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ZÁ
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VÁŽENÍ
SPOLUOBČANÉ!

Měsícem červnem začíná nelehké období pro
sídliště v Zákupech. Nelehké v tom smyslu, že
bude celé zatíženo výkopovými pracemi, které souvisí s instalací nových rozvodů tepla a teplé vody ke všem
bytovým domům (Gagarinova ul., Školní ul., Družstevní ul.) a
také k objektům základní a mateřské
školy.
Orientační
mapka, kudy výkopy povedou, je
uvnitř tohoto vydání
ZZ. Naší snahou
bude do výkopů co
nejrychleji položit
nové rozvody a poté
výkopy rychle zahrnout, aby nebyly zbytečně dlouho
potencionálně nebezpečné. Bohužel při výkopových pracích
nikdy nevíme, co nás pod povrchem čeká. Byly sice provedeny
sondy a zaměřovací práce, ale sídliště je doslova protkáno
všemi možnými sítěmi (elektřina, kanalizace, optické kabely
atd.), je to také lokalita s možným výskytem archeologických
nálezů…, nebude to jednoduché. Každopádně se budeme
snažit, aby to na obyvatele sídliště dolehlo co nejméně a
omezení z celé akce byla co nejmenší. Několikrát budeme
nuceni překopat i ko-munikaci a na chvíli omezit průjezd
vozidel. Plánujeme pře-kopy přes silnice překrýt panely, aby
nebyla dopravní obsluž-nost sídliště nijak narušena. Výkopy
budou označené, zajištěné, ale znáte to: obezřetnost a opatrnost
není nikdy na škodu. Dodávky teplé vody (teplo snad nebude
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třeba) by měly být přerušeny jen krátce, v řádu hodin,
maximálně dnů, zkrátka pouze na dobu odpojení stávajícího
rozvodu a napojení nového. Všechny práce by měly být
dokončeny do konce prázdnin. Celá akce vyjde na 12,6 mil. Kč.
Malou část by mohla tvořit dotace ze Státního fondu životního
prostředí, o kterou jsme požádali.
Věřím, že i přes negativní dopady a omezení během realizace
budou nakonec odběratelé tepla a teplé vody spokojeni. Novými rozvody odpadnou časté havárie, následné opravy a s nimi spojené odstávky tepla a teplé vody. Znatelně menší budou
také úniky tepla, nové potrubí má velmi dobré izolační vlastnosti. Tím pochopitelně dojde i k úspoře finančních prostředků.
Prosím všechny spoluobčany, a zvláště pak obyvatele sídliště
v Zákupech, aby byli trpěliví, a hlavně dbali všech bezpečnostních pokynů.
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 25. 4. a 23. 5. 2018
Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej pozemku p. č.
337/2 zahrada o výměře 220 m2 v k. ú. Zákupy za cenu 400,Kč/m2 občanovi Zákup za celkovou cenu 88.000 Kč + DPH
21%.
ZM Zákupy neschválilo prodej pozemku p. č. 157 trvalý travní
porost o výměře 2215 m2 v k. ú. Brenná spolku Meandry
Ploučnice, z. s., Mimoň za cenu 30 Kč/m2, tj. celková cena
66.450 Kč.
ZM Zákupy schválilo odkoupení pozemku p. č. 174/3 travní
porost o výměře 127 m2 v k. ú. Starý Šidlov, včetně věcného
břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., od občana Bíliny za cenu
80,- Kč/m2, tj. celkem 10.160,- Kč.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtové opatření č.
4/2018 na straně příjmů ve výši 4.967.000 Kč, na straně výdajů
ve výši 6.667.000 Kč a financování ve výši 1.700.000 Kč
v předloženém znění.
ZM Zákupy vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu
Podralsko za rok 2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko
za rok 2017.
ZM Zákupy schválilo rozpočtové opatření č. 6/2018 na straně
příjmů ve výši 40.000 Kč a na straně výdajů ve výši 40.000 Kč
v předloženém znění.
ZM Zákupy schválilo poskytnutí dotací na celoroční činnost
v oblasti sportu na rok 2018, a to ve výši 385.000 Kč pro TJ
Zákupy z. s.; ve výši 37.000 Kč pro občanku Zákup a ve výši
78.000 Kč pro FC Kamenice z. s., včetně uzavření
veřejnoprávních smluv za tímto účelem.
Veřejné zakázky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo doporučení komise o
posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu „Opravy místních komunikací-Zákupy“ a
přidělení této zakázky uchazeči – BITUNOVA spol. s r. o.,
Jihlava a uzavření smlouvy o dílo za zadávacích podmínek,
v celkové ceně za dílo 1.162.041,65 Kč vč. DPH.
ZM Zákupy schválilo doporučení komise o posouzení a
hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce fasády a sanační práce bytový dům č.p. 51,
Zákupy“ a přidělení této zakázky uchazeči – Zdeněk Bilko,
Zákupy a uzavření smlouvy o dílo za zadávacích podmínek,
v celkové ceně za dílo 554.162,- Kč vč. DPH.
ZM Zákupy schválilo přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu „Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy“ uchazeči – TECHPRA s. r. o., Praha 2 a uzavření smlouvy
o dílo za zadávacích podmínek, v celkové ceně za dílo
2.030.534,49 Kč vč. DPH.
ZM Zákupy schválilo spolufinancování akce „Rekonstrukce

veřejného osvětlení ve městě Zákupy“ v souladu s podmínkami
dotačního programu EFEKT 2018 s tím, že spoluúčast města
Zákupy je kryta z vlastních finančních prostředků města
Zákupy a zároveň schválilo doporučení komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky malého
rozsahu a přidělení této zakázky společnosti – ECO LED SOL,
s. r. o., Praha 6 a uzavření smlouvy o dílo za podmínek
stanovených v zadávací dokumentaci v celkové částce
1 047 378,40 Kč bez DPH.
ZM Zákupy schválilo doporučení komise pro hodnocení a
posouzení nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech“ a
přidělení této zakázky společnosti – OMLUX, spol. s r. o.,
Ostrava-Lhotka a uzavření smluv o dílo za podmínek
stanovených v zadávací dokumentaci v celkové částce
69 880 053,39 Kč bez DPH.
ZM Zákupy schválilo doporučení komise pro hodnocení a
posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech –
Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP)“ a přidělení této zakázky
společnosti – 3L STUDIO s. r. o., Česká Lípa a uzavření
příkazních smluv na plnění veřejné zakázky za podmínek
stanovených ve výzvě k podání nabídky v celkové částce
1.190.000,- Kč bez DPH.
Výbory zastupitelstva města
ZM Zákupy vzalo na vědomí zápis z 63. – 65. schůze finančního výboru konaných dne 9. 4. 2018, 26. 4. 2018 a 14. 5.
2018.
ZM Zákupy vzalo na vědomí zápis z 11. schůze Osadního výboru Kamenice ze dne 15. 3. 2018.
ZM Zákupy vzalo na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru
Božíkov, a to z 29. a 30. schůze konané dne 22. 4. 2018 a 4. 5.
2018.
Další záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy stanovilo, v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města
Zákupy pro volební období 2018 – 2022, a to 15 členů.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo v souladu se stavebním
zákonem pořízení Změny č. 2 územního plánu Zákupy, a to
plochy zemědělské – pozemku p. č. 656/5 v k. ú. Brenná, nové
funkční využití – plochy bydlení – venkovské, na návrh
vlastníka – občana Brenné, 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 30. 4. 2018
Pozemky a služebnosti
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat část pozemku
p. č. 980 ostatní plocha o výměře cca 3761 m2, část pozemku p.
č. 976/1 ostatní plocha o výměře cca 1062 m2 a část pozemku
p. č. 977 ostatní plocha o výměře cca 156 m2 vše v k. ú. Zákupy

