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Jako každé jaro se Vám město Zákupy pokusí
pomoci s jarním úklidem. Akce Naplňme
sběrný dvůr se osvědčila, a proto i letos bude
spuštěna. Ve dnech 12. a 13. května bude
otevřen po celý víkend sběrný dvůr a v jednotlivých částech
města budou přistaveny velkokapacitní kontejnery. Podrobné
informace o této akci najdete uvnitř tohoto vydání ZZ.
A když jsme u úklidu, tak bych rád poděkoval všem těm, kdo
se v rámci akcí Ukliďme Česko a Den Země, účastnili úklidových akcí. Žáci naší základní školy pod vedení svých pedagogů uklidili odpadky ze všech koutů Zákup, hlavně tedy
z přírody a městských lesů. Stejně jako v letech minulých se
Osadní výbory Božíkov a Kamenice zapojily do úklidu příkopů
kolem frekventovaných silnic. Je dobře, že se hlavně naše děti
zapojují do úklidu odpadků, a získají tím k životnímu prostředí
vztah a uvědomí si, že si přírodu musíme také chránit. Třeba
z nich vyrostou lepší dospělí, než jsme my. A pak nebudou
muset naše technické služby uklízet každé pondělí město po
víkendu, kdy hlavně místa kolem kontejnerů nevypadají zrovna
vábně.
Čekají nás měsíce, kdy se naplno rozjedou stavební a investiční
akce města. Ve finále jsou výběrová řízení na zhotovitele oprav
komunikací v Kamenici a Brenné, stejně tak tomu je u
rekonstrukce fasády na kulturní památce, bytovém domě
v Borské ulici, výměny světel veřejného osvětlení nebo
výstavba nových záchodů a převlékáren na koupališti. Pomalu

se začínají přípravy na výměnu rozvodů tepla a teplé vody na
sídlišti. Podali jsme také žádost o dotaci na rekonstrukci pěší
kamenné stezky zadem do lomu na Kamenickém vrchu.
Ve chvíli, kdy píši tento článek, máme potvrzeno, že zatím jsme
uspěli s 12 ze 13 žádostí o dotace na zateplení bytových a
panelových domů. Snad bude třináctka šťastné číslo a všechny
naše projekty uspějí a v létě začneme zateplovat.
Ing. Radek Lípa, starosta města

Jarní úklid zasáhl i prostor za bývalým mlýnem

V TOMTO ČÍSLE MIMO JINÉ NAJDETE: Informace z RM * KRONIKA MĚSÍCE * Informace
pro občany * ZŠ a MŠ * Glosa pod čárou * KALENDÁŘ MĚSÍCE * Historie českého divadla v
Zákupech* KULTURA * Liberecký kraj * SPORT * Společenská kronika * a další
Hádanka pro chytré hlavičky

Které stromy se hodí do ulice města lépe? Ty, které přinášejí světlo, vůni a jarní radost, nebo ty, co zastiňují slunce,
přinášejí temno, od jara zanášejí byty pylem, pak zasypávají ulici šiškami a spadanými větvemi?
_____________________________________________________________________________________
Oba snímky jsou pořízeny ve stejnou dobu,
1 ze stejného místa a stejnou technikou.
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA ZÁKUPY
(Ing. Z. Šostková, tajemnice MěÚ)

Stručně z jednání rady města dne 22. a 29. 3., 5. 4. 2018
Pozemky
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout vodní
dílo pod názvem „Zákupy – vodovod a kanalizace pro 6 RD na
p. p. č. 1609“, společnosti Severočeská vodárenská společnost
a. s., Teplice, za účelem provozování zařízení, na dobu určitou
do doby prodeje předmětu nájmu.
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemek p.
č. 337/2 zahrada o výměře 220 m2 v k. ú. Zákupy občanovi Zákup.
Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, stavba „Zákupy – STL plynovod a
přípojky“ za účelem provozování plynárenského zařízení a
smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní,
stavba „Zákupy – STL plynovod a přípojky – II. etapa“ se
společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, za účelem
provozování plynárenského zařízení.
Správa bytového fondu města
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
jeden měsíc, a to na byt č. 15 o velikosti 1+2 na adrese Nové
Zákupy 508; na byt č. 8 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy
510 a na byt č. 13 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 514,
Zákupy. Neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 o
velikosti 1+3 na adrese Družstevní 390, Zákupy na jeden měsíc.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
čtyři měsíce, a to na byt č. 11 o velikosti 1+2 na adrese Nové
Zákupy 533; na byt č. 15 o velikosti 1+2 na adrese Nové
Zákupy 533; na byt č. 2 o velikosti 1+3 na adrese Školní 339 a
na byt č. 5 o velikosti 1+3 na adrese Družstevní 385, 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, ve střešní nástavbě Školní 333 a bytovém
domě Tichá 246, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout prostory
sloužící k podnikání č. 1 na adrese nám. Svobody 249, Zákupy
o výměře 66,3 m2, na dobu neurčitou, za účelem zřízení prodejny.
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a městem Zákupy.
Rada města Zákupy schválila Společnému dědictví Zákupy
individuální dotaci na podporu jednorázové kulturní akce ve
výši 25.000,- Kč na vydání rozšířené prezentační publikace o
historii a kulturním významu děkanského kostela sv. Fabiána
a Šebestiána v Zákupech a veřejnoprávní smlouvu za tímto
účelem.
Rada města Zákupy schválila Směrnici č. 2/2018 o oběhu účetních dokladů, v předloženém znění, s účinností od 1. 4. 2018.
Veřejné zakázky
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na akce - „Rekonstrukce
veřejného osvětlení ve městě Zákupy“ a „Dětské hřiště

Zákupy“ a stanovila hodnotící komise ve složení: Bc. Iva
Kreisingerová, místostarostka města, Mgr. Čestmír Kopřiva,
člen 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 doporučení komise o posouzení
a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT,
Zákupy“ a přidělení této zakázky uchazeči ASFALTSERVIS,
s. r. o., Praha 8 a uzavření smlouvy o dílo za zadávacích podmínek, v celkové ceně za dílo 241.334,50 Kč vč. DPH.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci - „Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy“ a pověřila starostu města jmenováním členů pro otevírání obálek a členů hodnotící komise.
Rada města Zákupy schválila Směrnici č. 1/2018 o veřejných
zakázkách malého rozsahu s účinností od 1. 4. 2018 v předloženém znění.
Příspěvkové organizace
Rada města Zákupy vzala na vědomí soupis přírůstků a
úbytků majetku Základní školy a Mateřské školy Zákupy za
rok 2017.
Rada města Zákupy schválila finanční vypořádání roku 2017 a
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů ZŠ a MŠ
Zákupy.
Rada města Zákupy schválila účetní závěrku za rok 2017 ZŠ a
MŠ Zákupy.
Rada města Zákupy schválila odpisový plán majetku ZŠ a MŠ
na rok 2018.
Rada města Zákupy schválila výsledek hospodaření Domova
důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy za rok 2017
a převod zlepšeného hospodářského výsledku do peněžních
fondů.
Rada města Zákupy schválila účetní závěrku za rok 2017 DD a
DPS Zákupy.
Rada města Zákupy neschválila uzavření nájemní smlouvy na
byt v DPS s občanem Kuřívod a s partnery žijícími ve Francii.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z jednání komise
pro mládež a tělovýchovu ze dne 19. 2. 2018 a schválila plán
činnosti této komise pro rok 2018.
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 36. schůze komise
pro kulturu a cestovní ruch ze dne 7. 3. 2018.
Další záležitosti
Rada města Zákupy schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
spolupráci se společností DIMATEX CS spol. s r. o., Stráž nad
Nisou.
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z jednání likvidační
komise ze dne 8. 3. 2018 a Rozhodnutí tajemnice MěÚ o vyřazování majetku ze dne16. 3. 2018.
Rada města Zákupy schválila Smlouvu o výpůjčce a následném
darování se Svazkem obcí Máchův kraj, Doksy.
Rada města Zákupy vzala na vědomí text zápisu do kroniky
města Zákupy za rok 2017.
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INFORMACE PRO OBČANY
Bc. Michaela Šoltová

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT
KE DNI VÍTĚZSTVÍ
Město Zákupy zve občany na pietní akt položení květin u Památníku osvobození
na městském hřbitově u příležitosti Dne vítězství v pondělí 8. května 2018 v 10 hodin.
Následně budou položeny květiny u hrobu rudoarmějce na hřbitově v Kamenici.

NAPLŇME SBĚRNÝ DVŮR
…aneb pomůžeme Vám s jarním úklidem
Sběrný dvůr (areál Služeb místního hospodářství, Gagarinova 356, Zákupy) bude mimořádně otevřen:
sobota 12. května 2018 od 8–16 hod
neděle 13. května 2018 od 8–12 hod
Velkokapacitní objemové kontejnery budou přistaveny v pátek 11. května 2018.

Místa:

Brenná – náves
Kamenice – u obchodu
Lasvice – náves

Odvoz bude po jejich naplnění v pondělí 14. května 2018.
Božíkov – u starého mostu
Nové Zákupy – u č. p. 507
Veselí – u č. p. 21

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.

