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PŘEJEME VÁM
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,
PEVNÉ ZDRAVÍ A SAMÉ ŠTĚSTÍ V ROCE 2019!

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
Je před námi měsíc prosinec a s ním spojené
vánoční svátky. Čeká nás předvánoční shon,
zmatek, nákupy a uklízení… A ani město
Zákupy nezahálí. Probíhají poslední letošní opravy komunikací, úklid spadaného listí je úspěšně za námi a vrcholí přípravy na zimní sezónu, tak aby byla zajištěna sjízdnost silnic a
schůdnost chodníků. Je zapotřebí zajistit dostatek posypového
materiálu, připravit stroje a nabrat síly. Zima bude letos
největší za posledních sto let, říkají jedni. Druzí říkají, že
tomu bude naopak, že zima bude nejmírnější. Na předpověď
tedy nelze spoléhat. Chtěl bych poděkovat kolektivu pracovníků Služeb místního hospodářství za celoroční práci pro město, ono kolikrát není jednoduché uklízet nepořádek po stejných lidech několikrát do měsíce. Holt někoho nepředěláme.
Ale slušní lidé v Zákupech převládají. A za to jsem rád.
Stále probíhají stavební práce na bytových domech na sídlišti
v Zákupech a na panelových domech na sídlišti v Nových Zá-

kupech. Rozumím nájemníkům, že je to mnohdy vyčerpávající. Přijít z práce, třeba po noční, a poslouchat dělníky na
lešení. Ale bohužel bez rámusu to nejde, tichou vrtačku ještě
nikdo nevymyslel. Po ukončení prací bude klid a výsledek
bude stát za to. Kvalita bydlení výrazně stoupne. Rád bych
poděkoval nájemníkům za trpělivost a shovívavost.
Během předvánočního času je pro Vás připravena řada akcí,
kterými bychom Vám rádi zpříjemnili Advent. Jejich plán a
pozvánky naleznete uvnitř tohoto vydání ZZ. Já osobně se
nejvíce těším na slet pekelníků na zámku v rámci tradiční
Mikulášské nadílky na Státním zámku Zákupy. Čerti Zaligus
budou opět v akci.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám popřál klidné vánoční
svátky, strávené tam, kde je Vám dobře, nejlépe v kruhu
rodinném. Do nového roku 2019 vkročte co nejoptimističtěji,
ať je pak optimisticky naladěný celý.
Tak šťastný a veselý ☺
Ing. Radek Lípa, starosta města
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Nová zámecká expozice
Divadlo: Ryba ve čtyřech

Zákupský zpravodaj

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Redakce ZZ se obrátila na nově zvolené zastupitelky a zastupitele s následujícími otázkami:
Odpovědi budou zveřejněny, jakmile je redakce obdrží v pořadí, v jakém budou docházet, v nejbližším čísle Zákupského
zpravodaje.
1. Proč, podle Vašeho názoru, Vás zákupští občané volili?
2. V jaké oblasti se chcete především ve své funkci ve prospěch Zákup angažovat?
3. Můžete vyjmenovat 4 (podle Vašeho názoru) nejdůležitější priority pro rozvoj Zákup v nejbližších čtyřech letech Vašeho nastávajícího funkčního období?
4. Myslíte si, že by bylo vhodné, aby každý zastupitel si vzal na starost určitou část Zákup, kterou by pravidelně procházel a
zabýval se zlepšováním jejího stavu?
5. Budete se ve své funkci zastupitele rozhodovat o projednávaných otázkách:
a) zásadně podle stanoviska volební strany, za kterou jste kandidoval/a
b) většinou podle názorů občanů z Vašeho okolí
c) vždycky se obrátím o radu k odborníkům v daném problému a rozhodnu podle ní
d) především podle vlastního, ničím neovlivněného úsudku
e) podle většinového názoru zastupitelstva
f) pokud problému nerozumím, raději se zdržím hlasování
Lze označit i více možností.
Kamila Šoltová
1. Domnívám se, že k mým preferencím především přispěla moje několik let trvající aktivní práce v osadním výboru Božíkova,
kterou voliči takto zhodnotili.
2. Od samého počátku mého aktivního působení v komunální politice patří k mým prioritám dopravní problematika našeho
města, jeho přilehlých obcí a s ní spojená bezpečnost našich občanů, zejména dětí. Za obrovský úspěch tak považuji např.
dořešení územních podmínek pro vybudování nového obchvatu našeho města.
3. Zklidnění dopravní situace a zvýšení pasivní bezpečnosti v silničním provozu.
Eliminace estetických dopadů v místech našeho města, kde je soustředěn sběr tříděného odpadu.
Podpora a rozvoj kulturních a turistických aktivit v našem městě. Chci se především zaměřit na informační a propagační rozvoj této oblasti.
Nadále aktivně působit a rozvíjet práci OV Božíkov.
4. Z mého pohledu předsedkyně OV si naopak myslím, že práce každého zastupitele spočívá v úsilí o získání znalosti problematiky celého města, všech jeho součástí a kvalifikovaně pak přispívat svým hlasem k řešení všech problému a potřeb v rámci celku.
5. Myslím si, že odpověď na tuto otázku determinuje především povaha projednávaných otázek. Jsem připravena kombinovat
všechny uvedené možnosti podle tohoto kritéria, abych dle svého nejlepšího vědomí a svědomí přispěla k rozvoji nezávislých
a moderních Zákup, jejich tradic a občanů.
Petr Lukavec
1. Myslím si, že občané Zákup ocenili dobrou práci našeho sdružení v čele s Radkem Lípou, pod kterým město v uplynulém
volebním období rozkvetlo.
2. Řadu let působím v marketingu, proto bych rád městu pomohl v oblastech, kterým rozumím, tj. cestovní ruch a propagace
města, modernizace způsobu komunikace města směrem k jeho občanům. Zároveň je pro mne důležitá podpora sportu a
kulturních spolků a samozřejmě investice do rozvoje města – pozemky pro RD, opravy komunikací a chodníků, navýšení
kapacity MŠ.
3. Dobudování obchvatu, navýšení kapacity MŠ, investice do pozemků pro stavbu RD, investice do Kamenického vrchu a
vybudování okružní turistické cesty
4. V našem sdružení jsme jako zastupitelé namíchaní ze všech koutů Zákup od Kamenice po Brennou. Myslím, že k obhlídkám
dochází pravidelně i bez oficiálního přiřazení městské části.
5. především podle vlastního, ničím neovlivněného úsudku.
Evžen Gabriel
1. Na tuto otázku nemám odpověď. Baví mě sport a práce s mládeží, vedu dětský sportovní oddíl. Možná proto jsem dostal od
lidí důvěru.
2. Jako předseda místního výboru pro Nové Zákup, zlepšení stavu bytového fondu a oživení sportovně-kulturního života na
sídlišti v NZ.
3. Vybudováni obchvatu a odklonění těžké autodopravy mimo město.
Postupná rekonstrukce bytovek a paneláků, rekonstrukce chodníků.
Podpora cestovního ruchu ve městě a okolí.
Zajištění větší bezpečnosti ve městě.
4. Ano, určitě. Je to jeden z bodů naší společné práce pro nadcházející období.
5. Zvolil bych kombinaci – většinou podle vlastního úsudku a rád také využiju názorů občanů z mého okolí.
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Petr Kreisinger
1. To je otázka spíše pro voliče a jejich hodnocení, ale děkuji všem, kteří mi dali hlas.
2. Mým oborem je lesnictví a lesnická ekonomika. Podařilo se mi s panem starostou vyhrát spor o navracení lesů na
Kamenickém kopci, kde se mi následně podařilo na vedení města prosadit výstavbu pěší stezky na vrchol Kamenického
kopce. Byl zpracován projekt a následně podána žádost o dotaci, s kterou město uspělo. Dotace je 100 % (cca 600 tisíc).
V současné době se zpracovává projekt na opravu stezky podél Kamenického potoka (od pramene až ke Kamenickému
hřbitovu). Podání žádosti o dotaci je plánováno na duben 2019. Když uspějeme, je dotace opět 100 % (předpoklad cca 500700 tisíc). Na tento termín se také připravuje projekt výstavby nové okružní cesty okolo Kamenického kopce. Zde je dotace
80 % - jedná se však o investici cca 4 mil. korun a bude těžké najit finanční prostředky na předfinancování této akce.
Doufám, že s těmito projekty uspějeme.
3. Myslím, že jedna už v současné době běží - zateplení a rekonstrukce bytovek. Další důležitou akcí je výstavba severozápadní
části obchvatu města a pokračování jeho další části. V současné době máme vyřešenou novou hasičárnu a měl by pokračovat
krok k investicím do sídla technických služeb – sběrného dvoru. Co se týče zeleně, je zapotřebí postupně obnovovat staré a
nebezpečné stromy za nové (ale to již průběžně probíhá). Trochu bych doplnil areál koupaliště (stanovou část) o výsadby
stromů z důvodu stínu např. douglaskou.
4. U zastupitelů města, kteří jsou zároveň jeho občany a bydlí v něm, toto není potřeba. Každý se potkává s lidmi, známými a
ví, co se okolo něho děje. A tyto věci konstruktivně řeší.
5. Tato otázka se hodí spíše do většího města nebo spíše parlamentu. Já když se rozhoduji, jak budu ke každému materiálu
hlasovat, tak jej po prostudování konzultuji s panem starostou či příslušným úředníkem. Jestliže nejsem přesvědčený o tom,
že je materiál, či spíše návrh správný (prodej, koupě, směna pozemků či různé investice...), tak pro něj nehlasuji. V některých
případech se zdržuji hlasování.