a záměr města prodat pozemek p. č. 2421 ostatní plocha o
výměře 1732 m2 v k. ú. Zákupy.
RM Zákupy schválila zařazení žádostí pěti občanů Zákup a
České Lípy do seznamu žadatelů o prodej pozemků určených
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pro výstavbu rodinných domů (původně pozemek p. č. 1609
v k. ú. Zákupy).
Rada města Zákupy schválila uzavřít Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti, kterou se
zřizuje věcné břemeno k umístění přípojky VN pro stavbu
„Průmyslový park Zákupy“ na pozemcích p. č. 2340 a 2341
v k. ú. Zákupy, pro TTP CL s. r. o., Praha 8.
Pronájmy
Rada města Zákupy schválila uzavřít nájemní smlouvu na pronájem vodního díla pod názvem „Zákupy-vodovod a kanalizace pro 6 RD na p. p. č. 1609“ se společností Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice, za účelem provozování zařízení, na dobu určitou do doby prodeje předmětu nájmu, nájemné 1,- Kč/rok, s účinností dnem podpisu smlouvy.
RM Zákupy schválila dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor s občanem České Lípy ke dni 30. 4. 2018.
Správa bytového fondu města
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
čtyři měsíce, a to na byt č. 11 o velikosti 1+2 na adrese
Gagarinova 330; na byt č. 30 o velikosti 1+2 na adrese Nové
Zákupy 512; na byt č. 31 o velikosti 1+2 na adrese Nové
Zákupy 512; na byt č. 12 o velikosti 1+1 na adrese Nové
Zákupy 514 a na byt č. 13 o velikosti 1+1 na adrese Nové
Zákupy 534, Zákupy. Naopak neschválila uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 5 o velikosti 1+3 na drese Družstevní 390,
Zákupy na jeden měsíc.
RM Zákupy schválila uzavření nájemních smluv o nájmu bytu
v majetku města dle důvodové zprávy.
RM 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.
RM Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 14
v ul. Školní 340, Zákupy dle § 2279 Občanského zákoníku od
1. 5. 2018.
RM Zákupy schválila pronájem prostor na nám. Svobody 249,
Zákupy o celkové výměře 66,3 m2 paní Simoně Řeháčkové ze
Zákup za účelem zřízení prodejny květin na dobu neurčitou od
1. 5. 2018 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok, záloha na
služby vodné a stočné 100,- Kč/měs. a energie 1.000,- Kč/měs.
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila rozpočtové opatření č. 5/2018 na
straně příjmů ve výši 82 000,- Kč a na straně výdajů ve výši
82 000,- Kč v předloženém znění.
Veřejné zakázky
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci – „Snížení energetické
náročnosti bytových domů v Zákupech-Technický dozor
stavebníka (TDS) a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (BOZP)“ a pověřila starostu města jmenováním členů
komise pro otevírání obálek a členů hodnotící komise.
RM Zákupy schválila doporučení komise o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

„Dětské hřiště Zákupy“ a přidělení této zakázky uchazeči TEWIKO systems, s. r. o., Liberec a uzavření smlouvy o dílo za
zadávacích podmínek, v celkové ceně za dílo 364.210 Kč vč.
DPH.
Dotace a finanční dary
Rada města Zákupy schválila dotace v oblasti kultury na
podporu celoroční činnosti v roce 2018, a to Levicovému
klubu žen, z. s., Zákupy ve výši 16.700,- Kč; PVO s. r. o.,
Zákupy ve výši 14.400,- Kč; organizaci Junák - český skaut,
středisko Klíč Nový Bor, z. s., ve výši 25.700,- Kč a
Divadelnímu spolku Havlíček Zákupy ve výši 25.000,- Kč.
Rada města Zákupy schválila spolku KULTURA ZÁKUPY z.
s. individuální dotaci v oblasti kultury v roce 2018 ve výši
25.000,- Kč.
RM Zákupy schválila poskytnutí dotace v sociální oblasti na
rok 2018, a to o. p. s. Snílek, Doksy-Staré Splavy ve výši 5.000
Kč; Farní charitě Česká Lípa ve výši 6.000 Kč; Nadačnímu
fondu Ozvěna, Česká Lípa ve výši 5.000 Kč; z. s. Most
k naději, Most ve výši 5.000 Kč a Oblastní charitě Most ve výši
10.000 Kč.
RM Zákupy schválila poskytnutí finančního daru Hospici sv.
Zdislavy o. p. s., Liberec ve výši 15.000 Kč a Centru pro
zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., Liberec ve výši
7.000 Kč.
RM Zákupy schválila poskytnutí finančního daru občanu
Zákup ve výši 19.000 Kč a občance Zákup poskytnutí
finančního daru ve výši 2.000 Kč. Naopak neschválila
poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje, Liberec na pořádání 47. Mistrovství ČR
v požárním sportu.
RM Zákupy schválila Českému svazu včelařů z. s., ZO Mimoň
- Zákupy poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč.
Zároveň rada města schválila veřejnoprávní smlouvy uzavřené
za uvedenými účely.
Příspěvkové organizace
Rada města Zákupy schválila přerušení provozu mateřské
školy ZŠ a MŠ Zákupy v termínech MŠ Školní od 2. 7. do 10.
8. 2018 a MŠ Nové Zákupy od 9. 7. do 24. 8. 2018.
RM Zákupy vzala na vědomí informaci o vyhlášení volných
dnů ředitelem ZŠ a MŠ Zákupy pro žáky základní školy ve
dnech 30. 4. 2018, 7. 5. 2018 a 29. 6. 2018.
RM Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5
v Domě s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 502, Zákupy,
s občanem České Lípy od 1. 5. 2018.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 37. schůze komise
pro kulturu a cestovní ruch ze dne 4. 4. 2018; zápisy z jednání
komise sociální a zdravotní ze dne 16. 4. 2018 a 18. 4. 2018;
zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 23. 4.
2018 a zápis z jednání škodní komise ze dne 26. 4. 2018.
RM Zákupy v souladu se zákonem o vodách jmenovala
členkou Povodňové komise města Zákupy od 1. 5. 2018 paní
Květoslavu Kreisingerovou.

INFORMACE PRO OBČANY
Bc. Michaela Šoltová

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.
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Za vaši spolupráci a pomoc děkuje
Mgr. Jiří M. Šimek, kronikář města Zákupy
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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.
Pokud chcete informovat o akci, která proběhla na začátku měsíce, nečekejte až do uzávěrky, ale pošlete informaci,
případně fotografie co nejdříve, nečekejte na uzávěrku 20. dne v měsíci. Pokud všechny články dostane redakce na
poslední chvíli, nestačí je zpracovat, a buď váš článek neotiskne, nebo Zpravodaj vyjde se zpožděním.

Prázdninové dvojčíslo vyjde v druhém červencovém týdnu.

STRUČNĚ Z MĚSTA
Plánek výkopových prací na sídlišti v souvislosti s instalací nových rozvodů tepla a teplé vody

Nové dětské hřiště
Dětské hřiště na sídlišti oslavilo letos
deset let své existence. Vzhledem k tomu, že většina herních prvků už neodpovídala bezpečnostním normám a míra

opotřebování byla také veliká, bylo staré WIKO z Liberce. Celková cena je 364 tis.
hřiště demontováno a nahrazeno jiným. Kč. Nové hřiště by mělo být v provozu od
Veřejnou zakázku na instalaci nových 1. června, symbolicky na Den dětí.
herních prvků vyhrála společnost TE-

Nové převlékárny a toalety na koupališti
Místo starého dřevěného objektu šaten a bývalého nefunkčního
bufetu v areálu koupaliště v Zákupech vyroste nový objekt, kde
budou také nové toalety pro ženy, muže a vozíčkáře. Součástí
celého objektu bude i velká dřevěná pergola. V plánu jsou také
terénní úpravy kolem objektu na pláži a také venkovní sprcha.

Objekt by měl být otevřen začátkem prázdnin, a jeho cena bude
cca 1,7 mil. Kč. Dojde tak k dalšímu zatraktivnění našeho koupaliště. Dokud nebude budova v provozu, prosíme všechny naše
spoluobčany a návštěvníky koupaliště o dodržování zákazu
vstupu na staveniště.

Stezka na vrchol Kamenického vrchu
V měsíci dubnu jsme podali žádost o
dotační prostředky na vybudování pěší
stezky na Kamenický vrch. Naše žádost
uspěla, a proto můžeme přistoupit k realizaci. Pěší stezka bude kopírovat starou

stezku vyšlapanou pěší turistikou. Stezka
vede zadem k vrcholu Kamenického
vrchu. Celková délka bude cca 400 m a na
několika místech budou instalovány
kamenné schody. Součástí stezky budou i

odpočívadla nebo informační tabule. Celkové náklady jsou odhadnuty na 650 tis.
Kč. Celá tato částka bude hrazena
z dotačního titulu Státního zemědělského
a intervenčního fondu.
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Opravy komunikací
V květnu započaly opravy komunikací. Popraskané krajnice a výtluky na sídlišti v Zákupech, na Podlesí a v Božíkově.
menší výtluky byly opraveny tryskovou metodou v Nových Celoplošná úprava vozovky v Kamenici ke hřišti a na Brenné
Zákupech a v Šidlově. V průběhu června budou opraveny větší k váze by měla být realizována na začátku měsíce června.