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
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INFORMACE Z BYTOVÉHO FONDU
Vyúčtování služeb 2017
Vyúčtování služeb se řídí dle zák. č.
67/2013 Sb. a zejména vyhláškou č.
269/2015 Sb. Vlastník bytového domu je
povinen nejpozději do konce 4. kalendářního měsíce po ukončení zúčtovacího
období dodat vyúčtování služeb. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději 30
dnů po obdržení vyúčtování. Úhrada
nedoplatků, stejně jako výplata přeplatků
je splatná nejpozději do čtyř měsíců od
obdržení vyúčtování.
I pro letošní rok platí, že minimální náklady na vytápění bytové plochy nesmí
klesnout pod 80 % průměrných nákladů
na m2 bytového domu a nejvyšší náklady
nesmí překročit 200 % průměrné hodnoty. (Zjednodušeně, pokud někdo celý
rok netopí, využívá např. tepla z okol-

ních bytů a na indikátorech má naměřeny minimální hodnoty, přesto zaplatí
nejméně 80 % průměrné spotřeby bytového domu (přepočteno na m2). Pro měření se používají digitální indikátory teploty, jimiž jsou osazeny všechny bytové domy připojené na centrální vytápění.
Budeme doplácet nebo dobírat –
náklady na loňskou topnou sezónu byly
vyšší než v roce předcházejícím, na
zálohách bylo uhrazeno 9 320 000 Kč,
skutečná spotřeba za teplo, TÚV a
studenou vodu byla 9 696 865 Kč.
Případné nedoplatky (přeplatky) by dle
vyjádření RK Kouba měly být podobné
jako v loňském roce (dle individuálního
nastavení záloh).
Začátkem prázdnin se rozběhne rekonstrukce stávajících rozvodů TE, v budo-

vě kotelny již probíhají práce na zprovoznění kogenerační jednotky ČEZu,
všechny tyto kroky by měly přinést
snížení ceny za teplo a TÚV.

Snížení energetické náročnosti
budov a rekonstrukce BD –
z důvodu opakovaných vyžádání doplňujících údajů od firem, které se účastní
veřejné zakázky, byl dle zákona prodloužen termín pro vyhodnocení zakázek. Z tohoto důvodu nebyl do uzávěrky
vydání ZZ znám případný vítěz soutěže,
ani celková cena.
Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku
k žádosti o provedení rekonstrukce, probíhají další jednání s památkovým odborem o výměně výplní stavebních otvorů
a dalších oprav na bytových objektech
v památkové zóně.
J. Hajdů

GLOSA POD ČÁROU
Kde je vůle, tam je čin!
Nebo také „Když se chce, všechno jde“, či „Pokud chceš, tak
dokážeš“, případně „Můžeš, když chceš“. Jistě bychom našli
další způsoby, jak vyjádřit, že jen ten, kdo chce něco dokázat,
tak to dokáže. Samozřejmě to chtění musí být uskutečnitelné.
Mohu stokrát chtít, aby byli všichni lidé na světě slušní, ale
dosažení tohoto přání není v mých silách, stejně jako když chci,
aby bylo hezky, až budu na výletě. Stejně mohu chtít, aby nikde
na světě se lidé nevraždili, ale to budou muset přece chtít
všichni lidé tohoto světa. Atd. atd.
Naše chtění musí být reálné, splnitelné našimi silami. Ale každá
dobrá maličkost, kterou chceme uskutečnit a uskutečníme, o
kousek zlepší život nás všech. Když budeme chtít, aby Zákupy
byly hezké a byl kolem nás pořádek, jistě k tomu můžeme
přispět, a nakonec toho dosáhneme, budeme-li chtít všichni.
(Třeba když budou všichni mít pěkně upravené domy a kolem
nich pořádek – moc by to Zákupům prospělo.) Když si budu
chtít udělat pořádek na svém pracovišti, dokážu to i sám.
Musím jen chtít. „Kde je vůle, tam je čin!“
Všimli jste si, kolik lidí a jak často může něco dobrého a
užitečného udělat, ale nechce? Ovšem oni neřeknou, že
nechtějí. Oni nám vysvětlí, proč to nejde. Hledání důvodů proč
něco nejde, často zabere víc času nežli to co tak říkaje
„nejde“ prostě a jednoduše udělat. Chce to jenom chtít. „Kde
je vůle, tam je čin!“
Poznal jsem člověka, jenž byl upozorněn na celkem drobný
problém, který měl a mohl snadno vyřešit. Ten člověk o
problému jistě věděl, ale teď, když byl upozorněn, že by s tím

měl něco dělat, rozčílil se a začal pátrat po tom, kdo si toho
problému všiml a „zavinil“ ono upozornění. Telefonoval na
všechny strany, navštěvoval „podezřelé“, hledal, pátral a
strávil touto činností zcela neproduktivně několik hodin času
svého i těch, které „lustroval“. Při tom odstranění onoho
problému by mu zabralo 15 minut. Ten problém trvá dál a
bobtná, protože onen člověk prostě nechce. „Kde není vůle, tam
není čin!“
Politici našli zajímavý způsob, jak dokázat, že něco nejde.
Svádí to na ty druhé: z levice na pravici a zase zpátky. A když
náhodou někdo z nich chce a něco užitečného udělá, ti druzí
hned křičí, že je to populismus, nebo že je to úplně špatně a že
oni, kdyby mohli, by to dělali dobře. Jenže zapomínají, že – aby
mohli, museli by nejdřív chtít a nejen žvanit. „Kde je vůle, tam
je čin!“
Je rozdíl mezi námi – muži a ženami. Ženy většinou to, co chtějí,
hned udělají (nebo to požadují od nás). Muži, i když chtějí,
málokdy to udělají ihned. Musí si to rozvážit, musí mít na to
náladu, pak se najednou do toho pustí a odvedou řádné dílo.
Protože chtěli, i když ne hned. Jsou ovšem situace, kdy i muž
udělá vše hned a dokáže vydržet u práce dlouhý čas, dokud není
kompletně hotovo. Ale bez chtění to nikdy nejde – ani u žen, ani
u mužů. „Kde je vůle, tam je čin!“
Až zase někdy někdo za vámi přijde, že by bylo dobré něco
udělat, co by lidem kolem nás přineslo užitek, nebo třeba
radost, nehledejte důvody, proč to nejde. Pusťte se do toho.
„Kde je vůle, tam je čin!“
Jiří M. Šimek

KRONIKA MĚSÍCE – DUBEN
6. 4. odemykali skauti u Pramene Tří svatých studánku
7. 4. provedli kameničtí občané úklid příkopů podél silnice ke
Grunovu.

20. 4. hrálo v kulturním domě Kino na kolečkách film „Já padouch 3“.
21. 4. přiletěl zákupský čáp.
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23. 4. zahromovala v Zákupech první letošní bouřka.
27. 4. odjeli zákupští občané do Prahy na muzikál „Carmen“.
28. 4. provedl DS Havlíček v předpremiéře ve Skalsku hru

Daniely Fischerové „Princezna T.“
30. 4. se na koupališti od 18:00 hodin pálily čarodějnice.
Totéž proběhlo v Božíkově, v Kamenici i ve Veselí.

KALENDÁŘ MĚSÍCE – KVĚTEN
1. 5. sehraje DS Havlíček od 17 hod. v kulturním domě hru
D. Fischerové „Princezna T.“
5. 5. sehraje DS Havlíček od 17 hod. v kulturním domě hru
D. Fischerové „Princezna T.“
8. 5. přijďte na Běh zámeckým parkem od 10 hodin.
8. 5. budou u příležitosti 73. výročí osvobození položeny
věnce u památníku obětí 2. světové války na hřbitově
v Zákupech a Kamenici.
12. 5. se na koupališti v Zákupech koná od 15:00 hodin
Skautský den. Čeká na vás plno her, dovedností a znalostí
týkajících se přírody a skautská praxe.
19.-20. 5. se na státním zámku uskuteční akce Tvoříme
duší – 13. prezentační setkání umělců se zdravotním
postižením a kulturní veřejností českolipského regionu.