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

Stručně z jednání zastupitelstva města dne 21. 11. 2018
Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo prodej pozemku p. č.
76/2 orná půda o výměře 4417 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí,
občance Sibřiny za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 530.040,- Kč
po ukončení nájemního vztahu s Firmou Limagro, s. r. o.,
Zákupy.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p.
č. 2577 lesní pozemek o výměře cca 948 m2 v k. ú. Zákupy,
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtové opatření č.
16/2018 na straně příjmů ve výši 799.000 Kč, na straně výdajů
ve výši 799.000 Kč v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Dodatek ke smlouvě o
kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s., Praha 1 ve
výši 2.000.000 Kč, v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo odpis nedobytné
pohledávky ve výši 123.424,- Kč manželů ze Zákup dle
důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města Zákupy stanovilo od 1. 1. 2019 v souladu
se zákonem o obcích výši měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněného místostarosty města, neuvolněného člena rady
Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápisy z 1.
schůzí výborů, a to finančního výboru ze dne 12. 11. 2018,
Osadního výboru Božíkov ze dne 11. 11. 2018 a Místního
výboru Nové Zákupy ze dne 10. 11. 2018.
Další záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo s účinností od 21. 11.
2018 Jednací řád Zastupitelstva města Zákupy – řád č. 2/2018,
v předloženém znění.

dle zákresu, manželům z Prahy 6 - Dejvice za cenu 30,Kč/m2.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p.
č. 543 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 672 m2, části
pozemku p. č. 544 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o
výměře cca 299 m2 a pozemku p. č. 545 zahrada o výměře 482
m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, občanovi Zákup za cenu 400,Kč/m2 + 21 % DPH, v předloženém znění.
města, předsedy výboru nebo komise a člena zastupitelstva
města v maximální částce dle přílohy k nařízení vlády o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků;
stanovilo, že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný
mandát, bude odměna poskytována ode dne složení slibu a
v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj.
v případě nového zvolení do funkce, že odměna bude
poskytována ode dne zvolení do této funkce.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo starostovi města Ing.
Radku Lípovi za dlouhodobá úspěšná jednání s vlastníky
pozemků potřebných pro stavbu obchvatu města a koordinaci
a projektové řízení investičních akcí mimořádnou odměnu ve
výši dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu se zákonem o obcích
od 1. 12. 2018 zřídilo Osadní výbor Kamenice s počtem členů
pět, zvolilo členy Osadního výboru Kamenice takto: Petr
Žďánský – předseda, Marta Cibulková, Věra Hlavničková,
Monika Košíková, Jana Remešová.
Zastupitelstvo města Zákupy pověřilo řízením městské policie
místostarostu města; svěřilo pravomoci v samostatné
působnosti takto: starosta města - finance, projekty a dotace;
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majetek, investice a rozvoj města; územní plánování; kultura a
občanské obřady, cestovní ruch; sport a tělovýchovná činnost;
doprava a životní prostředí; Služby místního hospodářství
města; Jednotka sboru dobrovolných hasičů města; městské
lesy; osadní a místní výbory; zapojení města v obchodních
společnostech; komunikace s médii; požární ochrana a krizové

řízení; místostarosta města - řízení městské policie;
příspěvkové organizace města; Správa bytového fondu města a
nebytové prostory; školství; sociální věci a zdravotnictví;
místní knihovna; Zákupský zpravodaj; stížnosti a petice;
bezpečnost a ochrana zdraví při práci; zapojení města v ERN,
Mikroregionu Podralsko, MAS LAG Podralsko apod.

Stručně z jednání rady města dne 5. a 20. 11. 2018
Pozemky a služebnosti
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat část
pozemku p. č. 1045/1 trvalý travní porost o výměře cca 263
m2 v k. ú. Zákupy a záměr města prodat část pozemku p. č.
1609/12 trvalý travní porost o výměře cca 140 m2 v k. ú.
Zákupy, dle zákresu.
Rada města Zákupy schválila záměr města změnit nájemní
smlouvu uzavřením dodatku, týkající se pozemků p. č. 76/2
orná půda v k. ú. Veselí nad Ploučnicí. Změnou nájemní
smlouvy by mělo dojít k vyjmutí tohoto pozemku o výměře
Nebytové prostory
Rada města Zákupy schválila záměr města využít
(pronajmout) část společných prostor v bytových domech: čp.
327, 328 stojící na pozemku p. č. 776, 775, čp. 329, 330 na p.
p. č. 774, 773, čp. 331, 332 na p. p. č. 772, 771, čp. 333, 334
na p. p. č. 769, 768, čp. 339, 340 na p. p. č. 1473, 1472, čp.
341, 342 na p. p. č. 1470, 1469, čp. 343, 344 na p. p. č. 1461,
Správa bytového fondu města
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 2 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 535, Zákupy
na čtyři měsíce.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv o
nájmu bytu v majetku města dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvě pro příjmoFinanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila občanovi Zákup poskytnutí
individuální dotace ve výši 10.000 Kč na organizaci a zajištění
odborné sportovní akce „2018 ITU World Triathlon Grand
Final Gold Coast“ včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy za
Veřejné zakázky
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
“Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná
místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace“, pověřila
starostu města jmenováním členů komise pro otevírání obálek
a jmenováním členů komise pro posouzení a hodnocení
nabídek, schválila zahájení zadávacího řízení “Sdružené
služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa města
Zákupy a jeho příspěvkové organizace“ a pověřila starostu
města jmenováním členů komise pro otevírání obálek a
Příspěvkové organizace
Rada města Zákupy schválila přerušení provozu školní družiny
ZŠ a MŠ v termínech 27. 12. 2018 - 4. 1. 2019, 1. 2. 2019, 4.
3. - 10. 3. 2019 a 19. 4. 2019.
Rada města Zákupy schválila přerušení provozu mateřské
školy ZŠ a MŠ v termínu od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019.
Komise rady města
Rada města Zákupy v souladu se zákonem o obcích od 1. 12.
2018 zřídila komise, a to komisi pro kulturu a cestovní ruch s
počtem členů 9, jmenovala předsedou komise Ing. Petra
Lukavce a jmenovala další členy takto: Jana Benešová, Mgr.
Marcela Kopřivová, Bc. Iva Kreisingerová, Jana Mejsnarová,
Simona Řeháčková, Kamila Šoltová, Ivana Urbanová ml.,