Kogenerační jednotka
Stavební práce započaly také v rámci
akce „kogenerace“.
Jedná se o vybudování kogenerační
jednotky v kotelně v Zákupech, kde bude

za pomocí plynu vyráběn elektrický najatou část kotelny. Výsledkem by mělo
proud a „odpadové“ teplo bude distri- být levnější teplo pro odběratele na
buováno odběratelům. Investorem celé sídlišti.
akce je ČEZ, který má od města proIng. Radek Lípa, starosta města

GLOSA POD ČÁROU
Výchova osobností
Také jste se setkali při návštěvě restaurace s tím, že vedle vás
seděla rodinka s jedním či dvěma malými dětmi, které pobíhaly
nekontrolovaně kolem, kopaly do stolů, do židlí, případně i do
kotníků hostů, vysypávaly na zem obsah kořenek, řvaly a vůbec
si dělaly, co je právě napadlo? Rodiče si jich nevšímali, a
pokud se jejich ratolesti pokusil napomenout někdo z personálu, nebo dokonce z ostatních hostů, dostal od rodičů těch
fakanů – promiňte ten výraz – vynadáno.
Taky jste v obchodě viděli dítě řvoucí a válející se po zemi,
protože mu maminka nekoupila to, co chtělo? Matka si ho
nevšímala a nechala „rozvíjet jeho osobnost“, i když třeba
vzteky začalo vyhazovat z regálů věci.
V obou případech (i v mnoha dalších podobných) jste viděli
„výchovu osobnosti“. Je to teď takový módní trend. Nepřikazovat, nezakazovat, nechť se dítě vyvíjí po všech stránkách ve svobodného, ničím (hlavně ne žádnými pravidly) nezatíženého člověka – v osobnost, která je nezávislá, samostatná, sebevědomá, sebeprosazující atd. atd.
Bohužel se všichni ti propagátoři takovéto výchovy-nevýchovy
hluboce mýlí a poznají to možná i sami na sobě, přinejmenším
až budou staří a budou čekat od svých dětí pomoc. Možná se
dočkají nadávek, možná i facek, a když budou mít štěstí, tak jen
toho, že jim jejich potomci zabaví důchod. Poznají, že tím, jak

„vychovávali osobnost“, vychovali – v lepším případě sobce,
kteří myslí jen na sebe a svůj prospěch, v horším případě
lumpy, kteří se domnívají, že je dovoleno vše, co právě jim
vyhovuje. V tom nejhorším případě i vrahy (ale i sebevrahy), a
to nejen na silnici, kde neuznávají žádné jiné předpisy než svoji
přednost v jízdě, ale v jakékoliv jiné situaci, kdy budou zase
uznávat jen sebe.
Ta tzv. „výchova osobnosti“ je ve skutečnosti jen výraz lenosti,
nechuti se svému dítěti skutečně věnovat. Vymezit mu hranice:
co se může – co ne, co je slušné – co ne, kde končí sebevědomí
a začíná sobectví, hulvátství a lumpárna.
Je však třeba aktivně vychovat z dítěte člověka, který bude sám
a dobrovolně zachovávat pravidla, jimiž by se lidé měli vždy
řídit. To je to, čemu se dříve v Sokole říkalo „dobrovolná
kázeň“. Vzhledem k tomu, že i dnes se ještě kupodivu oháníme
Janem Ámosem Komenským, připomenu jedno jeho naučení:
„Škola bez kázně je jako mlýn bez vody.“ A netýká se to
samozřejmě jen školy.
Ta tzv. „výchova osobnosti“ je také dokladem vlastní nedostatečnosti rodičů. Protože nejlepší výchovou je příklad. Děti
jsou zrcadlem nás samotných.
Prosím vás, rodiče: Nevychovávejte osobnosti, vychovávejte
slušné lidi. Mnohonásobně se vám to vyplatí.
Jiří M. Šimek

ZŠ a MŠ Zákupy informuje
Zákupáci v Anglii
V týdnu od 12. do 19. května se konal vzdělávací a poznávací
zájezd do Velké Británie, kterého se zúčastnilo 10 žáků naší
školy. Pět žáků z 6.
ročníků (Martin a Marek Pačesovi, Ondra
Sláma, Adam Kolert a
Anička Tichá) a pět
žáků ze 7. ročníků
(Eliška Bímová, Nela
Miklovičová, Terezka
Pilousová, Ríša Hanzlík a Dan Šafránek).
Jeli jsme velkým luxusním
autobusem
spolu s žáky pražské
základní školy. Cesta
tam trvala 24 hodin,

ale zažili jsme cestu trajektem přes moře s možností odpočinku
a nákupů. Přejeli jsme celou Anglii až do kraje Devon, kde byl
náš cíl v městě Ilfracombe. Hned po příjezdu jsme si prohlédli
město a okolí, skalnaté útesy, kamenné domy a hlavně pláž, na
kterou se šlo vytesaným tunelem ve skále. Mnozí okusili slanou
a velmi studenou vodu a vlny přílivu. Večer si nás rozebraly
naše nové rodiny a my jsme se těšili na teplou večeři a postel.
V pondělí děti čekala škola. Byly rozděleny do tříd podle
úrovně rozřazovacích testů a musely si poradit v komunikaci
s rodilými mluvčími. Odpoledne nás čekal výlet do okolních
městeček a do národního parku Exmoor. Další den byl podobný, tedy škola a odpoledne výlet, tentokrát do většího města
Barnsteple, kde byl Primark, Poundland a další úžasné obchody
na nákupy. Počasí bylo skvělé. Ne však další den. Středa byla
deštivá, chladná a mlhavá, a jsme jeli na celodenní výlet na
zříceninu hradu Tintagel, kde se údajně narodil král Artuš. Bylo
opravdu chladno, a proto jsme byli rádi, když jsme se vrátili do
tepla svých rodin. Další den, čtvrtek, byla poslední škola, děti
dostaly certifikáty za své výkony a odpoledne jsme jeli do
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rybářské vesnice Clovelly, která jako by ustrnula v 19. století a
okouzlila nás kamennými uličkami a krásnou pláží. Večer jsme
se vrátili do rodin a každý začal balit kufr a loučit se se svými
hostiteli s velkými díky za přátelství a pohostinnost. Ráno v 6
hodin jsme vyrazili do Londýna na celodenní výlet. Jeli jsme 5
hodin autobusem, ale po 11. hodině jsme přijeli k London Eye,
kde začala naše cesta – Westminsterský most, budovy parlamentu a Big Ben (bohužel pod lešením), Westminsterské
opatství, St James’s Park, Buckinghamský palác, Trafalgarské

náměstí, Leicester Square, Covent Garden… Byla to dlouhá
cesta, udělali jsme mnoho fotek, a tak přišla vhod plavba lodí
po Temži. Viděli jsme Tower Bridge a starý Tower, nové
mrakodrapy a na konci plavby nás čekal autobus domů.
Na trajektu se chtělo každému spát, ale do obchodů jsme přesto
zašli utratit poslední libry. Ve francouzském Calais náš autobus
zase přejel na pravou stranu silnice, přeřídili jsme si hodinky o
hodinu napřed a jeli jsme domů.

KRONIKA MĚSÍCE – KVĚTEN
1. a 5. 5. sehrál DS Havlíček od 17 hod. v kulturním domě hru
D. Fischerové „Princezna T.“
8. 5. se uskutečnil 50. ročník Běhu zámeckým parkem.
8. 5. byly 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 konal Skautský den s množstvím her, dovedností a znalostí týkajících se přírody a
skautské praxe.
19.-20. 5. se na státním zámku uskutečnila akce Tvoříme duší
– 13. prezentační setkání umělců se zdravotním postižením a kulturní veřejností českolipského regionu.
25. 5. se oslavovalo 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 a 22:00
hodin noční prohlídky muzea. Doprovodné akce: výstava
pivních etiket, lahví a tácků, ochutnávka místních
minipivovarů.
Proběhla Noc kostelů v kostele sv. Fabiána a Šebestiána.
Bylo možné si prohlédnout i kostel v Brenné a ve Velenicích.
26. 5. proběhly VI. Císařské slavnosti v prvorepublikovém
duchu na Státním zámku v Zákupech a v zámeckém
parku. Po celý den byly k dispozici řemeslné a historické
stánky na 1. nádvoří zámku a občerstvení.

KALENDÁŘ MĚSÍCE – ČERVEN
2. 6. se přijďte pobavit na Dětský den – od 14:00 hodin na vás
čeká spousta her v duchu 100. výročí vzniku republiky
v Zákupech na koupališti.
6. 6. se v kulturním domě od 17 hod. koná první ze seriálu
besed ke 100. výročí republiky – Osmičková výročí
v českých a zákupských dějinách.