26. 5. přijďte na VI. Císařské slavnosti. Slavnosti v prvorepublikovém duchu se budou konat na Státním zámku
v Zákupech a v zámeckém parku. Po celý den budou
k dispozici občerstvení a řemeslné a historické stánky na
1. nádvoří zámku.
25. 5. se uskuteční oslavy 10. výročí otevření expozice Eduard
Held Muzea – každou hodinu ve 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 komentované prohlídky s výkladem, vernisáž
výstavy Reginy Krchňákové, pokřtění knihy Zdeňka
Rydygra Zlá léta/Böse Zeiten a autogramiáda. Ve 20:00,
21:00, 22:00 počátky nočních prohlídek muzea.
Doprovodné akce: výstava pivních etiket, lahví a tácků,
ochutnávka místních minipivovarů.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE – KVĚTEN

1. 5. 1873 + cestovatel David Livingstone (145 let)

5. 5. Den československé magie
6. 5. Světový den přírodního prostředí
1853 * herec Eduard Vojan (165)
1903 + spisovatel a sběratel pohádek Beneš Metod
Kulda (115)
7. 5. 1458 korunovace Jiřího z Poděbrad (560)
1783 založení Stavovského divadla v Praze (235)
1818 + hudební skladatel Leopold Koželuh (200)
8. 5. Mezinárodní den Červeného kříže
10. 5. 1978 + MUDr. Vladimír Vondráček (40)
11. 5. 1793 * F. A. Gerstner (225)
13. 5. 1923 + Charlotta Garrigue-Masaryková, manželka prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka (95)
14. 5. 1863 * spisovatel Vilém Mrštík (155)
15. 5. 1618 Jan Kepler objevil zákony pohybu nebeských těles
(400)
1993 + herečka Marie Rosůlková (25)
16. 5. 1868 položen základní kámen ke stavbě Národního
divadla (150)
1913 * spisovatel Zdeněk Pluhař (105)
17. 5. 1468 nastupuje na český trůn rod Jagellonský (550)
1838 + francouzský politik Charles Maurice de Talleyrand (180)
1873 * francouzský spisovatel Henri Barbusse (145)

17. 5. 1878 * český politik Vojta Beneš (bratr prezidenta E.
Beneše) (140)
1963 vyhlášen Krkonošský národní park (55)
18. 5. 1923 zahájeno vysílání Československého rozhlasu (95)
1953 * režisér Zdeněk Troška (65)
1978 + český skladatel Václav Dobiáš (40)
19. 5. 1883 + slovenský básník Samo Chalupka (135)
1958 + spisovatelka Marie Pujmanová (60)
20. 5. 1498 přistál portugalský mořeplavec Vasco da Gamma
u západního pobřeží Indie (520)
1883 se narodil průkopník naší aviatiky Jan Kašpar
(135)
21. 5. 1898 český skladatel Karel Hába (120)
1918 začala rumburská vzpoura (100)
* fotograf a horolezec Vilém Heckel
1928 + slovenský spisovatel Martin Kukučín (90)
1933 * filozof Erazim Kohák (85)
1953 * kytarista Lubomír Brabec (65)
1943 * rockový zpěvák Miki Volek (75)
22. 5. 1813 * německý skladatel Richard Wagner (205)
23. 5. 1618 došlo ke druhé pražské defenestraci, která zahájila
stavovské povstání a třicetiletou válku (300)
27. 5. 1943 * herec Luděk Sobota (75)
30. 5. 1918 + ruský filozof Georgij V. Plechanov (100)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH kulatě ŠUSTLO”
4. 5. - 4. 9. 1778 byli v Zákupech Prušáci a postříleli
v lesích spoustu zvěře. (240 let)
6. 5. 1908 byl u příležitosti 60. výročí nástupu císaře Františka
Josefa na trůn zasazen u restaurace na úbočí
Kamenického vrchu císařský dub. (110)
6. 5. 1968 v 19:35 hod. postihlo Zákupy krupobití a vichřice
nevídané síly. Živly způsobily obrovské škody (zničený
obytný dům na Podlesí, Zákupy byly odříznuty od
okolního světa vyvrácenými stromy a pokácenými
telegrafními sloupy, elektrický proud v celých
Zákupech přerušen na dva dny, v ně-kterých částech
obce až na deset dní, na hlavní budově nové školy

stržena střecha). (50)
8. 5. 1968 vypukl požár stodoly státního statku vinou hrajících
si dětí. (50)
10. 5. 1908 byly u příležitosti 60. výročí nástupu císaře
Františka Josefa na trůn vysazeny na Klášterním (dnes
Mírové) náměstí 4 císařské duby. (110)
13. 5. 1938 byla také v Zákupech ustavena dobrovolná
německá bezpečnostní služba nechvalně všude známá
jako „ordneři“. (80)
15. 5. 1573 uděloval pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice v Zákupech milost biřmování. (445)
18. 5. 1973 vypukl požár v tehdejším Retexu. (45)
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KULTURA
POHLED DO HISTORIE ČESKÉHO KULTURNÍHO ŽIVOTA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek
V roce 2005 se stala referentkou pro kulturu Gabriela
Štummerová.
Přehled kulturních akcí v Zákupech, pořádaných městskými
orgány nebo organizacemi městem finančně dotovanými či
podpořenými (bez divadelních představení DS Havlíček):
26. 2. v Kamenici maškarní rej pro děti na sále U Šerifa,
večer maškarní karneval pro dospělé.
11. 3. VI. městský karneval
30. 4. rej čarodějnic v kulturním domě; v Kamenici
odpoledne stavěli májku a večer pálili čarodějnici, kterou
přinesli v lampionovém průvodu.
7. 5. KŽ s LKŽ zájezd do Terezína
18. 5. další ročník žákovské pěvecké soutěže Zákupský vrabčáček
28. 5. v Kamenici káceli máj s posezením u ohně.
4. 6. Osadní výbor v Kamenici: Dětský den na hřišti
11. 6. Den dětí s pochodem do pohádky
13. 8. v zámeckém parku a na zámku oslavy narozenin císaře
Františka Josefa I.
9.-11. 9. IX. Zákupské slavnosti
26. a 27. 10. besedy žáků 2. stupně ke stát. svátku s kronikářem
města Mgr. J. M. Šimkem
16. 11. ve školní jídelně tradiční posezení pro důchodce
3. 12. osadní výbor v Kamenici: Mikulášská nadílka a taneční zábava
4. 12. Mikulášská nadílka v kulturním domě
5. 12. Mikulášská nadílka na státním zámku
13. 12. vánoční školní akademie
17. 12. DS Havlíček na nám. Svobody: živý betlém.
26. 12. v kostele sv. Fabiána a Šebestiána vánoční koncert
Celkem se kulturních akcí v Zákupech a v Kamenici zúčastnilo
7 673 návštěvníků.
Přehled kulturních a společenských akcí v Zákupech v roce
2006, pořádaných městskými orgány nebo organizacemi
městem finančně dotovanými či podpořenými (bez představení
DSH):
1. 1. novoroční ohňostroj s proslovem starostky na nám.
Svobody
25. 2. KŽ uspořádal dětský karneval v KD.
V Kamenici maškarní rej pro děti na sále U Šerifa,
večer maškarní karneval pro dospělé.
10. 3. VII. městský karneval
22. 4. prezentační setkání handicapovaných umělců Českolipska s herci, hudebníky a výtvarníky na stát. zámku
30. 4. rej a pálení čarodějnic – areál KD
V Kamenici odpoledne stavěli májku a večer pálili
čarodějnici po lampionovém průvodu.
10. 5. v ZŠ soutěž o znalostech Zákup, kterou pro žáky 2.
stupně ZŠ připravila KKCR. Předchozí třídní kola a závěrečné
finálové kolo (6 tříčlenných družstev) absolvovalo celkem 18
účastníků.
24. 5. další ročník žákovské pěvecké soutěže Zákupský
vrabčáček v obřadní síni
3. 6. akce dětského dne u KD a v zámeckém parku –
pochod do pohádky
26. 8. výstava ČSCH

(Pokračování)
8.-10. 9. X. Zákupské slavnosti
21. - 22. 10. v areálu U Šerifa v Kamenici „Poslední tankování“
26. a 27. 10. Základní škola: besedy žáků 2. stupně ke stát.
svátku s kronikářem města Mgr. Jiřím M. Šimkem.
24. 11. ve školní jídelně tradiční posezení pro důchodce
2. 12. Osadní výbor v Kamenci: Mikulášská nadílka a taneční zábava
Klub žen: Mikulášská nadílka na náměstí Svobody
16. 12. DS Havlíček na nám. Svobody: živý betlém.
26. 12. v kostele sv. Fabiána a Šebestiána vánoční koncert
Celkem se kulturních akcí v Zákupech a v Kamenici zúčastnilo
6 639 návštěvníků.
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2007, pořádaných
městem nebo organizacemi městem finančně dotovanými či
podpořenými:
1. 1. Novoroční ohňostroj
26. - 27. 1. Setkání ochotníků oblasti České Středohoří v KD
Zákupy s veřejným inscenováním soutěžních monologů,
dialogů a jednoaktovek
10. 2. Baráčnický společenský ples
17. 2. Společenský ples KSČM
Divadelní představení DS Brniště v Kamenici (OV)
10. 3. dětský karneval v Kamenici (OV)
16. 3. Městský karneval
24. 3. KŽ a LKŽ uspořádaly dětský karneval
30. 4. Pálení čarodějnic na koupališti, v Kamenici (s průvodem) a v Božíkově
5.-6. 5. II. ročník akce handicapovaných Tvoříme duší na
zámku
23. 5. Pěvecká soutěž dětí „Zákupský vrabčáček
Divadelní představení DS Olympie Krupka „August
August August“
2. 6. Odhalení pamětní desky k 60. výročí založení čs.
výsadkových vojsk
Dětský den v Kamenici
9. 6. Dětský den v Zákupech
7.-9. 9. XI. Zákupské slavnosti
10. 10. Divadelní představení DS Čapek Děčín „Aby bylo
jasno“
10. 11. Poslední tankování „U Šerifa“ v Kamenici
30. 11. Setkání seniorů
4. 12. Mikulášská nadílka na náměstí
7. 12. Mikulášská nadílka Živý betlém v Kamenici
22. 12. Živý betlém na nádvoří zámku
26. 12. Vánoční koncert PSSU v kostele sv. Fabiána a Šebestiána
Celkem se kulturních a společenských akcí v Zákupech a
v Kamenici zúčastnilo cca sedm a půl tisíce návštěvníků. Město
samo uspořádalo akce vytištěné tučně.
Přehled kulturních a společenských akcí v Zákupech v roce
2008, pořádaných městskými orgány nebo organizacemi
městem finančně dotovanými či podpořenými (bez divadelních
představení DS Havlíček):
1. 1. Ohňostroj na stadiónu k zahájení nového roku 2008
16. 2. Tradiční ples MO KSČM v KD