4417 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí ze smlouvy o nájmu a
přepočítání výše nájemného.
Rada města Zákupy schválila záměr změnit dohodu uzavřením
dodatku, týkající se části pozemků p. č. 975, p. č. 976/1, p. č.
977, p. č. 980, p. č. 934 a p. č. 1016 v k. ú. Zákupy. Změnou
dohody by mělo dojít k úpravě termínů uvedených v dohodě
na dobu určitou v pravidelných víkendových prodejních a
kulturních akcích (1. sobota v měsíci + pátek před touto
sobotou) od března 2019 do prosince 2022.
1462, čp. 345, 346 na p. p. č. 1459, 1460, čp. 366, 367 na p.
p. č. 1457, 1458, čp. 385, 386 na p. p. č. 1454, 1455, čp. 387,
388 na p. p. č. 1463, 1464, čp. 389, 390 na p. p. č. 1478, 1479
a čp. 395, 396 na p. p. č. 1486, 1485 vše v k. ú. Zákupy, na
dobu neurčitou, za účelem umístění a provozování
telekomunikační technologie, dle zákresu.
vě vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, v bytovém domě Tichá 246,
Zákupy, dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 3
v ul. Nové Zákupy 533, Zákupy dle § 2279 Občanského
zákoníku od 1. 12. 2018.
tímto účelem.
Rada města Zákupy schválila Klubu aktivních seniorů, Zákupy
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč včetně uzavření
darovací smlouvy za tímto účelem.
jmenováním členů komise pro posouzení a hodnocení
nabídek.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dostavba
vodohospodářské infrastruktury k RD-Zákupy, v předloženém
znění a pověřila starostu města jmenováním členů komise pro
otevírání obálek a jmenováním členů komise pro posouzení a
hodnocení nabídek.
RM vzala na vědomí informaci o vyhlášení volných dnů ředitelem ZŠ a MŠ pro žáky ZŠ ve dnech 3. 1. a 4. 1. 2019.
Rada města Zákupy schválila Rozpočet na rok 2019 Domova
důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy a schválila
využití nevyčerpaného příspěvku zřizovatele z roku 2017 dle
předloženého návrhu.
Mgr. Petr Weiss; komisi pro mládež a tělovýchovu s počtem
členů 5, jmenovala předsedou komise Mgr. Čestmíra Kopřivu
a členy komise: Josef Jirásek, Ing. Petr Lukavec, Ing. Radek
Lípa, Jana Mejsnarová; komisi sociální a zdravotní s počtem
členů 5, jmenovala předsedkyní komise Miluši Havarovou a
členky komise: Petra Marková DiS., Lidmila Nemčoková,
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Helena Slavíková, Zdenka Unčovská; komisi pro obnovu
památek a regeneraci městské památkové zóny s počtem členů
5, jmenovala předsedou komise Ing. Zdeňka Rydygra a členy
komise: Ing. Michal Panáček, Ing. Petra Rydygrová, Mgr. Jiří
Šimek, Mgr. Petr Weiss.
Rada města Zákupy uložila předsedům komisí předložit na
jednání rady města plán činnosti na rok 2019.
Rada města Zákupy v souladu se zákonem o vodách od 20. 12.
2018 zřídila Povodňovou komisi města Zákupy s předsedou
komise starostou města Ing. Radkem Lípou a s počtem členů
10, jmenovala členy Povodňové komise města Zákupy takto:
Další záležitosti
Rada města Zákupy schválila Smlouvu o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací s Českou telekomunikační
infrastrukturou a. s., Praha 3 – Žižkov na akci „VPIC Kamenice u Zákup – chodník“.
Rada města Zákupy schválila Plán inventur na rok 2018
včetně příloh, s účinností od 10. 11. 2018, v předloženém
znění.
Rada města Zákupy na základě ustanovení § 102 zákona o
obcích zřídila s účinností od 1. 1. 2019 v Městském úřadu
Zákupy úsek sekretariátu včetně systemizovaného místa
asistenta/asistentky a stanovila s účinností od 1. 1. 2019
celkový počet zaměstnanců města Zákupy zařazených do
Městského úřadu Zákupy na 11.
Rada města Zákupy pověřila dle ust. zákona o matrikách,
jménu a příjmení k přijímání prohlášení snoubenců ke vstupu
do manželství další členky Zastupitelstva města Zákupy, a to

Ing. Marta Dostálová, Evžen Gabriel, Mgr. Jaroslav Hajdů,
Zdeněk Homza ml., Květoslava Kreisingerová, Ing. Pavel
Paták, Radoslav Pačes, Kamila Šoltová, Petr Žďánský.
Rada města Zákupy v souladu se zákonem o obcích od 1. 12.
2018 zřídila škodní komisi s počtem členů 5, jmenovala
předsedkyní komise Janu Mejsnarovou a členy škodní komise
takto: Zdeněk Homza ml., Mgr. Čestmír Kopřiva, Ing. Pavel
Řezník, Iva Serdelová; zřídila likvidační komisi s počtem
členů 5, jmenovala předsedou komise Mgr. Jaroslava Hajdů a
členy likvidační komise: Zdeněk Homza ml., Mgr. Zdeňka
Kadlecová, Ing. Pavel Paták, Ing. Pavel Řezník.
Bc. Ivu Kreisingerovou a pí Janu Benešovou; určila pro
konání svatebních obřadů obřadní místnost radnice města
Zákupy; stanovila v úředně určené místnosti – pátek v době od
9:00 do 15:00 hodin jako dobu určenou k uzavření manželství
a stanovila oprávnění užívat závěsný odznak se státním
znakem při občanských obřadech (svatební obřady, jubilejní
svatební obřady a vítání občánků) pro místostarostu Mgr.
Jaroslava Hajdů, tajemnici MěÚ Ing. Zuzanu Šostkovou a
další pověřené členky zastupitelstva města Bc. Ivu
Kreisingerovou a pí Janu Benešovou.
Rada města Zákupy schválila povolení čerpání finančních
prostředků z rekultivačního fondu a. s. Provodínské písky,
Provodín na sanaci a rekultivaci pozemků výhradního ložiska
dobývacího prostoru Veselí dotčeného těžbou sklářských a
slévárenských písků na rok 2019 do výše 400 000 Kč.

INFORMACE PRO OBČANY
Bc. Michaela Šoltová

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Jedna rodina ze Zákup a dalších třicet dva z Českolipska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu
potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské
organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se
jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii
Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se
potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5 384 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
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Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám
rádi pomohou.
V Zákupech žije 14 Dobrých andělů
Staňte se jím i vy. Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám
odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

Tříkrálová sbírka opět podpoří zdravotně hendikepované děti
Občané Zákup se každoročně zapojují do největší
dobrovolnické akce v ČR a od 1. ledna bude opět možnost na
tuto tradici navázat a podpořit svoz zdravotně
hendikepovaných dětí do školy a ze školy, který v našem
regionu zajišťuje Farní charita Česká Lípa.
Skupinky koledníků v kostýmech tří králů budou v rámci
Tříkrálové sbírky koledovat v jednom či hned v několika
dnech mezi 1. a 14. lednem 2019 od domu k domu či v ulicích
města a za zpěvu tříkrálové koledy přinesou radostnou zvěst
vánočních svátků.
Současně budou dobrovolní koledníci vybírat do úředně
zapečetěných kasiček opatřených charitním logem finanční

příspěvek, který jako již v předchozích letech podpoří v našem
regionu zmíněný Sociální automobil.
„Každodenní provoz dvou tranzitních vozů, které sváží
zdravotně hendikepované děti, je finančně náročný, a jakýkoli
příspěvek pomůže tuto službu udržet v činnosti, aby nadále
pomáhala rodičům v intenzivní péči a dětem poskytovala pocit
samostatnosti. Předem všem dárcům srdečně děkujeme,” řekla
ředitelka Farní charity Česká Lípa Eva Ortová.
Harmonogram lednového koledování a další informace
naleznete od druhé poloviny prosince na internetových
stránkách Farní charity Česká Lípa www.fchcl.cz.

