lokomotiva Č. Lípa C a do soutěže OP2 sestupuje družstvo ST
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Sloup v Č.
Družstvo „B“ hrálo okresní přebor 2. třídy (OP2). Nejčastěji
nastupovalo ve složení Makarov, Tomasch, Neumann J., Mareček Fr., Pinc. Proti předchozím ročníkům se hráči opět
zlepšili a družstvo se umístilo na pěkném 4. místě z 12
účastníků soutěže. Z 22 utkání 14x zvítězilo, 2x remizovalo a
6x prohrálo. V žebříčku jednotlivců obsadil 17. místo Tomasch
s úspěšností 61,7 % a 18. místo Makarov s úspěšností 56,6 %
z 44 hodnocených hráčů. Dvojice Makarov-Tomasch v žebříčku čtyřher osadila 7. místo s úspěšností 57,1 % ze 13
hodnocených dvojic. Vítězem soutěže OP2 se stalo družstvo TJ
Lokomotiva Č. Lípa E, které postupuje do soutěže OP1.

V současné době má oddíl 17 aktivních hráčů, kteří se scházejí
na trénincích vždy v úterý v tělocvičně ZŠ. Aby se více hráčů
mohlo účastnit okresního přeboru, zvažujeme od září sestavit
ještě družstvo C.
V následujících měsících připravujeme naše tradiční turnaje.
V úterý 3. dubna proběhne turnaj Pinká celá rodina, v sobotu
12. května turnaj O pohár osvobození a počátkem června II.
ročník turnaje Memoriál Bořka Odstrčila a Mikiho Švarce.
Těchto turnajů se mohou zúčastnit všichni zájemci o stolní
tenis. Podrobné informace o činnosti oddílu najdete ve skříňce
našeho oddílu, která je umístěna naproti prodejně potravin u
základní školy.
Za oddíl ST M. Hovorka

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.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601576270, 728605840
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V pondělí 19. března oslavila své 90. narozeniny paní Antonie Jánská.
Oslavenkyně pochází z České Lípy a nyní je již doma v Nových Zákupech v domově
důchodců. Radost jí vždy udělá návštěva jejích dvou synů. I toto krásné životní
jubileum oslavila společně se svou rodinou. Vedení města ji při gratulaci zastihlo ve
velmi dobré náladě. Ve svém profesním životě se věnovala práci švadleny a ve
volném čase vždy ráda luštila křížovky. Paní Antonii přejeme mnoho spokojených
chvil s přáteli z domova důchodců, hodně radosti s rodinou a především vždy dobrou
náladu a pevné zdraví do dalších let.

FOTOREPORTÁŽ
Z
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