_____________________________________________________________________________________
6

Zákupský zpravodaj
23. 2. Tradiční Baráčnický ples v KD
1. 2. Dětský karneval pořádaný Klubem žen a Levicovým
klubem žen
8. 3. Mezinárodní den žen
14. 3. Tradiční městský karneval v kulturním domě
21. 3. Zdobení velikonočního stromu v Kamenici
30. 4. Lampionový průvod a pálení čarodějnic u kulturního
domu a v Kamenici
10. 5. Osadní výbor v Kamenici: výlet s hledáním pokladu
na velenickém hrádku
17. 5. V. ročník regionálního projektu „Tvoříme duší“ na
státním zámku Zákupy, s nímž byla spojena kulturně
dramatická přehlídka a přehlídka výtvarných děl, kterou zahájil
PhDr. Fr. Novotný
31. 5. Den dětí v zámeckém parku a v KD. Další akce
dětského dne se konaly také v Kamenici
4. 6. 10. ročník dětské pěvecké soutěže „Zákupský vrabčáček“ na radnici
17. 6. školní akademie v kulturním domě
20. 6. první Svatojánská noc na naučné stezce pořádaná
školou a rodičovským sdružením za spolupráce dalších občanů
21.-22. 6. oslavy 85. výročí vzniku českého ochotnického
divadla v Zákupech
27. 6. slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky základní
školy na radnici
31. 7. slavnostní otevření obrazové galerie v objektu P. V. O.
(tzv. Heldovka) vernisáží obrazů soudobých českých malířů
30. 8. výstava králíků a drobného zvířectva – uspořádal
ČSCH
Téhož dne se v Kamenici na ukončení prázdnin
pochodovalo k Pertolticím.
12.-14. 9. XII. Zákupské slavnosti
24. 9. DK Jirásek Česká Lípa v kulturním domě divadelní
představení „Obři dona Quijota“
23. 10. Slavnostní večer k 90. výročí vzniku Československa
v kulturním domě
4. 11. Slavnostní pásmo k 90. výročí vzniku Československa
pro žáky 2. st. ZŠ ve škol. tělocvičně
29. 11. DS Havlíček: „Živý betlém“ v Kamenici u příležitosti
rozsvícení vánočního stromu a mikulášské nadílky
5. 12. Mikulášská nadílka na náměstí před radnicí
12. 12. Podzimní posezení zákupských seniorů ve školní
jídelně, sponzorované firmou Vest-Izol
20. 12. DS Havlíček Zákupy na nádvoří státního zámku:
„Živý betlém“
21. 12. převzal kamenický osadní výbor výhru od Českolipského deníku za vítězství v internetové anketě o Nejhezčí
vánoční strom. Kamenice získala na prvním místě 217 hlasů.
26. 12. vánoční koncert Pěveckého sdružení severočeských
učitelů v místním kostele
Celkem se kulturních akcí v Zákupech a v Kamenici zúčastnilo
přes sedm a půl tisíce návštěvníků.
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2009, pořádaných
městskými orgány nebo organizacemi městem finančně
dotovanými či podpořenými (bez divadelních představení DS
Havlíček):
7. 2. dětský karneval
14. 2. tradiční ples Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků
21. 2. tradiční ples KSČM
22. 4. beseda s městským kronikářem Mgr. J. Šimkem v Domově důchodců
30. 4. pálení čarodějnic v Zákupech, Nových Zákupech a

v Kamenici
31. 5. Dětský den
6. 6. Dětský den v Kamenici
19. 6. Svatojánská noc na naučné stezce
26. 7. Nové Zákupy – dětská diskotéka
11.-12. 9. Zákupské slavnosti
27. 9. vysvěcení sochy sv. Václava u hřbitova v Kamenici
15. 10. soutěž dětí v Nových Zákupech ve výtvarném projevu
26. 10. beseda s kronikářem Mgr. Šimkem o událostech
28. října 1918 pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ
28. 10. se v Nových Zákupech malovalo křídou na chodníku
1. 11. 1. novozákupská drakiáda
20. 11. EDUARD HELD MUZEUM – beseda s českolipskými horolezci o Kašmíru
13. 11. beseda žáků 8. a 9. roč. k 20. výročí sametové revoluce
s kronikářem Mgr. Šimkem
4. 12. rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody a
„Mikulášská nadílka“
rozsvícení vánočního stromu v Kamenici, nadílka a
živý betlém DS Havlíček
6. 12. v Nových Zákupech dětská Mikulášská zábava
18. 12. předvánoční posezení seniorů sponzorované firmou
I. A. C. Nové Zákupy
19. 12. na nádvoří zámku živý betlém provedený členy DS
Havlíček Zákupy
26. 12. vánoční koncert v kostele sv. Fabiána a Šebestiána
Celkem se kulturních akcí v Zákupech a v Kamenici zúčastnilo
asi 4 700 návštěvníků.
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2010, pořádaných
městskými orgány nebo organizacemi městem finančně
dotovanými či podpořenými (bez divadelních představení DS
Havlíček):
1. 1. ohňostroj na stadionu
8. 1. v Kamenici po/Silvestrovská procházka
8. 2. hospodářský dvůr u zámku zařazen mezi národní
kulturní památky.
10. 2. 1. díl besedy s kronikářem – Povídání o Zákupech
13. 2. ples KSČM v Kulturním domě (KD) Zákupy
20. 2. Baráčnický ples v KD Zákupy
24. 2. 1. díl besedy s kronikářem – Povídání o Zákupech
v DD a DPS v Nových Zákupech
10. 3. 2. díl besedy s kronikářem – Povídání o Zákupech
12. 3. tradiční městský karneval v KD
17. 3. 2. díl besedy s kronikářem – Povídání o Zákupech
v DD a DPS v Nových Zákupech
20. 3. dětský karneval
1.-2. 4. Muzeum Eduarda Helda: program pro děti „Namaluj
si svou kraslici a velikonočního zajíčka“
2. 4. zdobení velikonočního stromu v Kamenici
9. 4. Muzeum Eduarda Helda: Den Tibetu – beseda o
Tibetu spojená s výstavkou, ochutnávkou čajů a prodejem
výrobků
14. 4. 3. díl besedy s kronikářem – Povídání o Zákupech
v DD a DPS v Nových Zákupech
3. díl besedy s kronikářem – Povídání o Zákupech
v KD Zákupy
30. 4. pálení čarodějnic v Zákupech i v Kamenici
8. 5. Kamenice: výlet – hledání pokladu
8. 5. v galerii EHM slavnostní vernisáž výstavy k 65.
výročí vzniku letiště Hradčany u Mimoně
11. 5. na radnici další ročník dětské pěvecké soutěže
„Zákupský vrabčáček“
12. 5. divadelní představení: DK Jirásek z České Lípy
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v zákupském KD Čechovovy aktovky
12. 5. 4. díl besedy s kronikářem – Povídání o Zákupech
v DD a DPS v Nových Zákupech
4. díl besedy s kronikářem – Povídání o Zákupech
v KD Zákupy
22.-23. 5. na Státním zámku v Zákupech setkání handicapovaných umělců a jejich přátel na 7. ročníku regionálního
projektu „Tvoříme duší 2010“
5. 6. Den dětí
5. 6. odhalení památníku Pěšího praporu 71. československých parašutistů v areálu Nových Zákup
5. 6. kácení máje v Kamenici
26. 6. vzpomínkové akce na posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. (jako císař Ferdinand I.)
Dobrotivého, který zemřel 29. června 1875.
4. 7. zapálením svíček u obnovené sochy sv. Václava u
kamenického hřbitova byla zahájena v Kamenici Prokopská
pouť.
28. 8. uspořádali členové základní organizace Českého
svazu chovatelů Zákupy výstavu národních plemen králíků,

drůbeže a holubů.
4. 8. uspořádali v Kamenici pochod na ukončení prázdnin
10.-11. 9. XIV. ZÁKUPSKÉ SLAVNOSTI
25. 9. základní organizace Českého svazu chovatelů
Zákupy: Krajská výstava národních plemen králíků, drůbeže a
holubů
28. 9. zapálení svíček u sochy sv. Václava u kamenického
hřbitova
3. 12. slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí
Svobody v Zákupech. Jeho rozsvícení bylo spojeno s mikulášskou nadílkou
4. 12. rozsvícení vánočního stromu v Kamenici. Při té příležitosti DS Havlíček Zákupy provedl Živý betlém, jemuž
následovala mikulášská nadílka.
14. 12. v kulturním domě dvě představení akademie ZŠ a MŠ
školy Zákupy
18. 12. DS Havlíček Zákupy na nádvoří Státního zámku
v Zákupech: Betlémský příběh
17. 12. vánoční koncert v kostele sv. Fabiána a Šebestiána
(Pokračování příště)