MĚSTSKÁ KRONIKA
Vážení občané!
Stále více a stále častěji se lidé obracejí k minulosti své rodiny, svého rodu i svého domu. Stále častěji dostává
kronikář dotazy na občany, kteří zde dříve žili, nebo na historii domu, který si v Zákupech noví zákupští občané
zakoupili. Bohužel zřídkakdy jim lze s takovouto informací vyhovět. Zákupská novodobá kronika se totiž začala
psát až v roce 1974 a z období prvních třiceti let po druhé světové válce víme sice z úředních dokumentů, ty ale
málo, nebo zkresleně vypovídají o životě lidí. Pokud nechceme, aby i naše doba a životy lidí v ní žijících upadly
podobně do zapomnění, potřebuje kronikář i vaši pomoc. Blíží se konec roku a doba, kdy se začíná tvořit zápis
do městské kroniky za rok 2018. Prosím vás všechny o pomoc.

KRONIKÁŘ MĚSTA PROSÍ O POMOC VŠECHNY OBČANY,
kterým jejich město, jejich Zákupy, zákupská současnost i budoucnost nejsou lhostejné.
Napište, mailujte, posílejte fotografie o tom, co myslíte, že by mělo být zachováno
pro příští generace.
Sdělte zajímavosti ze svého života, ze života vaší zahrádky, o vašem domku, o vaší ulici, ze života
vaší živnosti, firmy, vašeho spolku. Nemusí to být žádné literární dílo, stačí v bodech: kdy, kde,
co se stalo, případně váš názor na to. Nebojte se pochlubit svými osobními úspěchy. Když se
nepochválíte sami, kdo vás pochválí? Nebojte se napsat, co se vám v Zákupech líbí i co se nelíbí.
Ať je kronikářský zápis skutečným obrazem našeho života.
Od podnikatelů bychom rádi věděli:
1.
2.
3.
4.

název firmy a náplň podnikání
počet zaměstnanců
úspěchy firmy
další zajímavosti, které stojí za uchování v kronice města

Od spolků bychom rádi věděli:
1. název spolku, složení výboru, počet členů
2. náplň činnosti
3. zajímavé akce v průběhu roku 2018
dalšía zajímavosti,
Vážení4.čtenáři
přispěvatelé!které stojí za uchování v kronice města

Pokud jste poskytli zprávu v minulých létech, zachovejte prosím pokud možno stejnou formu. Své
informace laskavě zašlete do 20. února 2019 na adresu zakupy.kultury@centrum.cz
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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POZOR!!!

INFORMACE REDAKCE

POZOR!!!

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, ne až 20. dne v měsíci, těsně před uzávěrkou.
Pokud všechny články dostane redakce na poslední chvíli, nestačí je zpracovat, a buď váš článek
neotiskne, nebo Zpravodaj vyjde se zpožděním.

Redakce Zákupského zpravodaje se omlouvá
Vážení čtenáři,
redakce ZZ se vám omlouvá za zpoždění listopadového
čísla Zákupského zpravodaje. Toto zpoždění bylo jednak
úmyslné, protože jsme chtěli do listopadového čísla otisknout
nejaktuálnější věci: oslavy 100. výročí vzniku Československa
28. října a ustavující zasedání zastupitelstva města 31. října.
Veškeré informace jsme měli k dispozici 1. listopadu, jejich
zpracování bylo dokončeno o tři dny později (náročné bylo

především grafické zpracování fotografií a plakátů), redakční
rada se konala 5. listopadu a časopis hned odeslán k tisku.
Dodatečný požadavek tiskárny byl vyřízen ráno 6. listopadu.
Nečekali jsme ale, že tisk bude trvat tak dlouho – plných 8
dní (jindy stačily 3-4 dny). Proto se k vám listopadové číslo
dostalo až odpoledne 13. listopadu proti původnímu předpokladu, jímž byl nejdéle 9. listopad. Ještě jednou se omlouváme.
Redakce

GLOSA POD ČÁROU
Můj 17. listopad 2018
Měl jsem to štěstí prožít letošní sváteční 17. listopad v Kutné
Hoře. Zúčastnil jsem se vzpomínkové akce, kterou pod
patronací města uspořádali studenti kutnohorských středních
škol. Od zahájení, kterým bylo setkání u sochy T. G. Masaryka
před Vlašským dvorem, kde vše začalo písněmi tak známými
z listopadové doby před 29 roky a položením kytice k soše
našeho prvního prezidenta, přes průvod městem se čtyřmi –
studenty na pomezí happeningu a performance ztvárněnými
zastaveními symbolicky nazvanými Láska, Spravedlnost,
Statečnost a Svoboda, až po nádherný emocionální závěr
v chrámu sv. Barbory, kde zazněla Píseň pro Martu,
studentská přání republice a naše státní hymna, to vše
v přítomnosti stovek svátečně naladěných občanů všeho věku,
občanů s trikolórami na prsou a svíčkami v rukou, to vše bylo
nádherným dvouhodinovým zážitkem národní pospolitosti,
radosti z nabyté svobody a touhy po jejím udržení. To vše bez
projevů nenávisti, bez projevů hloupého partajnictví.
Slyšel jsem mezi spoustou lidí nejrůznější názory, nikdo ale
nehulákal nenávistná hesla, nikoho neurážel. Tam jsem byl
hrdým příslušníkem hrdého národa, jehož příslušníci dokážou
vyjádřit své názory slušně, při tom za svým slovem stojí pevně
a důsledně, ale nesnižují se na úroveň těch, kteří slušnost
považují za slabost.
Byl jsem hrdý na to, že to byli právě mladí, kteří se nedali
ovlivnit ničím a nikým a vyjádřili slušným, jasným způsobem

vlastní názor. Často jsem měl v očích slzy dojetí i radosti.
Naopak jsem byl smutný z toho, když jsem v televizi viděl, jak
v Praze někteří lidé (s kapucí na hlavě, aby jim nebylo vidět
do obličeje – to bylo ze skromnosti, nebo z nedostatku
odvahy?) nedokážou své názory prezentovat jinak než
zahazováním květin do odpadových košů. Ty květy za nic
nemohou. Na těch květech byly naše národní barvy, jimž jsme
povinni úctou. Ty kytice byly symbolem úcty k něčemu, čeho si
snad vážíme všichni: úcty ke svobodě a k těm, co za ni
bojovali. Ať už ty květy položil kdokoliv.
Vyčítat někomu hulvátství, bezohlednost, sobectví a
sebestřednost a sám se chovat stejně? Vyčítat někomu
netoleranci a sám být ještě horší? Tak chceme spojovat
národ?
Říkejme, co chceme, vždyť máme svobodu slova. Ale říkejme
pravdu. Dělejme, co chceme, vždyť máme svobodu svědomí,
pobytu atd., ale zachovejme elementární lidskou slušnost. Že
ten druhý to nedělá? Mám být kvůli tomu hulvát či vandal i já
a ještě k tomu podněcovat druhé? – V té Kutné Hoře mezi
slušnými a hrdými lidmi mi bylo dobře.
T. G. Masaryk nebyl žádným náboženským blouznivcem a
přece řekl: „Ježíš, ne Caesar!“ Ježíš pravil: „Ať hodí
kamenem, kdo je bez viny!“ Připadá mi, že těch bez viny je u
nás velice mnoho, ale že to vyvinění si poskytují ti lidé sami a
sami chtějí rozhodovat o vinících.
JMŠ

KRONIKA MĚSÍCE – LISTOPAD
3. 11. v KD Zákupy vypukl od 19:00 hodin Rockmetalový
helouvín vol. 3 se skupinami My Project, Rimortis a
Carpatia Castle.

13. 11. jsme přivítali nové zákupské občánky.
14. 11. se od 17:00 hodin v kulturním domě uskutečnila třetí
beseda o významných osmičkových výročích republiky

_____________________________________________________________________________________
7

Zákupský zpravodaj
i Zákup u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa.
15. 11. hrál DS Dipona Louňovice v kulturním domě černou
komedii W. Koohlhaase Ryba ve čtyřech.

16. 11. se ke státnímu svátku konal v předkaplí státního zámku
Koncert Duo Kchun.
21. 11. se sešlo ke svému jednání zastupitelstvo města.