19. 6. se v kulturním domě koná školní akademie.
22. 6. bude zahájena v 19 hodin u zahrádek na sídlišti Svatojánská noc, na konci pohádkového putování na vás
čeká kapela „Z valníku“ i s ohňostrojem.
28. 6. se v kulturním domě uskuteční rozloučení s žáky 9. tříd.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE – ČERVEN
1. 6. 1868 se konal tábor lidu na Bezdězu (150 let)
2. 6. 1848 zahájen Slovanský sjezd v Praze (170)
1918 vypukla vzpoura vojáků v Kragujevci proti Rakousko-Uhersku (100)
5. 6. Světový den životního prostředí

1818 * Karel Marx (200)
1853 * herec Eduard Vojan (165)
1898 * režisér Zdeněk Podlipný (120)
1923 * spisovatel a novinář Karel Štorkán (95)
1938 * herečka a zpěvačka Hana Talpová (80)
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6. 6. 1758 * francouzský revolucionář a politik Maxmilien
de Robespierre (260)
1858 * český průkopník kinematografie Viktor
Ponrepo (160)
1938 * český grafik, karikaturista Miroslav Barták (80)
* český grafik, karikaturista a režisér kreslených
filmů Vladimír Jiránek (80)
1948 + spoluvynálezce kinematografu Louis-Jean
Lumiere (70)
7. 6. 1458 korunován Jiří z Poděbrad na českého krále (560)
1833 * německý skladatel Johannes Brahms (185)
1848 * francouzský malíř Paul Gauguin (170)
1948 abdikoval prezident Beneš (70)
1953 * herečka Libuše Šafránková (65)
* zpěvák, skladatel, textař Jaromír Nohavica (65)
1958 + průkopník české aviatiky Evžen Čihák (60)
1973 + spisovatel Egon Hostovský (45)
8. 6. 1893 * spisovatelka Marie Pujmanová (125)
1903 + francouzský malíř Paul Gauguin (115)
1953 byl otevřen Památník národního písemnictví na
Strahově (65)
1973 + herec Vítězslav Vejražka (45)
9. 6.
68 + římský císař Nero (1950)
1873 * americký politik českého původu, starosta
Chicaga Antonín Josef Čermák (145)
1973 zahájila Československá televize pravidelné
barevné vysílání (45)
10. 6. 1348 započato s výstavbou Karlštejna (670)
1868 tábor lidu na Řípu zahájil demonstrace na
podporu českých požadavků, odvezen odtud základní
kámen k Národnímu divadlu (150)
1978 + vynikající český psychiatr Vl. Vondráček (40)
11. 6. 1888 založen v Praze Klub českých turistů (130)
1938 * herec Petr Kostka (80)
1993 + herec Karel Effa (25)
12. 6. 1848 mše na Koňském trhu – počátek revoluce v Praze
(170)
1903 * hudební skladatel Antonín Devátý (115)
14. 6. Mezinárodní den lékáren
1798 * historik a vůdce národa František Palacký (220)
1993 přijata ČR za člena Rady Evropy (25)
1913 * český operní pěvec Beno Blachut (105)
1928 + kubánský politik a revolucionář Ernesto „Che"
Guevara (90)
15. 6. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
1843 * norský hudební skladatel Eduard Grieg (175)

17. 6.
18. 6.
19. 6.

20. 6.

21. 6.
22. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.

30. 6.

1898 + básník Karel Hlaváček (120)
1963 odstartovala do vesmíru první kosmonautka světa
Valentina Těreškovová (55)
1993 + americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgeraldová
(25)
1863 * se narodila spisovatelka Růžena Jesenská (155)
1923 * vítěz Závodu míru Jan Veselý (95)
1928 * hudební skladatel Ferdinand Havlík (90)
1928 + norský polární badatel Roald Amundsen (90)
1623 * francouzský filozof a matematik Blaise Pascal
(395)
1923 * herec Jiří Lír (95)
1953 za údajnou špionáž popraveni v USA manželé
Rosenbergrovi (65)
1848 * sochař Josef Václav Myslbek (170)
1883 + spisovatel Alois Vojtěch Šmilovský (135)
1918 hladové demonstrace v Plzni si vyžádaly 8 obětí
na životech (100)
1923 + mexický revolucionář a generál Francisco
(Pancho) Villa (95)
1968 + český herec Zdeněk Štěpánek (50)
1993 projel pod průlivem La Manche první zkušební
vlak (25)
1893 * český skladatel Alois Hába (125)
1908 + ruský skladatel Nikolaj Andrejevič RimskijKorsakov (110)
1503 dokončena stavba Karlova mostu (515)
1898 * německý spisovatel E. M. Remarque (120)
1933 * dirigent Libor Pešek (85)
1913 * český parašutista Jan Kubiš, jeden z těch, kdo
vykonali atentát na Heydricha (105)
1903 * anglický spisovatel George Orwell (115)
1908 * spisovatel Ladislav Stehlík (110)
1918 * režisér Jiří Krejčík (100)
Den památky obětí komunismu
Světový den rybářství
1968 zveřejněn text prohlášení Dva tisíce slov (50)
1943 * český básník Petr Cincibuch (75)
1793 * vynálezce lodního šroubu Josef Ressel (125)
1918 uznala francouzská vláda jako první na světě
Národní radu československou v Paříži jako oficiálního
československého představitele
1868 * cestovatel Alois Musil (150)
1908 dopadl na Sibiř tzv. tunguský meteorit (110)
1918 podepsána Pittsburská dohoda předznamenávající
vztahy mezi Čechy a Slováky v ČSR (100)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH kulatě ŠUSTLO”
13. 6. 1903 + zákupský arciděkan Vilém Hikisch, který oddával arcivévodu Ferdinanda D´Este (115 let)
15. 6. 1573 uděloval arcibiskup Antonín Brus v Zákupech
svátost biřmování. Zdeněk Berka z Dubé při té příležitosti svolal faráře ze svého panství do Zákup k jednání
o ochraně katolické církve. (435)
18. 6. 1938 + v Zákupech okresní lékař MUDr. K. Ullrych (80)
19. 6. 1978 uhodil ještě poslední mráz (40)
21. – 23. 6. 1978 celostátní akce na zákupském zámku –

Muzikologické dialogy – pořadatelé OB Zákupy, Kruh
přátel hudby v Zákupech, Česká muzikologická
společnost, Český svaz skladatelů, Univerzita Brno (40)
24. 6. 1923 odhalen před kostelem pomník padlým ve světové
válce (95)
25. 6. 1923 založen ochotnický kroužek při odboru Národní
jednoty severočeské (95)
30. 6. 1963 zrušeny školy v Kamenici a Bohaticích (55)

KULTURA
JAK JSME PÁLILI ČARODĚJNICE
Posledního dubna jsme se sešli na koupališti, abychom
společně oslavili nadcházející příchod jara a spálili čarodějnici
jako symbol odcházející zimy. Pro děti byl připraven program
klauna Matěje. Děti, které přišly v nápaditých strašidelných
maskách, obdržely odměnu ve formě buřta, kterého si mohly

společně s rodiči na menším ohni upéci. Děkuji pracovníkům
Služeb místního hospodářství za přípravu vatry a místním
hasičům za péči o oheň a bezpečnost. I přes velký vítr nám
počasí přálo, a děti si tak s rodiči i s námi užily pěkný večer.
Bc. Michaela Šoltová
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Tvoříme duší 2018
V měsíci květnu se v Zákupech koná mnoho kulturních akcí.
Jedním z těch tradičních projektů je Tvoříme duší, který se
konal opět na Státním zámku Zákupy ve dnech 19. a 20. května.
Do Zákup zavítali umělci se zdravotním postižením a jejich
přátelé z českolipského regionu, kteří společně představili své
aktivity a uměleckou tvorbu. Dle zaplněného nádvoří zámku,
nadšených a mnohdy dojatých diváků bylo zřejmé, že se tato
akce těší velkému zájmu veřejnosti a bezpochyby naplňuje
motto projektu „bez bariér v duši i v životě“.
Děkujeme hlavním organizátorům Helence Latislavové, Zdenku Santnerovi a jejich přátelům ze společnosti ARTEFAKTUM-CZ a také Centru pro zdravotně postižené Libereckého
kraje o. p. s. za jejich každoroční úsilí při plánování tohoto
nádherného setkání a za radost, dojetí, a především krásná

vystoupení, která nám účinkující soubory vždy předvedou.
Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města
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10 let EHM
V předvečer Císařských slavností oslavilo Eduard Held
muzeum 10 let své existence. Z řady akcí, které EHM pro tuto
příležitost připravilo (včetně ochutnávky piv), vynikla vernisáž
výstavy automatické kresby Reginy Krchňákové. Její kresby

mají silný emocionální náboj a přítomní diváci jimi byli
okouzleni, stejně jako hudebním vystoupením, které na
zobcovou flétnu obstarala dcera vystavovatelky. Vernisáž uvedl
zakladatel EHM Ing. Zd. Rydygr
JMŠ

Císařské slavnosti 2018
V sobotu 26. května proběhly již VI. Císařské slavnosti, které
uvádějí město Zákupy a jejich občany do letní sezóny a zároveň
k nám lákají turisty a návštěvníky. I letos se nám vydařilo
počasí. V sobotu byla znát největší změna oproti předchozím
ročníkům – přítomnost prvního presidenta Československé
republiky Tomáše Garrigue Masaryka. Na jeho přivítání se
podílel dr. Guth-Jarkovský, představitelé Vlastenecké obce
baráčníků v Zákupech a členové DS Havlíček.
Klasický byl dětský program: zatančily zákupské děti ze
souboru Motýlci a zazpíval Zákupáček, z Malé Bělé u Bakova
nad Jizerou přijel folklórní soubor Furiant, který doprovázela
Lidová muzika Osmikráska. Své stálé místo měla skupina
Villanella a pohádka „Netahejte draka za uši“ v podání
Princeznina divadla.
Diváky nejvíce kvitovaným byl ale program divadelního
spolku Havlíček pod taktovkou Věry Švehlové, kdy nás
ochotníci za maximálního pěveckého nasazení provedli světem
starých českých filmů.
Všichni zájemci o jízdu na historických kolech si také přišli
zazávodit na bicyklech v zámeckém parku. Byla zde možnost
zapůjčit historická kola z Eduard Held muzea, které zastřešuje
cyklistickou sekci Kultury Zákupy.