HISTORIE
ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek
Ještě rok 2013
Živý betlém: Mimoň (29. 11.), Chotovice (30. 11.), Kamenický
Šenov (1. 12.), Zákupy (21. 12.)
14. – 15. září 2013 se v rámci Zákupských slavností
uskutečnily oslavy 90. výročí DS Havlíček Zákupy.
K této příležitosti byla vydána brožura „Divadelní spolek
Havlíček Zákupy – 90 let“, kterou zpracoval kronikář a
jednatel spolku J. M. Šimek. Ten zároveň připravil výstavu
historických fotografií a plakátů (nejstarší plakát se zachoval
z roku 1931) a zpracoval dvoustranný panel se stručnou
historií českého zákupského divadla, který byl instalován
v místě, kde stával hostinec Modrá hvězda, v němž český
ochotnický soubor před 90 léty vznikl. Oslav se zúčastnila
delegace Svazu českých divadelních ochotníků – předseda Ing.
Josef Hejral, tajemnice SČDO a zároveň předsedkyně oblasti
České středohoří Lída Panenková a tajemnice oblasti Eva
Dědičová. V sobotu: divadelní průvod městem, v němž byla
zmapována celá divadelní historie (60 účinkujících členů a
přátel DS – scénář: J. M. Šimek, kostýmy Ivana Urbanová);
přijetí členů spolku na radnici (pozdrav starosty Ing. R. Lípy,
stručná historie spolku kronikářem Mgr. Šimkem, pozdravy: J.
Hejral a L. Panenková za SČDO. V 16 hodin na pódiu na
koupališti provedli členové souboru Šimkovo krátké pásmo o
historii spolku, načež obdrželi Prestižní cenu města Zákupy na
rok 2013, kterou z rukou starosty Ing. Lípy a předsedy SČDO
Ing. Hejrala převzal principál Ing. B. Bartoš.
2014
10. ledna na výroční valné hromadě DS Havlíček se J. M. Šimek
při dosažení 80 let věku po 33 létech vzdal funkce jednatele
spolku a ohlásil, že odstoupí i z funkce místopředsedy oblasti
SČDO České středohoří.
V sobotu 8. a v neděli 9. února na Setkání ochotníků oblasti
České středohoří v Děčíně obdržel J. M. Šimek za celoživotní
práci pro ochotnické divadlo ocenění Zlatý harlekýn.
E. E. Kisch – I. Urbanová: „Tonka Šibenice“ (Urbanová) –
15. 2. Zákupy, 22. 3. Nové Zákupy, 9. 8. Noviny p. R., 15. 8.
Nový Bor – letní kino

(Pokračování)
J. M. Šimek: „Drd aneb Výročí“ (Šimek) – 27. 4. Nové Zákupy
2x, 3. 5. Zákupy, 9. 5. Josefův Důl, 26. 9. Velká Bukovina,
25. 10. Mimoň
J. M. Šimek: „Jak Dobrák se stal králem a Vykuk do pekla
přišel“ (Šimek, Urbanová) – 24. 5. Nový Bor. 8. 7. lesní divadlo
Sloup, 24. 8. hrad Lipý, Česká Lípa, 16. 11. Nové Zákupy
Smoček: „Piknik“ (Bartoš) – 1. 5. Zákupy, 9. 5. Josefův Důl
I. Urbanová: „Strašidla na zámku“ (Urbanová) – 14. 6. Zákupy
„Benefice“ (Šimek) 5. 10. Zákupy
V noci z 2. na 3. listopadu došlo v kulturním domě k havárii vodovodního potrubí v pánském záchodě nad prostorem s divadelním fundusem. Voda ho kompletně zatopila. Část nábytku a
textilního materiálu byla zcela zničena a musela být ihned vyhozena, tím vznikla škoda několika desítek tisíc korun.
Živý betlém byl proveden v Chotovicích (29. 11.), na hradě
Lipý (30. 11.), v Zákupech (20. 12.)
2015
R. Thomas: „Osm žen“ (Šimek) - 7. 4. Kuřívody, 10. 4.
Kamenický Šenov, 18. 4. Jablonné v Podj., 21. 4. Česká
Kamenice, 8. 5. Josefův Důl, 10. 10. Louňovice u Říčan, 17.
10. Skalsko, 6. 11. Zákupy
„Jak Dobrák se stal králem a Vykuk do pekla přišel“ - 8. 5.
Josefův Důl, 4. 7. Horní Police, 10. 10. Louňovice u Říčan
20. června skupina herců pod vedením Ivany Urbanové na
zákupském zámku – seriál scének o různých podobách lásky
„Zámecké perličky.
2016
N. V. Gogol: „Ženitba“ (Šimek) – 2. 4. Skalsko, 29. 4. a 1. 5.
Zákupy, 7. 4. Josefův Důl (vítězství na krajské přehlídce a postup na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim
ve Vysokém nad Jizerou), 6. 8. Dolní Krupá, 19. 8. Lesní divadlo Sloup, 23. 9. Stráž p. R., 24. 9. Hradčany u Mimoně,
2. 10. Zákupy, 10. 10. národní přehlídka ve Vysokém n. J.
V. Košťálová a I. Urbanová: „Zámecké perličky“ - 25. 6. na
zámku v Zákupech
2017
E. E. Kisch, J. Šimek: „Jak to bylo s Nepilvodou (Šimek) –
1. 5. Zákupy, 7. 5. Josefův Důl, 9. 6. Zákupy, 21. 9. Stráž pod
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Ralskem, 22. 9. Kamenický Šenov
„Zámecké perličky“ (I. Urbanová) – 15. 7. Zákupy
„Vánoční orloj“ (V. Švehlová) – 26. 11. Stvolínky, 16. 12. Zákupy

2018
D. Fischerová: „Princezna T.“ (Šimek) – 28. 4. Skalsko, 1. a
5. 5. Zákupy, 12. 5. Josefův Důl

Seriál o historii českého ochotnického divadla u příležitosti dovršení 95 let jeho činnosti
tímto číslem dospěl k roku 2018, tedy k roku 95. výročí vzniku českého divadla v Zákupech.
Úspěšné dovršení sta let přeje Divadelnímu spolku Havlíček redakce Zákupského zpravodaje.
*******************************************************************************************************
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TVOŘÍME DUŠÍ 2018
ARTEFAKTUM-CZ ve spolupráci
s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje a městem Zákupy si Vás
dovolují pozvat ve dnech 19. a 20. května 2018 na PREZENTAČNÍ SETKÁNÍ
umělců se zdravotním postižením, kteří
představí svoji uměleckou tvorbu široké
veřejnosti v rámci XIV. ročníku projektu
TVOŘÍME DUŠÍ 2018.

Již třináctým rokem se představí veřejnosti tvůrčí aktivity zdravotně postižených spoluobčanů českolipského regionu a jejich přátel. Posláním projektu je
přiblížit veřejnosti tvorbu a činnost primárně osob se zdravotním postižením a
jejich přátel.
Slavnostní zahájení bude v sobotu 19. 5.
2018 ve 13 hodin na nádvoří zámku.

Kulturní program a výstava probíhají po
oba celé dny od 10:00 do 17:00 hodin.
Přijďte svou účastí podpořit tento projekt
a všechny účinkující, kteří vám představí
ojedinělá vystoupení a svoji neuvěřitelnou tvorbu.
Zveme širokou veřejnost.
Vstup zdarma!!!
Iva Kreisingerová, místostarostka

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

Císařské slavnosti 2018 (ve stylu módy období 1. republiky: 20. a 30. léta 20. st.)
Slavnosti
na zákupském zámku –
Císařské slav-nosti 2018 –
malé přiblí-žení doby, kdy
v oblékání vládla elegance, styl.
Pro naši současnost je toto
období velkou inspirací,
řada druhů oblečení přetrvala do dnešních dob,
nebo se opět do našich
šatníků vrací. Pochopitelně, dnes jsou jiné materiály a jiné způsoby
zpracování, přesto zůstává
krejčovské řemeslo jako
nezbytná součást tvorby
oděvů společnosti.
Prohlédněte skříně, truhly,
určitě najdete zajímavé
kousky ošacení, které se
budou hodit pro tuto už
vzdálenou dobu.
Na Císařských slavnostech
2018 tak účinně rozšíříte
řady návštěvníků v dobovém kostýmu. První světová válka je
u konce, evropské mocnosti se rozpadají, vznikají nové státy.
Po každé válce nastupuje období rozmachu a rozvoje
společnosti, čas nadějí a míru. Po válečných zkušenostech
továrny začínají chrlit spoustu zařízení potřebných v domácnostech. Společnost začíná objevovat výhody nových
technických objevů zpříjemňujících život. Vše se zrychluje,
zkracuje, dohání se promarněný čas. Zkracují se dámské sukně,
vlasy, s rozvojem automobilismu se zkracují vzdálenosti.
Filmové distribuce chrlí jeden film za druhým, společnost se
chce bavit. Tančí se charleston. Pánové Voskovec a Werich plní
každý večer hlediště Osvobozeného divadla. Oldřich Nový
vstupuje do snů nejedné dámy a dívky.
Je po válce. Mezi ženami nastává obvyklá konkurence, boj o
muže. Módní salóny zažívají boom, vše, co je spojeno s módou,
prosperuje. Krejčovské řemeslo je vážené a švadleny soutěží o
místo v prestižních módních domech. Móda pro muže a pro
ženy má svá pevná pravidla a řád. Rozhoduje elegance, úroveň
zpracování, kvalita materiálu, účel. U dam vládne štíhlá
chlapecká linie – oblečení ve stylu písmene H. Pánská móda
razí styl – gentleman vždy a všude. Široká ramena, úzký pas,
štíhlá linie. Písmeno V. Účesy krátké, vždy upravené, vytva-