KALENDÁŘ MĚSÍCE – PROSINEC
1. 12. se uskuteční akce na zahájení Adventu – na státním
zámku v 10:00, 11:00, 12:00,13:00 a 14:00 hodin: Vánoce
u pana nadlesního – zpřístupnění bytu pana nadlesního; od
13:30 do 15:30 bude v kulturním domě v Zákupech
Adventní jarmark výrobků žáků ZŠ a MŠ Zákupy; v 16:00
hodin na nám. Svobody: pěvecký sbor Zákupáček – ZŠ a
MŠ Zákupy, Věra Klásková - zpěv, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, budou i prskavky pro děti.
4. 12. od 16:00 hodin na nádvoří Státního zámku v Zákupech
si děti užijí Mikulášskou nadílku – čerti Zaligus i Mikuláš,
pro děti budou připraveny dílničky.
15. 12. přijďte si užít „Předvánoční pohodu v zámku a
podzámčí“ - Vánoce u pana nadlesního od 10:00 do14:00
na Státním zámku v Zákupech: prohlídka zařízeného bytu z
doby první republiky s výkladem průvodce o vánočních
zvycích, nebude chybět vánoční výzdoba, ozdobené

vánoční stromy či štědrovečerní tabule s nadílkou. Délka
prohlídky: cca 35-40 minut.
V 15:00 hod. Adventní koncert „Poslán jest od Boha
anděl..." Účinkují: Jitka Baštová – akordeon, Jindřich
Macek – loutna; prohlídka nové expozice. Délka koncertu:
cca 60 minut. Předprodej vstupenek bude zahájen v sobotu
15. 12. 2018 v 10.00 hodin.
Odpoledne: nadílka zámeckému medvědovi Medouškovi,
vystoupení žáků ZŠ Zákupy, Vánoční orloj DS Havlíček
Zákupy.
28. 12. v 17:00 hod. se v kostele sv. Fabiána Šebestiána
uskuteční VÁNOČNÍ KONCERT. Vystoupí Dětský pěvecký soubor Zákupáček pod vedením K. Bartošové s pásmem koled a v hlavní časti uslyšíte MŠI D dur „LUŽANSKÁ“, opus 86 Antonína Dvořáka v provedení českolipské Sboranky, varhany Ondřej Valenta.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE – PROSINEC
1. 12.
3. 12.
5. 12.
7. 12.
9. 12.
10. 12.

11. 12.
12. 12.
14. 12.

Světový den boje proti AIDS
1898 + malíř Luděk Marold (120 let)
Světový den zdravotně postižených
1918 zrušeny u nás šlechtické tituly (100)
Mezinárodní den dobrovolníků
1923 + herec Čestmír Řanda (95)
Mezinárodní den civilního letectví
1928 * spisovatel Zdeněk Mahler (90)
1608 * anglický básník John Milton (410)
Den ochrany práv dítěte
1818 * významný český politik František Ladislav
Rieger (200)
1993 dojednána v Maastrichtu dohoda o Evropské
unii (25)
Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky
1913 * francouzský herec Jean Marais (105)
1943 podepsal E. Beneš v Moskvě smlouvu se SSSR
o spojenectví (75)
1503 * francouzský lékař a astrolog Nostradamus
(515)

14. 12. 1883 * ve Cvikově zakladatel německé sekce KSČ
Karel Kreibich (v 50. létech kritizoval nezákonnosti
komunistického režimu) (135)
1963 + filmový režisér, scénárista a herec Gustav
Machatý (55)
18. 12. 1898 byla otevřena budova Severočeského muzea
v Liberci (120)
20. 12. 1968 + americký spisovatel John Steinbeck (50)
21. 12. 1918 návrat T. G. Masaryka do vlasti, kde skládá
slavnostní slib na ústavu (100)
22. 12. 1883 * spisovatel a cestovatel Jan Havlasa (135)
24. 12. Štědrý den
25. 12. 1898 * architekt Jaroslav Fragner (120)
1908 * hudební skladatel Jan Seidl (110)
1938 + Karel Čapek (80)
27. 12. 1948 * francouzský herec Gérard Depardieu (70)
28. 12. 1968 * finský počítačový programátor Linus Tornvalds (tvůrce operačního systému linux) (/50)
29. 12. 1813 * spisovatel Karel Sabina (205)
1898 * spisovatel Jan Čarek (120)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH kulatě ŠUSTLO”
4. 12. 1938 z 1277 voličů volilo v Zákupech 100 % voličů
nacisty. (80 let)
14. 12. 1973 se konala estráda s Lubomírem Lipským. (45)

31. 12. 1978 bylo přes den teplo +12 0C, do rána 1. 1. 1979
klesla teplota na -21 0C. Rozdíl -33 0C. Největší
zaznamenaný pokles teplot během 12 hodin. (40)

Počet obyvatel Zákup na konci roku 1938: 336 Čechů, 2145 Němců (pro srovnání: na konci r. 1945: 1162 Čechů, 220
Němců)
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KULTURA
LISTOPADOVÉ KULTURNÍ AKCE
Koncert ke státnímu svátku Dne boje za svobodu a demokracii
V pátek 16. listopadu se v předkaplí Státního zámku Zákupy uskutečnil slavnostní koncert u příležitosti státního svátku.
S programem „Stella Maris vystoupilo úspěšné vokální DUO KCHUN z České Lípy. Zazněla hudba středověká i renesanční, od
gregoriánského chorálu až po duchovní písně a polyfonní kompozice.
Koncert se velmi vydařil a duo renomovaných pěvců si od obecenstva vysloužilo dlouhý skandovaný potlesk.
Mgr. Zdeňka Kadlecová

Třetí beseda o významných osmičkových výročích ke 100. výročí vzniku Československa
Třetí beseda městského kronikáře Mgr. J. M. Šimka ke 100. výročí
vzniku Československa o významných osmičkových výročích v historii Československa i v Zákup od roku 1918 do roku 1938 proběhla
v kulturním domě v podvečer ve středu 14. listopadu.
Téhož dne odpoledne na stejné téma besedoval kronikář s klienty
Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou v Nových Zákupech.
V lednu 2019 bude seriál besed pokračovat obdobím od roku 1938 až
po rok 1989.