Dobovou atmosféru programu na obou nádvořích doplnil
harmonikář i stánkaři s netradičními zákusky.
I přes potvrzení účasti den předem nedorazili historičtí hasiči
z Nového Oldřichova.
Děkujeme všem vystupujícím dětem a jejich učitelkám,
baráčníkům, DS Havlíček, a mimořádně Libereckému kraji za
financování této pro občany Zákup stěžejní akce.
Těšíme se na vás příští rok na VII. Císařských slavnostech!
Zdeněk Rydygr za Kulturu Zákupy z. s.
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POHLED DO HISTORIE ČESKÉHO KULTURNÍHO ŽIVOTA V ZÁKUPECH
Jiří M. Šimek
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2011, pořádaných
především městskými orgány nebo organizacemi městem
finančně dotovanými či podpořenými (bez divadelních
představení DS Havlíček):
1. 1. 18:00 hod. - novoroční setkání občanů a ohňostroj na
stadionu
9. 1. Tříkrálová sáňkovačka na Novákově louce
14. 1. novoroční posezení se seniory (město a I. A. C. Nové
Zákupy)
29.-30. 1. oblastní setkání ochotníků s přehlídkou monologů,
dialogů a jednoaktovek
19. 2. baráčnický ples
26. 2. III. Zákupský masopust
26. 2. XX. ples KSČM
1. 3.-11. 3. EHM: reprezentativní výstava muzea a města
Zákup „Zákupský masopust zdraví Düsseldorfský karneval“ v Gerhard Hauptmann Haus v Düsseldorfu v SRN
12. 3. městský karneval
19. 3. dětský karneval
28. 3. EHM: program pro děti „Namaluj si svou kraslici a
velikonočního zajíčka“
28. 3. Nové Zákupy: diskotéka – odpoledne pro děti, večer
pro dospělé
1. 4. EHM: program pro děti: Namaluj si svou kraslici a
velikonočního zajíčka

(Pokračování)
22. 4. Kamenice: zdobení velikonočního stromu
26. 4. dětská maškarní zábava Nové Zákupy
30. 4. Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice: Pálení čarodějnic
7. 5. Kamenický výlet do velenických jeskyní
19. 5. 12. ročník dětské pěvecké soutěže „Zákupský vrabčáček“
28. 5. Kamenice, Nové Zákupy: Kácení máje
1. 6. Nové Zákupy: soutěž kreslení dětí na chodníku, večerní
stezky odvahy
5. 6. Den dětí: pohádkové putování plné soutěží
OV Kamenice: Dětský den
11. 6. 1. ročník propagační akce Den zákupského koupaliště
17. 6. ZŠ a MŠ: Svatojánská noc
30. 6. slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům
2. 7. Kamenice: Prokopská pouť
27. 8. SČCH: Okresní výstava králíků a drůbeže s účastí
východosaských chovatelů
27. 8. Kamenice: Pochod k ukončení prázdnin
Nové Zákupy: hry Loučení s prázdninami
3. 9. EHM: 2. severočeské setkání vozidel FRAMO a
BARKAS vyrobených do roku 1962 – nádvoří zámku
9.-11. 9. XV. Zákupské slavnosti
24. 9. Svaz chovatelů: Krajská výstava národních plemen
králíků a drůbeže s účastí východosaských chovatelů
26. 9. EHM: Zákupská drakiáda – program pro děti „Postav
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si svého draka“ spojená se soutěží o nejhezčího draka
v kategorii mladší a starší žáci.
28. 9. Kamenice: Společné zapálení svíčky u sochy sv.
Václava
28. 9. KULTURA ZÁKUPY, o. s. a EDUARD HELD MUZEUM: „Drakiáda“ na Šibeničním vršku nad koupalištěm
28. 11.-2. 12. EHM: předmikulášský program pro děti
„Namaluj si svého čerta“
18. 12. Adventní/Vánoční koncert
2. 12. EHM: předmikulášský program pro děti „Namaluj si
svého čerta“
5. 12. mikulášská nadílka na nádvoří zámku
Kamenice: mikulášská nadílka pro děti s předvánočním setkáním občanů Kamenice
Nové Zákupy: mikulášská zábava pro děti
ZŠ a MŠ: Mikulášská nadílka s kulturním programem
v DD a DPS
10. 12. KULTURA ZÁKUPY o. s.: Zákupský advent
10. 12. DS Havlíček a státní zámek: živý betlém
31. 12. Kamenice: Silvestrovské odpoledne
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2012, pořádaných
především městskými orgány nebo organizacemi městem
finančně dotovanými či podpořenými (bez divadelních
představení DS Havlíček):
1. 1. novoroční setkání občanů a ohňostroj na stadionu
20. 1. setkání se seniory
11. 2. ples baráčníků
18. 2. ples KSČM
22. – 29. 2. Zákupský masopustní týden s Mikroregionem
Podralsko
1. – 31. 3. EHM pro děti: Namaluj si svou kraslici a velikonočního zajíčka
9. 3. oslava MDŽ v Nových Zákupech
10. 3. IV. zákupský masopust
11. 3. akce k MDŽ
23. 3. městský karneval
31. 3. dětský karneval
31. 3. koncert v kostele
1.-6. 4. EHM pro děti: Namaluj si svou kraslici a
velikonočního zajíčka
2. 4. zdobení velikonočního stromu v Kamenici
4. 4. KŽ a LKŽ: jarní posezení s pí Renatou Kopalovou
30. 4. pálení čarodějnic (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice)
12. 5. novozákupský výlet – Peklo u České Lípy
19. 5. I. císařské slavnosti v Zákupech
26.-27. 5. Tvoříme duší
1. 6.-30. 9. výstava k 65. výročí vzniku paradesantních
jednotek v Zákupech
2. 6. Dětský den – Zákupy, Božíkov
3. 6. Dětský den – Nové Zákupy
4. 6. Dětský den – Kamenice (+ kácení máje)
9. 6. Den koupaliště
22. 6. Svatojánská noc
30. 6. Prokopská pouť v Kamenici
14. 7. I. zákupské putování s císařem
25. 8. krajská výstava národních plemen králíků a drůbeže
25. 8. okresní výstava králíků a drůbeže
25. 8. 2. mezinárodní setkání mladých chovatelů z Čech a
z Východního Saska
1. 9. Třetí severočeské setkání vozidel FRAMO a
BARKAS
8.-9. 9. XVI. Zákupské slavnosti
9. 9. výstava výpěstků

10.-29. 9. EHM pro děti: Postav si svého draka
28. 9. společné zapálení svíček u sochy sv. Václava v Kamenici
19. 11.-4. 12. EHM pro děti: Mikulášský program pro děti –
Namaluj si svého čerta
1. 12. rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody
3. 12. slavnostní rozsvícení vánočního stromu, živý Betlém
a mikulášská nadílka v Kamenici
5. 12. mikulášská nadílka
8. 12. mikulášská nadílka + Živý betlém Kamenice
8. 12. koncert v kostele: Česká mše vánoční
9. 12. EHM: Zákupský advent – výstavka čertovských
masek, betlémů…
9. 12. zahájení Expozice mizejícího času v EHM
15. 12. adventní koncert v kostele
16. 12. Živý betlém Zákupy
Celkem se evidovaných kulturních a společenských akcí města,
jeho složek a organizací jím podporovaných zúčastnilo asi osm
tisíc návštěvníků.
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2013, pořádaných
především městskými orgány nebo organizacemi městem
finančně dotovanými či podpořenými (bez divadelních
představení DS Havlíček):
1. 1. novoroční setkání občanů a ohňostroj na koupališti
25. 1. posezení se seniory (město a I. A. C. Nové Zákupy)
16. 2. V. zákupský masopust
23. 2. ples Obce baráčníků
10. 3. MO KSČM ve spolupráci s KŽ a LKŽ: oslava MDŽ
15. 3. městský karneval
23. 3. dětský karneval
23. 3. KZ a SD: koncert vokálního souboru Hvězda v kostele sv. Fabiána a Šebestiána
25. 3.-29. 4. Eduard Held Muzeum: akce pro děti Namaluj si
svou kraslici a velikonočního zajíčka
30. 4. pálení čarodějnic Zákupy, Kamenice
15. 5. XIV. ročník dětské pěvecké soutěže „Zákupský
vrabčáček“
24. 5. mezinárodní akce „Noc kostelů“.
25.-26. 5. na zámku již tradiční akce „Tvoříme duší“
1. 6. zahájena v Muzeu Eduarda Helda výstava obalů od
čokolád a forem souvisejících s výrobou čokolády pod názvem
„SLADKÉ POKUŠENÍ“
8. 6. Den koupaliště a spolu s ním odložené akce dětského
dne
13. 6. školní akademie
21. 6. ZŠ a MŠ: Svatojánská noc
27. 6. slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům
29. 6. oslava 10. výr. založení Domova důchodců N. Zákupy
6. 7. Kamenice: Prokopská pouť
31. 8. okresní výstava mladých králíků a drůbeže s účastí
východosaských chovatelů
7. 9. EHM: 2. severočeské setkání vozidel FRAMO a
BARKAS vyrobených do roku 1962
13.-15. 9. XVII. Zákupské slavnosti
19. 9. na zámku zahájena výstava fotografií hradů a zámků
Libereckého kraje a německého regionu Oberlausitz
28. 9. Kamenice: Společné zapálení svíčky u sochy sv.
Václava
12.-13. 10. a 26.-28. 10. se otevřely „Třinácté komnaty
zákupského zámku"
28. 10. slavnostní akt a odhalení pamětní desky u Lípy
svobody ve Školní ulici
18. 11.-4. 12. Eduard Held Muzeum: Mikulášský program pro
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děti: Namaluj si svého čerta
30. 11. rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Svobody
Kamenice: mikulášská nadílka
1. 12. slavnostní otevření rekonstruované hřbitovní kaple v
Kamenici
5. 12. Mikulášská nadílka s cestou odvahy peklem
14. 12. adventní koncert
21. 12. DS Havlíček a státní zámek: živý betlém
Přehled kulturních akcí v Zákupech v roce 2014, pořádaných
především městskými orgány nebo organizacemi městem
finančně dotovanými či podpořenými (bez divadelních
představení DS Havlíček):
1. 1. novoroční setkání občanů a ohňostroj na koupališti
17. 1. posezení se seniory
14. 2. DK Jirásek Česká Lípa v KD „Jak se vám líbí, jak se
vám líbí“
22. 2. baráčnický ples
24. 2.-8. 3. akce VI. zákupského masopustu
14. 3. městský karneval
16. 3. dětský karneval
1.-18. 4. EHM pro děti „Namaluj si svou kraslici a velikonočního zajíčka“
18. 4. v Kamenici ozdobili velikonoční strom před
obchodem
30. 4. pálení čarodějnic
2. 5. v zámecké kapli koncert souboru Concentus Vocum
z Drážďan s možností večerní prohlídky zámku
17. 5. KULTURA ZÁKUPY o. s.: II. CÍSAŘSKÉ
SLAVNOSTI
21. 5. pěvecká soutěž Zákupský vrabčáček
23. 5. Noc kostelů.
24.-25. 5. na státním zámku tradiční akce Tvoříme duší
31. 5. dětský den v Zákupech a v Kamenici
31. 5. Eduard Held Muzeum: Muzejní noc – noční prohlídky
a soutěž odvahy pro děti.