rované do vln, typ malé hlavy. Další možností byly kudrlinky,
po celé hlavě, umně sestavené drdoly.
Byla daná pravidla pro zachování účelu obleků. Bylo povinností mít v šatníku šaty pro různé příležitosti, včetně všech
doplňků a bot. Tato doba dala vzniknout dámským šatům „malé
černé". Ty se nosí dodnes.
Pro denní nošení dámy oblékaly šaty náročně vypracované,
délka pod kolena, rukávy s délkou podle příležitosti a vhodnosti. Patřilo se nosit klobouk, rukavičky, kabelku, šperky,
kožešiny, boty na polovysokém podpatku. Oblečení ukazovalo
na úroveň a možnosti nositelky. I když skutečnost byla mnohdy
jiná, každá žena byla dáma.
Večerní společenské róby byly odvážné, zakrývající,
a přesto odhalující
ženské přednosti.
Vše opět doplňují
dlouhé rukavice,
šperky, kožešinové plédy, kabelky
a účesy. Svým perfektním zpracováním, krásnými materiály a odvážnými střihy se tato
móda pomalu vrací do dnešní doby. Před pohodlím se dávala přednost vkusu,
okázalosti, upoutání na krásu ženských křivek.
Úroveň oblečení této doby se velmi promítla i do pánského
šatníku. Kvalitní pánské látky, perfektní střih na míru,
uhlazenost a dvorní chování dělaly z mužů této doby
neodolatelné milovníky a svůdce všech srdcí panen a dívek.
K dennímu oblečení pánů patřilo mít perfektně vyčištěné boty,
vždy čistou košili. Nezbytností byl motýlek, který pomalu
nahradila kravata. Společenské oblečení bylo chloubou
každého muže. Podle místa, které muž zastával ve společnosti,
nosil pro slavnostní společenské události frak, žaket, nebo
smoking. Součástí oblečení byl cylindr, klobouk. Velký černý
plášť do společnosti patřil do šatníku gentlemana zrovna tak,
jako vesta, šle, rukavice, šála, manžetové knoflíčky, kapesníčky
do kapsičky, a černé lakovky. Ač se to nezdá, pánské oblečení
bylo pohodlnější než dámské. Kalhoty se nosily ležérnějšího
širšího střihu nohavic, dole manžety, nažehlené puky. To bylo
patrné i na výletním, lázeňském oblečení. Nosila se bílá, světle
smetanová, slonovinová, přírodní odstíny. Vzdušné materiály,
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hedvábí, mušelín, pro pány byla příjemná bavlna. Ve sportu
vznikl termín „bílý sport" – tenis. Hrál se pouze v bílém
oblečení. Pánové začali nosit pumpky, kalhoty na 3/4 délky,
pod kolena. Tvídové materiály, ale vždy s košilí a kravatou.
Senzace v oděvní tvorbě – odvážné dámy začaly nosit dlouhé
kalhoty, v dámské úpravě. Tato móda dlouhých kalhot byla
zlomem v nahlížení na ženskou módu. Zrovna tak, jako k ženám patřila sukně, tak pouze mužům bylo určeno nosit kalhoty.
Dámám se podařilo změnit nahlížení na ženské možnosti. V té
době také patřilo k dámskému módnímu stylu kouření cigaret
z dlouhých dámských špiček.
Nezmiňuji se zde o dětském oblečení, dále o rozlišení oděvů
pro mladou a starší generaci, které bylo velmi rozdílné. Dále se
nezmiňuji o oblečení pro kabaretní účely, které je dnes zdrojem

maškarní plesové zábavy.
Jako vše i tato, tak populární záležitost, jako je móda, měla i
svou druhou stránku. Za elegancí, nádherou stála řada
nezbytných a velmi nutných společníků, švadlenek, krejčích,
služek, hospodyň, pomocnic, šikovných kadeřnic a holičů,
ševců, bez nichž si neumíme tuto dobu představit. V dnešní
době se můžeme setkat s módou třicátých let v nejednom
zpracování dobových příběhů v České televizi.
Vysokou úroveň krejčovství nalezneme v televizním seriálu
Četnické humoresky, První republika, Hříšní lidé města
pražského a pochopitelně, ve všech filmech z této doby. Tímto
článkem chci inspirovat návštěvníky kulturní akce pro výběr
vhodného oblečení na Císařské slavnosti 2018 – slavnostní
příležitosti na zákupském zámku.
Ivana Urbanová st

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

10. VÝROČÍ EDUARD HELD MUZEA
25. května uplyne neuvěřitelných 10 let, kdy jsme otevřeli naše
soukromé muzeum, po dohodě s vnukem zakladatele továrny
Manfredem Heldem nazvané Eduard Held Muzeum. Za tuto
dobu jsme také uspořádali či spolupořádali nejvýznamnější
následující akce:
Již 6. května 2008 jsme byli spolupořadateli velké výstavy k
60. výročí vzniku státu Izrael v budově Krajské technické
knihovny za účasti izraelského plukovníka Noriho Harela,
osobního mechanika Ezera Weizmanna. Koncem května byla
otevřena soukromá expozice Historie výroby masopustního a
karnevalového zboží v Zákupech od roku 1884. V prosinci
následovala výstava obrazů a grafik herečky Národního divadla
Blanky Bohdanové, která osobně do Zákup zavítala na
vernisáž.
Další rok 2009 začal 1. zákupským masopustem s přednáškou
PhDr. Vlastimila Vondrušky, následovala 26. 6. výstava
fotografií z misí Afghánistán 2005-7. Dne 12. 9. 2009 započaly
oslavy 125. výročí vzniku papírenské výroby v Zákupech a
145. výročí narození E. Helda za účasti Manfreda Helda (vnuka
Eduarda Helda) a Ortrud Rotvoss (snacha Eduarda Helda)
spojené s křtem knížečky Ing. Zdeňka Rydygra Historie výroby
vánočního, masopustního a karnevalového zboží v Zákupech;
akce se zúčastnili mnozí z vedoucích pracovníků bývalé
provozovny č. 216 tehdejšího podniku OPMP Mimoň.
Následovala 14. 8. vernisáž výstavy obrazů Antonína Malicha
a na závěr roku beseda s horolezci 20.11. - Expedice
Kárákoram.
Rok 2010 – 9. 4. výstava fotografií horolezců Svítkových –
Expedice Andy; 8. 5. začala vernisáží výstava fotografií,
modelů a artefaktů k 65. výročí vzniku letiště Hradčany. Dne
25. 6. proběhla vernisáž výstavy Knižní ilustrace ak. malíře
Oldřicha Lišky s osobní účastí autora. Během léta navštívili
expozici Heldovi potomci ze Severního Porýní-Vestfálska,
Austrálie, Bavorska, Anglie a USA. Dne 11. září byl křest knihy
Zákupy a okolí ve starých fotografiích – její vznik a vytištění
inicioval Ing. Zdeněk Rydygr bez jakékoliv finanční
spoluúčasti města; fotografiemi ze svých archivů se podíleli
mnozí místní občané. Dobrovolné vstupné bylo posléze
věnováno na postižené povodněmi. Rok uzavírala výstava
masek a hlav v Dubí u Teplic.
Rok 2011 – nejstěžejnější akcí tohoto roku byla výstava
Böhmisches Fasching trifft auf Rheinischen Karneval
(Český masopust zdraví Kolínský karneval) v Düsseldorfu,
otevřená 1. 2. vernisáží, jíž se zúčastnili projevy PD Dr. Winfrid