Divadelní představení DS Dipona Louňovice
DS Dipona Louňovice přijel do Zákup 15. listopadu, aby v kulturním domě sehrál černou komedii W. Koohlhaase Ryba ve čtyřech. Zhruba 70 minut bavili louňovičtí ochotníci slušně naplněný sál svými výkony ve hře, která sice neměla překvapivý závěr
ani složitou zápletku, ale dokázala udržet diváckou pozornost až do konce. Mezi pěti postavami vynikla především postava nejstarší sestry Karolíny a postava ďábla, kterou do textu přikomponoval režisér J. Pšenička. Rádi louňovické zase někdy uvítáme.
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Zámek Zákupy otevírá novou prohlídkovou trasu
Státní zámek Zákupy v neděli 28. 10. 2018 oslavil výročí
100 let v majetku samostatného českého státu. Významnou
událost připomíná nová prohlídková trasa.
Zákupský zámek, jenž patřil v letech 1805-1918 do majetku
panovnické dynastie Habsburků, připadl po vzniku Československa republice. Chybělo málo a tento zámek by se stal i
v novém státním zřízení letním sídlem hlavy státu, tentokrát
prezidenta Tomáše Gariggue Masaryka. V roce 1919 totiž
Kancelář prezidenta republiky vážně uvažovala o výběru
zákupského zámku pro tento účel, a tak byl do Zákup 3.
července 1919 vyslán tehdejší hradní ceremoniář Dr. Jiří
Guth-Jarkovský, aby někdejší panovnické letní sídlo
prohlédnul. Ještě na začátku následujícího roku se s pobyty
pana prezidenta počítalo, ale nakonec ze záměru sešlo.
Správa zákupského zámku byla mezitím svěřena Státním
lesům a statkům, instituci, která hospodařila s nemovitostmi
bývalé panovnické rodiny, ale postupně také s nemovitostmi
ostatních šlechtických pozemků, které podléhaly zestátnění na
základě první pozemkové reformy. Řízení zákupské pobočky
měl na starost lesní správce s titulem lesního rady, kterých se
zde vystřídalo několik.
Právě toto období, kdy se vybrané prostory zámku proměnily
v kanceláře lesní správy a bydlení úředníků ministerstva
zemědělství, připomíná nová prohlídková trasa. Vůbec poprvé
dochází ke zpřístupnění prostor v 1. patře, jež bylo za první
republiky částečně adaptováno k bydlení dle tehdejších
standardů. Na letní byt sem jezdili nejen řadoví úředníci
ministerstva, ale i samotný ministr zemědělství.
Z plejády lesních správců byl k prezentaci zvolen Ing. Josef
Maťa, působící v Zákupech v letech 1932-1935. Lesní rada
patřil k vysokým úředníkům ministerstva zemědělství, a tak
mu náleželo odpovídající bydlení v domě lesní správy
situovaném v Borské ulici proti vstupu do zámecké zahrady.
Na zámek docházel do kanceláře.
Bývalá lesní správa už není součástí zámeckého areálu, a tak
bylo rozhodnuto, že bydlení vysokého prvorepublikového
úředníka, jímž pan Maťa byl, bude rekonstruováno
v nejzachovalejším z bytů z doby první republiky v 1. patře
zámku. Celý byt prošel stavební obnovou a restaurováním
mobiliáře díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR
v rámci Osmičkových výročí. Dotace dosáhla celkově výše
1 260 000 Kč.
Prohlídka bytu zahrnuje předsíň s toaletou, pracovnu lesního
rady, parádní pokoj, kuchyň s koupelnou, dětský pokoj a
ložnici. K zařízení nové expozice byl využit nejen mobiliární
fond Národního památkového ústavu, ale také předměty z darů
a pozůstalostí. V mobiliárním fondu zámku Zákupy zůstala
zachována část trofejí z prvorepublikové lesní správy, ale také
unikátní kolekce portrétních fotografií, jež představují
jednotlivé lesní správy od poloviny 19. století až do Ing.
Josefa Maťu.
Velké poděkování patří rodině Ing. Josefa Mati, s níž autoři
expozice navázali vynikající spolupráci. Díky tomu se
podařilo získat cenné informace nejen k profesnímu, ale také
k soukromému životu lesního rady, rodinné archiválie a
především zápůjčku v podobě autentické ložnice. Manželé
Maťovi ji získali jako svatební dar a měli s ní vybavený právě
byt v Zákupech.
Neméně významnou akvizicí je soubor trofejí z pozůstalosti

Milana Lípy.
Nová prohlídková trasa odkazuje také na další historické
souvislosti – vznik první české školy v budově předzámčí, ale
také na fakt, že za první republiky zůstala zachovaná možnost
navštívit bohatě zařízené a vyzdobené interiéry 2. patra, kde se
nacházely apartmány bývalé císařské rodiny.
Životní příběh Ing. Josef Mati skončil tragicky. V červnu roku
1935 se těšil na zaslouženou rodinnou dovolenou v Jugoslávii
a také k návratu na rodnou Moravu, kam obdržel služební
jmenování, avšak zásahem vyšší moci se ani jednoho
nedočkal. Společně se svým nadřízeným z liberecké centrály
Ing. Karlem Axamitem jel dokončit vyšetřování defraudace
polesného v hájovně Na Borečku u Doks Richarda
Kollowského, který nelegálně prodával dřevo ze státních lesů.
Při odchodu Kollowský proti oběma pánům namířil zbraň a
vystřelil. Ing. Axamit vyváznul živý, ale Ing. Maťu polesný
trefil a na místě zabil. Bylo mu pouhých 46 let. Vrah následně
obrátil zbraň také proti sobě. Tragický osud, avšak příkladný
prototyp úředníka nové republiky a vzorného otce rodiny.
Realizační tým NPÚ, ÚPS na Sychrově pod vedením Mgr.
Vladimíra Tregla tvořili Mgr. Tomáš Kořínek, Bc. Jan Rucz a
kastelán zámku Zákupy Mgr. Petr Weiss za vydatné pomoci
dalších kolegů a spolupracovníků.
„Posledním říjnovým víkendem sice končí tzv. hlavní
návštěvnická sezóna, ale právě s ohledem na významné výročí
100 let vlastnictví zámku státem a s ním spojený počin nové
expozice jsem se rozhodl zámek veřejnosti zpřístupnit i
v dalších měsících. Již první listopadový víkend máme
prohlídky pro opozdilce, během kterých budeme pouštět
ukázky z velkého orchestrionu, novou prohlídkovou trasu
s výkladem průvodce veřejnosti představíme o víkendu
10.-11. listopadu a to od 10:00 do 14:00 hodin. Jako dárek
pro všechny návštěvníky bude trasa přístupná také v rámci
tradičních adventních prohlídek zámku s názvem Vánoce u
pana nadlesního vždy o víkendech od 24. 11. do 16. 12. od
10:00 do 14:00 hodin,“ zve na prohlídky nejenom nových
interiérů zákupský kastelán Petr Weiss.
Od dubna 2019 se nový okruh zařadí jako v pořadí třetí po
bok stávajících dvou prohlídkových okruhů do interiérů
zámku. Zájemci jej najdou pod názvem „Zámek za prezidenta
Masaryka“. Doplní tak trasy „Zámek za císaře Ferdinanda“ a
„Zámek za císaře Františka Josefa“.
Zámek Zákupy
Rozlehlý barokní zámek v Zákupech sloužil ve 2. polovině 19.
století jako letní sídlo odstoupivšího rakouského císaře a
posledního korunovaného českého krále Ferdinanda
Dobrotivého, a dnes je tak jedinečnou ukázkou habsburské
rezidence na území našeho státu. Raritou mezi zařízením
zámku je zachovaný osobní výtah z roku 1870 vyrobený
firmou Ringhoffer. V zámeckém příkopu je chován medvěd
brtník. V těsné blízkosti zámku se nachází francouzská
zahrada a anglický park. V nabídce také dětské zkrácené
prohlídky s princeznou, kulturní akce, adventní prohlídky,
možnost svatebních obřadů i komerčních pronájmů.
Státní zámek Zákupy, Borská 1, 471 23 Zákupy, tel: +420 487
857 278; www.zamek-zakupy.cz
GPS: 50°41'15"N, 14°38'37"E
FB – Státní zámek Zákupy muzeum historie
NPÚ, ÚPS na Sychrově
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Národní památkový ústav, územní památková správa na
Sychrově je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou
objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je
největší příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR
a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než
sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů
pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů
a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů:

historické zahrady a parky. Z konvolutu památek přímo ve
správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví
UNESCO.
NPÚ, územní památková správa na Sychrově se stará o
osmnáct památek na území Libereckého, Pardubického a
Královéhradeckého kraje. Další informace najdete na
https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov

Kontakty:
Mgr. Petr Weiss, kastelán zámku Zákupy, tel.: 487 857 278, mob.: 724 663 770, e-mail: weiss.petr@npu.cz
PhDr. Miloš Kadlec, ředitel, NPÚ ÚPS na Sychrově, tel.: 482 360 003, mob.: 603 105 335, e-mail: kadlec.milos@npu.cz
Mgr. Bc. Lucie Bidlasová, pracovník vztahů k veřejnosti, NPÚ ÚPS na Sychrově, mob: 773 775 944, e-mail:
bidlasova.lucie@npu.cz