7. 6. EHM: výstava „Podobenství čaje a kávy“
14. 6. Den koupaliště
21. 6. DS Havlíček a státní zámek: „Strašidla na zámku“
24. 6. Svatojánská noc pořádaná školou
5. 7. Prokopská pouť v Kamenici
19. 7. III. ročník Císařského putování
24. 8. na parkovišti a přilehlých prostorech u zámku akce ke
dni sv. Rúfa
30. 8. ZO ČSCH: výstava králíků a drůbeže, krajská
expozice národních plemen králíků a drůbeže, okresní soutěž
chovatelů králíků a drůbeže a soutěž mladých chovatelů králíků
6.-9. 9. severočeské setkání vozidel FRAMO a BARKAS
8.-29. 9. EHM pro děti: Postav si svého draka
12.-14. 9. XVIII. Zákupské slavnosti
3. 10. divadelní představení novoborského souboru NOPOĎ
v KD
28. 10. pietní akt u Lípy svobody ve Školní ulici
17. 11. koncert u příležitosti státního svátku
18. 11.-4. 12. EHM: Mikulášský program pro děti „Namaluj si
svého čerta“
29. 11. začal zákupský Advent rozsvícením vánočního stromu
s vystoupením trombónového kvarteta ZUŠ Česká Lípa,
dětského pěveckého sboru Zákupáček a paní Báry Škopkové
5. 12. mikulášská nadílka v Zákupech a v Kamenici
20. 12. Muzeum E. Helda: dílničky pro děti
Místní skauti přinesli na nádvoří zákupského zámku
zákupským občanům betlémské světlo, následoval tradiční
živý betlém a koncert zpěvačky a kytaristky Věry Kláskové
28. 12. Společné dědictví, z. s.: vánoční koncert v kostele sv.
Fabiána a Šebestiána
Předseda komise pro kulturu a cestovní ruch Mgr. Šimek, který
pracoval v této funkci po pět volebních období, se po dosažení
věku osmdesáti let rozhodl v dalším volebním období již v této
práci nepokračovat. Předsedkyní komise se na konci roku 2014
stala Jana Mejsnarová.

ZÁKUPSKÉ SPOLKY
Divadelní spolek HAVLÍČEK Zákupy
Krajská přehlídka venkovských ochotnických souborů v Josefově Dole
JOSEFODOLSKÉ DIVADELNÍ JARO
Zákupský DS Havlíček se již tradičně účastní krajských a oblastních přehlídek, z nichž už třikrát postoupil na
přehlídku národní. Tentokrát sice na tento nejvyšší stupínek
nevystoupil, ale ostudu mezi jedenácti soutěžícími soubory
neudělal.

Už při slavnostním zahájení přehlídky spolek obdržel diplom
k titulu OSOBNOST ROKU LIBERECKÉHO KRAJE
v kategorii kultura.
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Za výkony na jevišti v inscenaci hry D. Fischerové „Princezna T.“ získal DSH dvě Čestná uznání za herecký výkon (Švehlová,
Bartoš) a cenu za kostýmy (Švehlová). Kromě toho porota vysoce ocenila dramaturgii – výběr mimořádně náročného titulu.
Samotné představení bylo velice dobře přijato i diváky i ostatními soubory.
Zaslouženým vítězem a postupujícím se stal soubor Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. Více než dvacet účinkujících (včetně
bítové kapely), znamenité výkony herecké, zpěvní i taneční zvedly obecenstvo k závěrečnému dlouhému potlesku ve stoje. Prostě
viděli jsme profesionální výkon skvělých ochotníků. Škoda, že toto představení nemůžeme pozvat do Zákup. K nám by se nevešlo.
JMŠ

95 let českého ochotnického divadla v Zákupech
Před devadesáti pěti léty – 25. června 1923 – byl v hostinci paní Marie Miklové „Modrá hvězda“ na rohu dnešní Borské a
Gagarinovy ulice založen ochotnický kroužek odboru Národní jednoty severočeské v Zákupech. Dnešní Divadelní spolek
Havlíček Zákupy je pokračovatelem tohoto kroužku, který měl tehdy 13 mužů a 9 žen. Jeho heslem bylo: „Nechť kroužek náš
rozkvétá k blahu Národa Českého v tomto kraji.“
Činnost českých zákupských ochotníků byla v období 1923-38 nepravidelná, zpravidla se střídala divadelní představení s různými oslavnými akcemi při výročích republiky a prezidenta Masaryka.
Dlouhodobě byla aktivita zákupských ochotníků přerušena dvakrát:
Po prvé v období nacistické okupace (1938-45), po níž se divadlo v Zákupech začalo hrát zase v roce 1946 a v roce 1947 pak
zákupští ochotníci přijali jméno Havlíček.
Po druhé v období okupace sovětské, v době tzv. normalizace od roku 1970. Ještě v roce 1971 hrál dětský soubor pohádky
„Princezna Rozmařilka“ a „Lotras Buriburda“, v té ale političtí páni viděli alegorii na 21. srpen 1968, ač tomu tak nebylo.
Dospělí opět začali hrát roku 1981, (v onom desetiletí nečinnosti udělali alespoň tři estrády pro ženy - 1972, 1979, 1980). Od té
doby soubor hraje nepřetržitě a předvedl zákupským divákům 52 premiéry divadelních textů, uskutečnil řadu kabaretních pásem,
pořádá Živé betlémy a Vánoční orloje, Zámecké perličky a řadu jiných akcí, dalších akcí se spoluúčastní.
Členové DS Havlíček získali řadu ocenění Svazu českých divadelních ochotníků.