Halder, ředitel Gerhart-Hauptmann Hausu, za Sudetoněmecký
landsmannschaft Düsseldorf Rüdiger Goldmann a za Eduard
Held Muzeum Zdeněk Rydygr. Na vernisáži bylo 12 doposud
žijících odsunutých obyvatel ze Zákup a okolí a dvacítka jejich
rodinných příslušníků. Po vernisáži navštívili Rydygrovi doma
pana Bernarda Kirschnera, který při této příležitosti předal
Eduard Held Muzeu převážnou část svého archivu. My jsme
naopak věnovali celou expozici pořadatelům (bude vystavena
v budovaném muzeu vysídlení sudetských Němců v Berlíně).
Další akcí v Zákupech byla 17. 6. vernisáž výstavy Krajina
Českého středohoří akademického malíře Františka Hory.
V roce 2012 přibyla uvolněním další místnosti a zřízením
nového vchodu Expozice mizejícího času – o životě
sudetských Němců. Zásluhu na jejím vzniku mají Ivana a Josef
Urbanovi a Josef Stahl, věci věnovali mnozí zákupští občané a
rodina Fülbierova. S Kulturou Zákupy jsme z vlastních
prostředků a půjčených peněz sponzorů zafinancovali přes
LAG Podralsko na náměstí Svobody 1. Císařské slavnosti;
vyúčtování od LAGu proběhlo na konci roku. Dne 1. 7. byla
vernisáž výstavy 65. výročí vzniku výsadkových vojsk v
Zákupech. V sobotu 9. 9. proběhla česko-německá mše a
vysvěcení Kříže smíření tehdejším generálním vikářem
litoměřické diecéze ThLic. Stanislavem Přibylem, Th. D.,
kterého se zúčastnili představitelé města, kraje, Sudetoněmeckého landsmannschaftu Düsseldorf a europoslanec Ing.
Jaromír Kohlíček CSc., za KSČM.
Na počátku roku 2013 obdrželo muzeum od rodiny písemný
archiv a dokumenty po zesnulém MVDr. Ottovi Daníčkovi.
Mimo obvyklých akcí muzea byla 1. 6. vernisáž výstavy
čokoládových obalů.
V roce 2014 započalo PVO sro. s opravou fasády secesního
průčelí budovy; dále byla obroušena a natřena okna od přízemí
do 2. patra, okna půdní části byla vyměněna za nová s
původním kováním, vyměněny vikýře a opraveny i dostavěny
secesní komíny a části okapů. Náklady činily přes 500 tisíc
korun. V létě byla výstava map a v září se uskutečnily oslavy
150. výročí narození E. Helda a 130. výročí výroby v
Zákupech.
Rok 2015 proběhly oslavy 700. let Zákup – v muzeu byla
výstava Zlá léta/Böse Zeiten o Češích a sudetských Němcích;
spolupořádali jsme výstavu obrazů Helgy Santel a Ivana
Kalvody na státním zámku, kde byla i beseda s historiky PhDr.
Lucií Kursovou, Ing. arch. Karlem Kučou, Ing. Jaroslavem
Panáčkem a Josefem Rozumem o vzniku městečka Zákupy.
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Listopadem započalo spolu s Kulturou Zákupy vydávání
tištěného i internetového občasníku Zákupské rozhledy.
5. dubna 2016 byla Tradiční rukodělná výroba masopustních masek podpisem radní pro kulturu PhDr. Hany
Maierové zapsána na „Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Libereckého kraje“. Tento rok jsme dále pořádali
výstavu a besedu o historických kolech, výstavu nožů a při
Předvánoční pohodě v zámku a předzámčí i dětskou výstavu o
Šmoulech.
V loňském roce 2017 jsme zapůjčovali na výstavu hlavy a
masky do Muzea Českého ráje v Turnově; 9. 5. započala
výstava k 70. výročí vzniku paradesantních jednotek v Zákupech; téhož dne se uskutečnila návštěva manželky prezidenta
Ivany Zemanové a Silwie Půtové.
Na podzim proběhla beseda o minipivovarech. Dne 21. 12.
podepsal ministr kultury v de-misi PhDr. Ilja Šmíd zařazení
zákupské Tradiční rukodělné výroby masopustních masek na
„Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
České republiky“.
Rok 2018 jsme začali půjčením hlav a masek na výstavu o ma-

sopustu do zemědělského muzea v Praze a prodělali dvoudenní (včetně masopustu) natáčení ČT 2 do pořadu Folklorika.
Vysílání proběhlo 31. 3. a 4. 4.1)
25. května nás čekají oslavy 10. výročí otevření expozice (viz
plakát), v tento den bude také křtěna a uvedena do prodeje
dvojjazyčná kniha Zdeňka Rydygra Zlá léta/Böse Zeiten o
spolužití zákupských Čechů a sudetských Němců do roku 1947.
Následuje 11. srpna výstava k 50. výročí okupace sovětskou
armádou v roce 1968 a adventní posezení při předvánoční
pohodě.
Do letošního květnového výročí byl uspořádán 10x Zákupský
masopust, 5x Císařské slavnosti, 5x Císařské putování, 8x
Setkání vozidel Framo a Barkas a 4x Předvánoční pohoda. Než
byly převzaty jinými organizátory, tak jsme spolupořádali i
velikonoční jarmark a advent.
Celkem prošlo za deset let expozicemi do letošního května přes
14 tisíc lidí, někteří i několikrát – zaměstnanci a bývalí
zaměstnanci měli a mají vstup zdarma; na všechny vernisáže
výstav bylo vstupné dobrovolné a většinou ve prospěch určité
věci.
Zdeněk Rydygr

Vernisáž obrazů Blanky Bohdanové (foto se zaměstnanci)

Vernisáž výstavy 1.2. 2011 v Düsseldorfu (odsunutí Němci ze
Zákup a jejich rodinní příslušníci)

3. 3. 2011 u Kirschnerových doma
(p. Kirschner a pí Kirschnerová)

Vysvěcení Kříže smíření 9. 9. 2012 generálním vikářem
Přibylem

1

) (http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/1102732990folklorika/218562260800001-tvare-z-papiru).
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Město Zákupy, Levicový klub žen,
DS Havlíček Zákupy,
ZŠ a MŠ Zákupy, Junák – český skaut
Vás srdečně zvou na

DEN DĚTÍ
ANEB 100 LET REPUBLIKY
V SOBOTU 2. 6. 2018
NA KOUPALIŠTI V ZÁKUPECH
14.00-16:00 soutěže a hry
15.00 dětská diskotéka
Doprovodný program: – skákací hrad
– malování na obličej
Občerstvení zajištěno
_____________________________________________________________________________________
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ZÁKUPSKÉ SPOLKY
Pozvánka
ZO KSČM v Zákupech zve občany na
pietní akt k 73. výročí osvobození od
fašismu, který se uskuteční u Památníku

osvobození na městském hřbitově v
úterý 8. května 2018 od 10 hodin. Sraz u
kostela.

Poté se uskuteční pietní akt u hrobu
rudoarmějce na hřbitově v Kamenici.
Srdečně Vás zvou pořadatelé

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

Pozvánka
Levicový klub žen Zákupy a ZO
KSČM zvou na posezení ke Dni matek,
které se koná v neděli 13. května 2018 od
14 hodin ve školní jídelně v Zákupech.

Program: Kulturní vystoupení
Hudba k tanci a poslechu
Tombola
Soutěž o nejlepší ochutnávku

z maminčina oblíbeného receptu
Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé

Ze skautské obce
Skautská družina Draků
Družina byla založena letos na začátku
března pod vedením Josefa Vošvrda –
br. Pepína. Má zatím 5 členů, dva členy,
kteří přecházejí od světlušek a vlčat ke
skautkám a skautům.
Všech 5 členů se připravuje na skládání skautského slibu, aby
mohli začít plnit odborky a další skautské výzvy.
Na konci dubna nás čeká výprava do Pekla u Zahrádek,
v květnu se chystáme na zámek Lemberk a v červnu rozloučení
se skautským rokem, takže překvapení. O letních prázdninách
nás čekají 3 putovní víkendy, kdy budeme prozkoumávat krásy

Českolipska. První víkendové putování
nás čeká Hradčanskými stěnami (CHKO
Kokořínsko), druhé v CHKO Kokořínsko
– skalní útvary v okolí Dřevčic a
Blíževedel a poslední víkendové putování bude do skalních
útvarů v okolí Velenic.
Naše družina dále přijímá nové členy a od září budeme
fungovat v Zákupech ve skautské klubovně ve Školní ulici
naproti škole, kde bychom rádi přijali mezi sebe nováčky a
trochu víc se rozrostli a prožívali i s ostatními naše skautská
dobrodružství.
Br. Pepíno

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

Římskokatolická farnost Zákupy
NOC KOSTELŮ je opět tady – POZVÁNKA
Kostel sv. Fabiána a Šebestiána stojí téměř v centru Zákup celá
staletí. Proto nás neustále překvapují zákupští občané, kteří se
svěřují, že kostel ještě nikdy nenavštívili. Jsou udiveni, že je
kostel otevřený a jsou doslova zaskočeni jeho velikostí a
nádherou. Velmi se diví, že chrám nemá hlavní vchodové dveře
od silnice, ale z opačné strany a že lze denně vstoupit, vidět
jeho interiér a v tichu porozjímat a urovnat si myšlenky.
Mezinárodní akce Noc kostelů je určena pro co nejširší
veřejnost. Jedním z cílů je právě ukázat všem zájemcům
mimořádné prostory chrámu, a to i ty, které nejsou běžně
přístupné. Umožnit návštěvníkům setkání s neopakovatelnou
atmosférou lásky a přijetí, které nabízí právě toto křesťanské
prostředí. Kostel prezentuje důležitou součást duchovního a

společenského života a také má velkou kulturní hodnotu, na
kterou akcí Noc kostelů chceme poukázat. Jde o hodnoty, o
které bychom měli pečovat a zachovat dalším generacím.
Motto letošní Noci kostelů je: „Zůstali přes NOC v blízkosti
Božího domu.“ (Srovn. 1 Pa 9,27) V době před Kristem lidé
putovali i ze vzdálených končin do Jeruzaléma, nelitovali času
a námahy, aby mohli navštívit Boží chrám.
Bylo jim to tak vzácné, že se od něho nechtěli odloučit ani na
noc a zůstávali v jeho blízkosti. Buďme také takoví, važme si
Božích darů, které se nabízejí.