POHLED DO HISTORIE ZÁKUPSKÉHO ZPRAVODAJE
Jiří M. Šimek
Zákupský zpravodaj započal svou cestu mezi zákupské občany v září roku 1974. Zpravodaj byl psán na stroji ve formátu A5 a
cyklostylován. Jeho obálka byla standardní, částečně předtištěná. Vydával se v počtu 250 exemplářů a stál 2 koruny.
Vydavatelem byla Místní organizace KSČ, Místní výbor Národní fronty a Městský
národní výbor v Zákupech. (Pořadí vydavatelů je uvedeno tak, jak bylo dle „politické
důležitosti“ tehdy obvyklé.) Jako
redaktor Zpravodaje byl ustanoven učitel
zdejší školy pan Josef Šťastný. Obsah
Zpravodaje byl určen požadavky
vydavatelů. První číslo vyšlo, jak již
uvedeno, v září 1974.
Po převzetí řízení redakce vykonával
celou činnost spojenou s vydáváním
Zpravodaje zpočátku sám. Zajišťoval
veškerý obsah i grafickou podobu a
měsíčník o formátu A5 zpočátku psal na
psacím stroji, od července roku 1994 na
počítači. Rozmnožování pak bylo úkolem
městského úřadu, kde se tiskl už na
počítačové tiskárně. Cena Zpravodaje
byla 3,- Kč.
Zpravodaj svou existenci pak zakončil po
čtyřech létech rokem 1978 jednak pro
nezájem vydavatelů, zřejmě proto, že neměl požadovaný ideový dopad na občany,
jednak pro nezájem občanů a nedostatek čtenářů. Třináct let pak Zákupy neměly
žádný časopis, který by občany informoval o dění ve městě.
Obnovy se Zákupský zpravodaj dočkal po změnách, které přinesla listopadová revoluce 1989, po podzimních volbách
zastupitelstva v roce 1990 – hned na začátku roku 1991, kdy byl řízen tehdejší tajemnicí MěÚ paní V. Schelzigovou. Obálka i
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způsob rozmnožování zůstaly
stejné. Novodobému Zákupskému zpravodaji bude tedy
v příštím roce 28 let. V roce
1992 byl požádán Mgr. J. M.
Šimek, aby se ujal vedení
redakce, a v této činnosti
pokračuje do současnosti.
Časopis byl oficiálně zaregistrován referátem kultury
OkÚ v České Lípě 10. března
1995. V témže roce se změnil
formát měsíčníku na A4 a cena
se zvýšila na 5 Kč.
Od roku 2004 se tiskne
v tiskárně, čímž se přirozeně
prodloužila doba od uzávěrky
příspěvků do vyjití každého
čísla. Přes výrazné rozšíření
počtu stránek časopisu (kolísá mezi počtem 16-24 a mění se jednak
podle situace – např. po volbách všeho druhu, nebo v měsíci
následujícím po významných městských akcích, někdy i vzhledem k
většímu počtu inzerátů apod. je stránek více) a při zkvalitnění tisku (od
roku 2017 je obálka barevná) zůstala tato cena stejná. Příjem ze
Zpravodaje zvyšuje inzerce.
Mezitím se rozšířila redakční rada, ve které je kromě šéfredaktora
člen(ka) zastupitelstva města, tajemník (tajemnice) městského úřadu,
referentka MÚ pro kulturu a případně (pokud bude mít zájem) další
člen(ka) z řad občanů.
Potěšitelné je, že do měsíčníku zákupských občanů dostáváme řadu
příspěvků od čtenářů. Méně potěšitelné je to, že mnohé z těchto příspěvků
řešily leckdy osobní animozity a spory. Byly i případy, kdy redakce
příspěvek pro osobní invektivy otisknout nemohla.
Na druhou stranu řada příspěvků se zabývá věcmi veřejnými z hlediska
snahy po jejich zlepšení a po zkvalitnění života v Zákupech.

JAK SE VLASTNĚ ZPRAVODAJ DĚLÁ?
To se nejprve vezme veškerý materiál, který je pro další číslo k dispozici.
Ten se seřadí, jazykově upraví (pokud si to autor příspěvku přeje – jinak
redakce ponechává bez jazykové úpravy, protože autor chce zřejmě sám
sebe prezentovat i způsobem vyjadřování), najdou se případné
netisknutelné výrazy, které se vyřadí, podle potřeby se mohou některé
příspěvky i krátit, k čemuž si redakce vyhrazuje právo a autor s tím musí
počítat. K článkům se přiřadí fotografie. Teprve když je obsah čísla
uzavřen, přikročí se ke grafické úpravě. Při tom musíme počítat s několika
danými a nepřekročitelnými podmínkami:
1. Máme barevnou obálku, tj. první a poslední stránku. Musíme tedy
vybrat vhodné fotografie. Přispěvatel, který posílá více fotografií, může
navrhnout, co by chtěl mít barevně na obálce (ostatní snímky jsou pak
černobíle přímo v textu). Jeho návrh nemusí být respektován, třeba jsou
jiné fotografie k jiným článkům lepší nebo důležitější.
2. Výsledný počet stránek musí být kvůli tiskárně dělitelný čtyřmi. Pokud
přesáhne o jednu stránku, snažíme se řešit graficky zmenšením fotografií
či plakátů. Pokud přesáhne o dvě stránky, zmenšování nepřichází v úvahu,
něco se dá zvětšit, ale především musíme hledat nový materiál, kterým
bychom číslo doplnili. A doplnit dvě stránky není žádná legrace.
3. Každý zásah do již hotové grafiky znamená, že se celé číslo od místa, kde došlo k zásahu, musí graficky dělat znovu.
Grafické zpracování je časově velmi náročné, proto víme, že na ně potřebujeme nejméně 3 dny času od uzávěrky. Něco se dá
udělat předem – např. první stránka závisí na úvodním slově starosty a víme, že spolu s fotografiemi zabere celou plochu titulní
stránky. Pak bývá zpravidla zpráva o jednání rady či zastupitelstva, tu zajišťuje paní tajemnice a má ji vždy včas. Ale pak už
začínají další příspěvky, a nezbývá, než čekat, až dojdou. A leckdy docházejí po uzávěrce. Snažíme se je do čísla dostat. Ale ne
vždy je to možné časově zvládnout, chceme-li, aby Zpravodaj vyšel včas. A pak už záleží na tiskárně. Pokud se vše podaří, může
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Zpravodaj vyjít – počítejte s námi: uzávěrka je 20. dne v měsíci + minimálně 3 dny na zpracování + 1 den redakční rada, která
kontroluje připravené číslo před odesláním do tiskárny + 3 dny v tiskárně = 27. dne v měsíci by nový Zpravodaj mohl být
k dispozici (a zpravidla to tak také bývá). V říjnu jsme s uzávěrkou čekali až do 1. listopadu (viz omluva redakce); pak je náš
početní příklad následující: uzávěrka 1. 11. (čtvrtek) + 3 dny na zpracování + redakční rada + 4 dny v tiskárně = 9. 11. jsme
čekali Zpravodaj venku, což se nestalo. Redakce pracovala samozřejmě i o víkendu, jinak by vše trvalo ještě déle, takže enormní
zpoždění nenastalo vinou redakce.
Snad tenhle stručný popis toho, jak Zpravodaj vzniká, jak se rodí, než se dostane ke čtenářům, napomůže i k pochopení, proč
žádáme, aby přispěvatelé posílali své příspěvky včas hned po skončené akci, a nečekali na poslední minuty před uzávěrkou.
Totéž platí samozřejmě o oznámeních připravovaných akcí. Jistě každý pořadatel o nich ví nejméně měsíc předem.
Záleží tedy i na vás, čtenářích a přispívajících, jaký Zpravodaj bude a jak včas bude vycházet.

*************************************************************************************
Povídáním o Zákupském zpravodaji končí dlouhý
SERIÁL O HISTORII I SOUČASNOSTI ZÁKUPSKÉHO KULTURNÍHO ŽIVOTA, kde jsme vás seznámili
s kulturními aktivitami v Zákupech vůbec, s historií i
současnosti zákupského českého divadla, potažmo DS
Havlíček, s hudební historií Zákup a konečně s historií a

současností Zákupského zpravodaje. Jistě by si podobné
seriály zasloužily i jiné složky zákupského veřejného a
společenského života.
A tak vyzýváme zákupské spolky. Napište nám o sobě, o
své historii i současnosti. Rádi váš příspěvek otiskneme
v plném rozsahu.