PŘEHLED POČTU ROLÍ (pokud členové působili alespoň ve dvou inscenacích – do roku 1958 neúplné – prvních
deset vč. bývalých, dále pak celkové pořadí současných členů)
1. Jiří Šimek
2. Bohuslav Bartoš
3. Pavel Řezník
4. Marta Řezníková
5. Eva Mocková
6. Miloš Pacholík
7.Jiřina Fridrichová
8. Marie Živnůstková
9. Pavel Kohout
10. Iva Kreisingerová

70
55
52
50
38
38
36
33
31
27

Josef Váňa
Jana Škopková
Dáša Beránková
Zdena Kohoutová
Jana Benešová
Petr Kohout
Michaela Fridrichová
Karel Minařík
Petr Suchý
Šárka Kohoutová

25
25
22
19
17
11
10
9
8
8

Bára Minaříková
Josef Urban
Petr Neumann
Ivana Urbanová
Hana Plšková
Miroslav Izera
Daniel Kohout
Dana Truhlářová
Pavlína Kravcivová
Jindra Bartošová

7
7
7
5
3
3
3
3
3
2

REŽISÉŘI OD ROKU 1945 (dle počtu inscenovaných titulů)
Jméno:
Počet inscenací včetně komponovaných pořadů:
Jiří M. Šimek
55
Bohuslav Bartoš
26
Ladislav Budín, Ivana Urbanová
6
Jan Lenský
3
Bohumil Červencl, Karel Šváb, Josef Bárta, Oldřich Slavík, Vladimíra Sůvová, Věra Švehlová (Košťálová) 2
Václav Vondra, Jan Sekula, František Křivohlavý, Miloš Heřman, Nina Pešková, Anna Borůvková
1

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

Římskokatolická farnost Zákupy
Poděkovaní
Vážení čtenáři, rád bych poděkoval všem, kteří obětavě
pomáhají mapovat dějiny kostela a farnosti v Zákupech. Práce
je to nesmírně náročná, poněvadž není lehké dopátrat se faktů
a vytvořit z nich srozumitelnou mozaiku. Je to také práce velice
zodpovědná, protože dává nám laikům-čtenářům pocit jistoty.
Tito lidé mnohokrát čelí časové tísni a především tvoří bez
nároku na odměnu. Tentýž čas od nich žádá, aby neustále
zkoumali další zlomky a správně je zakomponovali. Jako
příklad uvedu práce na druhém vydání historické brožury o
našem kostele, o které už víme, že brzy bude další a delší.
V této souvislosti mě zarmucuje nezodpovědnost některých
autorů, počínaje od obyčejné tabule na naučné stezce a konče u

článků umístěných na webu, Wikipedie nevyjímaje. Chápu
velikou snahu těchto autorů učinit město Zákupy víc atraktivní
pro turisty a celkově přitažlivějším místem. Bohužel toto
snažení může přinést zcela opačný účinek, třeba jako nedůvěru
k uvedeným informacím, které si častokrát protiřečí.
Souhlasím, chceme to nejlepší pro město i památky. I já bych
si přál, aby ku příkladu kostel byl o jedno století starší, ale
nemůžu, neznám přesvědčivý důkaz a domněnka nepostačí.
Nelze rovněž kteroukoliv část naší historie ponechat bez
neustálého studia a myslet si, že vše je v pořádku, že je to
hotové. Byl by to počin nezodpovědný. Nějaký popis na tabuli
se vymění, horší je to s internetem. Umístit něco neověřeného
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na internetu je lehkovážné, protože nesprávný údaj může žít
svým vlastním životem a my to už neovlivníme.
Jednoho autora článku Wikipedie jsem se tázal na to, proč se
na mě neobrátí pro ověření informací. Reagoval tak, že by to
prý byla „cenzura!“. To jako vážně?! Lepší je napsat nesmysly?

Dnes už chápu redakci Zákupského zpravodaje, že dotyčný
měsíčník na web uvede s čtyř někdy i pětiměsíčním zpožděním,
zřejmě aby získala čas na ověření kontroverzních informací.
R.D. Mgr. Wolański Grzegorz

Víte, že:
- stav kostela se stále zhoršuje? Na zdi severního okna u
hlavního oltáře se objevila nová obrovská mokrá skvrna. Je
zřejmé, že děravou střechou si voda našla další cestičky.
- nově bylo zjištěno, že začalo zatékat i do hlavní věže kostela?
Původně se s její opravou nepočítalo, protože střecha věže
nevykazovala poškození. Nyní však se situace mění a je otázka,
co bude dál.
- barokní soše sv. Valentýna stojící po levé straně u vchodu
kostela upadla hůlka ve zlaté barvě, kterou svatý držel v ruce,

a roztříštila se? Je zřejmé, že stav
sochy je alarmující. Jestli v brzké
době nebude restaurována, hrozí jí
zkáza (viz foto). Totéž platí o na
protější straně stojící barokní soše
sv. Rosalie. Ostatně v hrozivém
stavu je téměř celý inventář kostela.
Finanční prostředky však farnost
nemá. Proto stále prosíme o pomoc.

Informace
Přijďte si prohlédnout kostel svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech. Od měsíce května do konce
září každou sobotu a neděli vždy od 14.00 hod. se konají turistické prohlídky pro všechny zájemce.
Srdečně zveme.

Rubrika otázek a odpovědí
Pán Ježíš řekl: „Hledejte a naleznete.“ Nebojte se hledat a ptát se, nebojte se
přijít do kostela. V rubrice otázek a odpovědí seznamujeme s možnými úskalími,
Otázka č. 17:
Kde se doptám, když nevím?
Je mnoho přemýšlivých lidí, kteří se
nespokojí jen s tím, co se jim nabízí ve
stručných, krátkých a často zavádějících
zprávách. Je bohužel stále praxe, že o
křesťanství a církvi se hovoří spíše hanlivě a nepřesně a o věřících lidech s despektem. A ještě větší škoda je, že kolují
různé nesmysly o víře v učení Pána Ježíše. Někteří lidé je pak „papouškují“ a vůbec si neuvědomují, že mluví hlouposti.
Hledající člověk to zkrátka nemá jednoduché. Někdy se stane, že na své cestě za
poznáním narazí na něco, co mu není

abyste se tam cítili dobře. Kostel je
mimořádné místo a i pro vás potřebné a
užitečné. Lidé dnešní doby letů do
vesmíru a velkých objevů si myslí ve své

naivitě a sobeckosti, že jsou schopni řídit
svůj osud. Neustále se však ukazuje, že se
hluboce mýlí. Jakou cenu by měl lidský
život bez Boží lásky?

jasné. Hledá odpovědi a není si jistý. Není
sám, má několik možností, kde se doptat.
Každý zná ve svém okolí nějakého
věřícího katolíka, který se jistě bude
snažit mu pomoci. Ani on však nemusí
znát všechno, ale v tom případě určitě
poradí a nasměruje ho, kde najít kněze z
místní farnosti. S panem farářem se
můžete dohovořit i telefonem.
Jeden kněz s oblibou říká: „Jsem šťastný,
že žijeme ve třetím tisíciletí.“ A myslí tím
i možnost využití moderních spojovacích
prostředků jako je internet. I ten lze s

úspěchem využít, základní informace
získáte třeba na adresách:
www.cirkev.cz; www.vira.cz;
www.pastorace.cz; www.proglas.cz;
www.radiovaticana.cz a jistě i dalších.
U nás v Zákupech lze využít třeba i
možnost pohovořit si s knězem po mši
svaté každou neděli v roce nebo v době
turistických prohlídek každou sobotu a
neděli od května do září od 14.00 hod. a
také při mezinárodní akci Noc kostelů
konané vždy jednou za rok koncem
května. Za farníky Marie Hašlová

CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ
(Informace Osadního výboru Božíkov)

V letošním roce jsme se opět sešli, abychom se pokusili alespoň
na nějakou chvíli zkrášlit Božíkov úklidem příkopů. Počasí
nám bylo nakloněno, a tak šla práce dobře od ruky. Plastové
lahve, plechovky, igelity a další odpad našel své místo v pytlích, o které se postaraly technické služby Zákupy.
Děkujeme rodinným
příslušníkům, členům OV
a pí Havarové za
účast a pomoc.
Poslední dubnový den jsme se sešli u vatry, za kterou děkujeme partě nadšenců v Božíkově. Pálení čarodějnic předcházelo fotbalové utkání Božíkov X
Brenná. Myslím,

že to byl pro všechny přítomné nezapomenutelný zážitek a rádi
bychom tuto akci zopakovali i v dalších letech. V odpoledních
hodinách se konečně utišil tak obávaný vítr a nic už nebránilo

bezpečnému zapálení vatry. Díky občerstvení, které bylo pro
přítomné zajištěno, se někteří vraceli domů až v časných
ranních hodinách.
Za OV Božíkov Kamila Šoltová
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INFORMACE Z KAMENICE
V pondělí 30. dubna večer proběhlo v Kamenici na tradičním
místě pálení čarodějnic. V průvodu od křižovatky k hřišti byla
přinesena čarodějnice, která byla posazena na připravenou
hranici. Tu předešlý den postavilo několik dobrovolníků s členy
OV ze dřeva, které nám zajistilo město Zákupy.
O dva týdny později, v neděli 13. května, jsme podnikli
kamenický výlet s hledáním pokladu. Na květnové výlety
vyrážíme již od roku 2002 a od roku 2008 je máme zpestřené
hledáním pokladu, ve kterém vždy nalezneme i památeční
dřevěné medaile. V letošním roce jsme tedy hledali již výroční
desáté.
Sraz početné skupiny byl v Kamenici u obchodu. Tato skupina
turistů v čele s dětmi, které dostaly mapu s vyznačenou trasou,
obešla zadem Kamenický vrch a dostala se do cíle poblíž kaple
sv. Josefa. Než jsme však podle mapky nalezli poklad ukrytý
v Božím hrobu, plnily děti cestou několik úkolů. Po krátké

SPORT

občerstvovací pauze jsme šli zpět do Kamenice, kde jsme si
ještě opekli buřty.
O Božím hrobu na Kamenickém vrchu mnoho lidí neví. Poblíž
kaple sv. Josefa vedla ve stráni Kamenického vrchu křížová
cesta. Na Kalvárii nad Božím hrobem byl umístěn i kříž a
několik soch.
Vše je krásně znázorněno na pohlednici z roku 1901.
V současné době tu však mnoho nezůstalo. Boží hrob, který
měl ještě před 20 lety pouze propadlou střechu, dnes připomíná
jen metrová obvodová zídka. Umístění kříže a soch naleznete
jen podle pískovcového podstavce v zemi zasypaného listím. A
kudy vedla samotná křížová cesta, spatří v zarostlé vegetaci
pouze pozorné oko, a to ještě jen z některého úhlu pohledu.
Radek Hlavnička

50. ROČNÍK BĚHU ZÁMECKÝM PARKEM

Už pětapadesátkrát běželi sportovci všech věkových kategorií
Zámeckým parkem 8. (dříve 9.) května na počest vítězství nad
fašismem. Zakladateli tohoto závodu byli v roce 1962 zákupští
volej-balisté, kteří také několik ročníků pořádali, než se
pořadatelství ujal atletický oddíl a později ASPV.
Letošní ročník byl co do počtu nejmohutnější. Vždyť na start
se postavilo celkem sto čtyřiapadesát závodnic a závodníků od
těch docela malých, až po ty dospělé, starší a nejstarší.