V pátek 25. května 2018 Vás všechny srdečně zveme
do kostela svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech
Program:

_____________________________________________________________________________________
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18:00 hod. - Zvon sv. Filip z r. 1508 oznámí svým zvoněním
zahájení 6. Noci kostelů v Zákupech - Slovo na začátek
18:10 hod. - Zpíváme pro radost – pásmo písniček - pod
vedením paní učitelky Bartošové zazpívají děti ze zákupského
Sborečku
18:40 hod. - Individuální nebo komentovaná prohlídka kostela
- možnost duchovních rozhovorů s knězem
20:00 hod.- Objevujme kouzlo varhanní hudby – vystoupení
varhanice Evy Navrátilové
Po koncertě: Individuální nebo komentovaná prohlídka
kostela - možnost duchovních rozhovorů s knězem
22:00 hod. - Ukončení akce
Vstup je zdarma. Po celou dobu bude kostel zpřístupněn. U
oltáře Božího hrobu (hned v pravém rohu kostela) bude
vyhrazen prostor pro klidné posezení a rozjímání. Nově bude
pro návštěvníky připraveno povídání o Bibli svaté. Tato kniha
bude vystavena k dispozici a lidé si ji mohou prohlédnout a
prolistovat. S panem farářem nebo s někým s pořadatelů mohou
pohovořit nejen o duchovních věcech, mohou se dotazovat,
není třeba se obávat na něco zeptat.
Zájemci o certifikát mohou požádat organizátory o jeho vydání.
Poznámka: Během celého roku lze v kostele zakoupit

turistickou vizitku a turistický deník.
NOC KOSTELŮ v BRENNÉ

V pátek 25. května Vás všechny srdečně zveme do
kostela sv. Jana Křtitele v Brenné
Program:
15:30 hod. - Prohlídka kostela s výkladem, individuální
prohlídka
17:30 hod. - Ukončení akce
Vstupné zdarma.
Kostel sv. Jana Křtitele se stále opravuje, přesto stojí za to
udělat si čas prohlédnout si kostel, který pomalu vstává z
„popela“.
NOC KOSTELŮ ve VELENICÍCH

V sobotu dne 26. května v 10:30 do 11:30 hod. Vás
srdečně zveme do kostela Nejsvětější Trojice ve
Velenicích
Kostel je již dlouhou dobu uzavřen. Jeho technický stav
nedovoluje běžné zpřístupnění. Využijte proto tuto
mimořádnou možnost nahlédnout na pozůstatky toho, co
předchůdci obyvatel Velenic s velkou láskou a za velkých
finančních obětí vytvořili.

Rubrika otázek a odpovědí
Nebojte se přijít do kostela. V rubrice vás potřebné a užitečné. Pán
sobeckosti, že jsou schopni řídit svůj
otázek a odpovědí seznamujeme s Ježíš řekl: „Hledejte a naleznete.“ Lidé osud. Neustále se však ukazuje, že se
možnými úskalími, abyste se tam cítili dnešní doby letů do vesmíru a velkých hluboce mýlí. Jakou cenu by měl lidský
dobře. Kostel je mimořádné místo a i pro objevů si myslí ve své naivitě a život bez Boží lásky?
Otázka č. 16:
Pan farář vás nekousne
Představy lidí o kněžích jsou často velmi zkreslené a turní památky a zároveň podnikatel, který vede farnost k ekopřemrštěné. Předpokládá se, že bude vždy usměvavý a ochotný, nomickému prospěchu. Má smysl pro potřeby farnosti, diecéze
dnem i nocí k dispozici pro žadatele oprávněné i dotěrné. Nemá a celé církve. Působí misijně a s apoštolskou horlivostí, sleduje
právo být nemocný, mít špatnou náladu a třeba být nevyspalý. veřejný život, politiku, kulturu a i sport. Zachází s počítačem,
Lidé říkají: „Já jsem jen obyčejný hříšník, ale kněz nemá právo musí rozumět hudbě případně hrát na nějaký hudební nástroj a
hřešit!“
krásně zpívat. Čte církevní dokumenty a teologickou literaturu,
Další přemrštěné nároky se týkají profesionální přípravy a samozřejmě i díla klasické a světové literatury. Především však
praktických zdatností kněze. Představte si odborníka na ho- se vyžaduje, aby byl člověkem hluboce zakořeněným v Kristu,
miletiku, katechetiku, historii, biblistiku, liturgiku, religionis- mužem ustavičné modlitby.
tiku, filozofii a teologii, pedagogiku, morálku a etiku, pasto- Všechny vyjmenované schopnosti kněz nezíská kněžským svěrální medicínu, dogmatiku a právo, který ovládá přinejmenším cením, kdy mu biskup zprostředkuje a prosí o dar Ducha svalatinu, rozumí znamením dnešní doby ve světle evangelia, tého a nikoli pestrou paletu znalostí, schopností, šikovností a
chápe problémy dnešního člověka i rodin. Dokáže oslovit dovedností. Kněz by měl být především mužem dialogu,
všechny věkové kategorie věřících i nevěřících, soucítí zejmé- člověkem setkání, otevřený pro lidské duše. Nebojte se proto
na s nemocnými a trpícími, má uhlazené společenské vystu- kněze vyhledat, pokud budete chtít pomoci s životními propování. K ženám je natolik otevřený, aby nemohl být pova- blémy. Kněz může být psycholog, nemusí být psychiatr, je osožován za jejich nepřítele, ale i natolik zdrženlivý, aby ne- bou, která usiluje o dobro člověka. A když nedokáže pomoci
vzbuzoval ani náznak pohoršení. Věnuje se stavebnictví, rozu- hned na místě, poradí jak dál. Mnohdy to stačí a je to to nejlepší,
mí elektřině, restaurátorským pracím, účelnému nakládání co potřebujete, i když v Boha nevěříte. Vždyť kdo ví.
s dotacemi, jednání s úřady. Je řemeslník, který pečuje o kulZa farníky Marie Hašlová

INFORMACE Z KAMENICE
Během uplynulého měsíce se v Kamenici konaly dvě akce
pořádané Osadním výborem. První bylo tradiční zdobení velikonočního stromu před obchodem, a to v sobotu 24. 3. V
letošním roce byl pro tento účel využit stále zelený vánoční
smrk. Sešlo se zde na 30 účastníků včetně dětí, které si přinesly doma vytvořené vejce a jiné ozdoby s velikonočními
motivy, které pak na strom věšely.
Druhou akcí byl úklid příkopů, který se uskutečnil 7. dubna
v dopoledních hodinách. Sešlo se přes 30 lidí, rozdělili jsme

se do čtyř skupin. Dvě skupiny byly odvezeny auty na konečné stanoviště, a to ke hřbitovu u V. Grunova, a druhá na
křižovatku na Velenice. Zbývající dvě skupiny šly od obchodu proti nim.
Celý tento úsek každý rok uklízíme po těch nepořádnících,
kteří se nerozpakují odpadky vyhazovat a ničit přírodu.
Naivně se domníváme, že příští rok budou příkopy bez odpadků.
Hlavničkovi
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17

Zákupský zpravodaj

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

_____________________________________________________________________________________
18

Zákupský zpravodaj

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 pátek 13. dubna oslavila své 91. narozeniny paní Herta Hanousková. Paní Herta
pochází z Vlčího Dolu a nyní je již několik let doma v Nových Zákupech. Při
gratulaci a posezení zavzpomínala také na své každodenní cesty do zákupské školy.
Oslavenkyně přivítala gratulanty s úsměvem na tváři a, jak vtipně podotkla, přeci
nebude brečet, vždyť je to za stejné peníze, tím jednoznačně potvrdila svoji veselou
povahu. Vždy se řídila heslem, co na srdci to na jazyku. Má ráda přírodu, hudbu, a
hlavně humor a veselé lidi. Velkou zálibu má také v luštění křížovek. Oslavenkyni
přejeme mnoho veselých prožitků s rodinou a s přáteli,
hodně elánu a zdraví do dalších let.
V neděli 15. dubna oslavila své 90. narozeniny paní Alžběta Volfová. Paní
Alžběta pochází z České Lípy a nyní je již doma v Nových Zákupech. Těší se ze
své početné rodiny, radost ji dělají vnoučata i pravnoučata. Vždy měla ráda
procházky v přírodě a také chvíle prožité při četbě svých oblíbených knih. Při
gratulaci, se kterou za ní přišli zástupci vedení města, byla paní Alžběta velmi
dojatá, a bylo vidět, že ji návštěva udělala velkou radost. Oslavenkyni k jejímu
životnímu jubileu přejeme mnoho dalších radostných a milých setkání, hodně
pohody, a především pevné zdraví do dalších let.

FOTOREPORTÁŽ

Z divadelního představení „Princezna T.“, jež připravil DS Havlíček Zákupy ke 100. výročí vzniku Československa

a u příležitosti 95 let českého ochotnického divadla v Zákupech (1923-2018)
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