Město Zákupy vás zve na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
v sobotu 1. 12. 2018
NÁMĚSTÍ SVOBODY 16:00 HODIN
pěvecký sbor Zákupáček - ZŠ a MŠ Zákupy
Věra Klásková - zpěv
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Občerstvení zajištěno

STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 hodin
Vánoce u pana nadlesního
zpřístupnění bytu pana nadlesního

Kulturní dům Zákupy 13:30 - 15:30 hodin
ADVENTNÍ JARMARK
výrobků žáků ZŠ a MŠ Zákupy
_____________________________________________________________________________________
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MĚSTO ZÁKUPY VÁS ZVE NA

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
Kde? ZÁMEK ZÁKUPY
Kdy? 4. 12. 2018
V kolik? Od 16:00 hod.
KRAMPUS ČERTI
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO DĚTI
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
_____________________________________________________________________________________
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I letos Vám skauti a skautky přinesou

Betlémské světlo

„Lid,
který chodí v temnotách,
uvidí velké světlo…“
(Iz 9, 1)

Malý plamínek,
tento novodobý symbol
Vánoc,
jenž svou silou spojuje
mnohá srdce,
vám budeme předávat
na zámku Zákupy
dne 16.12.2018
13:00-15:00 hodin
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ZÁKUPSKÉ SPOLKY
Divadelní spolek HAVLÍČEK Zákupy
Listopad byl pro DS Havlíček měsícem
zájezdů.
V sobotu 3. listopadu vycestovali zákupští
ochotníci do Louňovic u Prahy, kde
odpoledne zahráli přeplněnému sálu pohádku B. Bartoše
„Kuba a zkrocená kráva“, večer pak hru D. Fischerové
„Princezna T.“
V neděli 11. listopadu pak ve Vlastivědném muzeu v České
Lípě opět před naplněným hledištěm úspěšně provedli
inscenaci „O pravdě a člověku“. Představení bylo velmi příz-

Louňovice: Kuba a kráva

Princezna T.

nivě přijato a v krátkém popovídání po představení padly od
diváků i věty jako „Vy hrajete divadlo, profesionálové sem
jezdí vydělávat.“ A protože polovina souboru byla nachlazená
a sotva mluvila, slyšeli jsme: „Uzdravte se, hrajte dál a zase
přijeďte.“ To potěší.
Od 20. listopadu už začíná nová práce – zkoušky na komedii
O. Wildea „Jak je důležité míti Filipa“. Diváci se na ni mohou
těšit tentokrát ne v tradičním termínu havlíčkovských premiér
1. května 2019, ale už v sobot 27. dubna a první repríza je
plánována v polovině května.
JMŠ

Česká Lípa: O pravdě a člověku

Ze skautské obce

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZÁKUPY
Těšíme se na Vánoce Jak silný zážitek to musel být v r. 1223 pro lidi z okolí města Greccio v Itálii, spatřit první živý
Betlém. V lese na úpatí hory La Verno v půlnoční dobu v malé jeskyni ozářené donesenými světly pochodní a svící leželo malé
„Děťátko betlémské“. Bylo položené na seně v jeslích a jen zvířata, vůl a oslík ho svým dechem zahřívali.

_____________________________________________________________________________________
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Svatý František z Assisi chtěl, aby lidé lépe pochopili velikost Božího daru, na vlastní oči viděli chudobu, ale i vznešenost
našeho Spasitele. Proto vše uspořádal. A lidé pochopili a pocítili obrovskou radost, blaženost a vděčnost. Na svět přišel Bůh,
sklonil se k lidem a přišel nás spasit.
A co teprve skutečná událost narození
Krista v Judsku, v městě Betlém před
dvěma tisíci roky. Tam se radovalo i
celé Nebe, jak zaznamenali evangelisté. Noc se změnila v jasný den,
andělé sestupovali z výšin, klaněli se
Ježíškovi a jásali a zpívali s pastýři a
všemi příchozími. Na obloze se objevila zvláštní jasná hvězda. „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi lidem dobré
vůle“, znělo do všech končin Země.
I dnes se všichni těšíme na Vánoce,
dokonce tak moc, že se začíná slavit už
v období Adventu (Advent je čas
příprav na Příchod Spasitele a trvá 4
neděle před Vánocemi). Někteří si pak
pletou Advent s Vánocemi. Přitom
Vánoce nám zprostředkovávají chvíle,
kdy můžeme prožívat a pociťovat, že
existuje láska, harmonie, pohoda, klid,
radost, zkrátka ráj. Alespoň na okaBetlém v zákupském kostele sv. Fabiána a Šebestiána
mžik zde na zemi, než se dočkáme
toho nebeského. A prožíváme je tak? Nekazíme si je tím, že řešíme spoustu nedůležitých věcí, hloupostí, že nemáme čas se
zastavit a zamyslet, hledat to pravé Štěstí.
Buďme jako naši předci, nechme na sebe působit Boží dar v podobě „Děťátka betlémského“, Ježíška, který přišel na svět, aby
nám přinesl spásu. Bůh, náš nebeský Otec, dal lidstvu z lásky ten největší dar. M. Hašlová
Přejeme všem klidné a krásné prožití období Adventu a vánočních svátků. A do r. 2019 Boží požehnání, hodně radosti a
spokojenosti - přejí R. D. Grzegorz Wolański a všichni pokřtění

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích :
Štědrý den
- pondělí
Slavnost Narození Páně
- úterý
Svátek Svaté rodiny
- neděle
Slavnost Matky Boží, Panny Marie - úterý

24. 12.2018 v 16:00 hod.
25. 12.2018 v 8:30 hod.
30. 12.2018v 8:30 hod.
1. 1.2019 v 8:30 hod.

Akce, kterými chceme přispět k předvánoční i vánoční pohodě :
Pozvánka
V rámci předvánoční akce společenských zákupských organizací, Muzea masek, ŘKF a spolku Společné
dědictví se koná komentována prohlídka s tématikou Vánoc
v sobotu 15. prosince v době od 14:00 hod. do 16:00 hod. v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v
Zákupech.
Pozvánka
Děkanství Zákupy a spolek Společné dědictví Zákupy si Vás dovolují srdečně pozvat do kostela svatých
Fabiána a Šebestiána v Zákupech
na
VÁNOČNÍ KONCERT
v pátek 28. prosince 2018 v 17:00 hod.
Vystoupí Dětský pěvecký soubor Zákupáček pod vedením K. Bartošové
s pásmem koled
a
v hlavní časti uslyšíte
Antonín Dvořák: MŠE D dur „LUŽANSKÁ“, opus 86
v provedení Českolipské Sboranky, varhany Ondřej Valenta
Vstupné je dobrovolné.
Sponzorem akce je Římskokatolická farnost Zákupy
_____________________________________________________________________________________
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Paní Dagmar Hubené k 91. a paní Dobromile Peškařové
k 95. narozeninám přejeme pevné zdraví, hodně radosti a
štěstí.

FOTOREPORTÁŽ
Vítání občánků

Dan Gabriel

Daniel Schlenker

Jakub Majerčák

Jana Lípová

Nela Baleková

Petr Pekárek

Daniela Kroupová

Lota Rydygrová

Ema Němečková

Ema Nováková

Lukáš Hána

Matěj Jerson

Vanessa Čuklovičová

Zákupský zpravodaj – založen 1974, obnoven 1992, MK ČR E 12213
Redakční rada – šéfredaktor: Mgr. Jiří Šimek; členové: Bc. Iva Kreisingerová, Bc. Michaela Šoltová, Ing. Zuzana Šostková
Vydavatel – město Zákupy * Adresa administrace – Městský úřad, Borská 5, telefon/fax 487 857 296
Cena inzerce – strana formátu A4 - 400,- Kč, ½ strany - 200,- Kč, ¼ strany - 100,- Kč, 1/8 strany - 50,- Kč vč. DPH
_____________________________________________________________________________________
Náklad – 370 ks * Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci do 12 hod.
24
Grafická úprava – Mgr. Jiří M. Šimek * Tisk – C-PRINT, Herbert Hauser, Cvikov