Za nádherného počasí se všichni sportovně vyřádili, včetně i
těch dospělých, co jako vodiči bez nároku na stupně vítězů,
doprovázeli ty nejmenší.
Snad jediným maličkým kazem na kráse této neobyčejně
vydařené akce bylo chybějící ozvučení. Tak snad příště. Ale i
přes tuto malou nedokonalost odevzdali pořadatelé – vlastně
především pořadatelky – obrovský kus práce pro radost všech
účastníků. A ceny byly náramné a radost všech veliká.
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POHLED NA VÝSLEDKOVOU LISTINU:
DÍVKY A ŽENY
2015 a mladší
1. Julinka Vykukalová
2. Anička Hlinčíková
3. Anežka Dalecká
4. Anetka Hůlková
5. Karolínka Bukovičová
6. Lily Raboňová
7. Magdalenka Vávrová
8. Dominika Řeháková
2014
1. Zuzanka Stará
2. Julinka Dalecká
3. Zuzanka Jirásková
2013
1. Eliška Žďánská
2. Karolína Dostálová
3. Julinka Bartošová
4. Melisa Raboňová
5. Nelinka Žáková
6. Alenka Hrušková
7. Natálka Žáková
8. Markétka Slováková
9. Verunka Jakoubi
2012
1. Lola Vobrová
2. Štěpánka Vávrová
3. Sárinka Stupková
4. Barunka Bukvicová
5. Kristýnka Černá
2011
1. Rozárka Jirásková
2. Sofinka Vosátková
3. Veronika Hrušková

4. Terezka Mitáčová
5. Gábinka Pátková
6. Barbora Verová
2009-2010
1. Amálka Knesplová
2. Eliška Sazamová
3. Linda Vobrová
4. Anežka Vávrová
5. Agátka Mitáčová
6. Barunka Sazamová
7. Iveta Houfková
8. Markéta Suchá
9. Pavlínka Pokrivčáková
9. Klárka Horáčková
10. Lenička Jirásková
12. Andrea Sládečková
2007-2008
1. Zuzka Herbstová
2. Elena Kutílková
3. Miluška Šauerová
4. Karolína Černá
5. Tereza Řeháková
6. Saša Horníková
7. Nela Müllerová
8. Míša Moníková
9. Natálka Reitschlägerová
10. Adriana Moreová
11. Jaroslava Kovářová
12. Natálie Szabóová
13. Petra Olivová
2005-2006
1. Kateřina Šulíková
2. Adélka Měchurová

3. Veronika Burgerová
4. Eva Myšičková
5. Adélka Rýdlová
6. Aneta Therová
7. Anička Tichá
8. Karolína Koblasová
9. Kateřina Salačová
10. Lucka Hrdá
2003-2004
1. Anna Středová
1998-2002
1. Marie Mitáčová
2. Alenka Šauerová
3. Maryna Popadynecová
4. Jana Remešová
5. Lucie Rohlíková
Ženy 1
1. Ludmila Miháliková
2. Marie Mitáčová
3. Míša Žďánská
4. Věra Jarolímková
5. Maryna Popadynecová
6. Jaroslava Kroupová
7. Nikola Ševců
Ženy 2
1. Vladana Tichá
2. Alena Měchurová
3. Jana Škopková
4. Gabriela Hlinčíková
5. Lucie Sazamová
6. Jana Šmejcová
CELKEM 84 dívek a žen

Běhejte v každém věku, je to zdraví prospěšné.
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CHLAPCI A MUŽI
2015 a mladší
1. Oliver Šveňha
2. David Středa
3. Tom Gabriel
4. Ondra Jerson
5. Ríša Škopek
6. Tadeáš Vinš
7. Vít Gabriel
8. Mareček Nechvíl
9. Fanda Kalina
10. Vojtíšek Pavelka
11. Vašík Macoun
12. David Hrách
2014
1. Matěj Přibyl
2. Radek Skočík
3. Jonáš Pinc
2013
1. Miroslav Pátek
2. Kryštof Kroupa
3. Josef Jirásek
4. Tomáš Thér
5. Milan Štoček
6. Jakub Vosátka
2012
1. Adam Přibyl
2. Vojtěch Židlický
3. Matěj Hruška
4. Zdeněk Žák
5. Míša Dominhvu

2011
1. Jiří Klier
2. David Herbst
3. Toník Bartoš
4. David Šafránek
5. Štefan Lipták
2009-2010
1. Nikolas Štoček
2. Kristián Knespl
3. Petr Bukvic
4. Martin Hřeben
5. Dan Hrádek
6. Václav Šauer
7. Matěj Voříšek
8. Ondra Reitschläger
2007-2008
1. Martin Tichý
2. Tomáš Vondráček
3. Martin Kohout
4. Vojta Horáček
5. Lukáš Pavelka
6. Honza Hlinčík
7. Adam Lacek
8. Radek Nechvíl

2005-2006
1. Lukáš Řepa
2. Matouš Severa
3. Jaroslav Kovařčík
4. Adam Jan Kolert
5. Marek Pačes
2003-2004
1. Matěj Pulda
2. Láďa Hlobeň
3. Dan Šafránek
4. Luboš Oliva
5. Ondra Mihálik
1998-2002
1. Michal Patka
2. Dominik Kasal
3. Michal Pavič
4. Josef Rohlík
5. Jakub Kovalovský
Muži 1
1. František Kalina
2. Jan Vaníček
3. Petr Žďánský
4. Saša Gabriel
Muži 2
1. Marek Vobr
2. Evžen Gabriel
3. Martin Sazama
4. Jan Berounský
CELKEM 70 chlapců a mužů
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INZERCE
PŘIVÝDĚLEK
!!!
www.primavydelek.cz

Květinka oznamuje
přestěhování prodejny
z Borské ulice
na náměstí Svobody 249.
Již nyní otevřeno.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V pátek 27. dubna oslavila své 90. narozeniny paní Zdenka Líbalová. Paní Zdenka pochází
z Jižní Moravy, většinu svého života však prožila v Lasvicích, kde také dlouhodobě pracovala v
mateřské školce jako kuchařka. Vždy vařila s láskou a na odpracované roky ve školce dodnes ráda
vzpomíná. Během svého života zažila dobré i špatné roky, ale díky své pracovitosti a statečnosti
vše zvládla, a dnes se těší nejenom ze své květinové zahrádky, své kočičí kamarádky, ale především
z vnoučat a pravnoučat. Oslavenkyni k jejímu životnímu jubileu moc gratulujeme a přejeme mnoho
radosti, pohody a především hodně zdraví do dalších let.
Ve středu 23. května oslavila své 90. narozeniny paní Zdenka
Lišková. Oslavenkyně přivítala vedení města se svou dcerou ve
velmi dobré náladě. Při svém vyprávění zavzpomínala na svou
rodnou malebnou vesničku Ostojkovice a také na její životní začátky
v Zákupech. Paní Zdenka vyrůstala ve velkém hospodářství, již odmalička byla vedena k práci, a
jak říká, práce byla vždy její záliba. Díky své houževnatosti a pracovitosti zvládla mnohdy velmi
nelehký život a jak dodává, s životem se musí bojovat a řádně ho prožít. Při gratulaci a posezení
oslavenkyně také zavzpomínala na krásné a veselé chvíle prožité s přáteli a děkovala svým
nejbližším za jejich starostlivost a péči, kterou jí věnují. Své vyprávění zakončila slovy „měla jsem
veselý život“. Oslavenkyni k jejímu životnímu jubileu moc gratulujeme a přejeme mnoho
radostných prožitků s početnou rodinou, především hodně zdraví a do dalších let co nejvíce radosti
a potěšení.

FOTOREPORTÁŽ
Běh zámeckým parkem

Čarodějnice

Tvoříme duší

Císařské slavnosti s TGM
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