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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doufejme, že letošní zima se už nevrátí a s jarem přijde i nová vlna pozitivní energie. Bude potřeba.
Po dvou letech strávených ve všech možných omezeních s dodržováním všech možných opatření se
pomalu a jistě vrací svět do normálu. A stejně tomu tak bude i v Zákupech. Každému snad nejvíce chyběly
kulturní akce. Možnost potkat se, pobavit se a zapomenout na strasti běžných dnů. V průběhu
následujícího měsíce budou čtyři soboty ve znamení zábavy v Zákupech. První akcí bude tradiční
masopust. Ten poslední v roce 2020 byl velkolepý s medvědem Dřevoušem a velikánským průvodem masek
či maškar. Ten letošní nebude tak monstrózní jako před dvěma lety, ale bude. Zákupy, masopust a masky
zkrátka patří k sobě. Další akcí bude Ples města v maskách či bez. Stalo se dobrou tradicí, že náš ples
navštíví několik desítek masek a společně s návštěvníky plesu „v civilu“ vytvoří v našem Kulturním domě
skvělou atmosféru, která bude podpořena dobrou hudbou, bohatou tombolou a dostatkem jídla a pití.
Po dospěláckém maškarním přijde na řadu ten dětský. Zábavné odpoledne s dětským programem,
tombolou a občerstvením pro malé i velké. A první sobotu v dubnu přijede do kulturního domu Kino
na kolečkách. Pohádka pro všechny generace Tajemství staré bambitky 2 a poté komedie Srdce na dlani
budou společně s tradičním občerstvením připraveny pro všechny zájemce české filmové tvorby.
Plakáty s přesnými informacemi naleznete uvnitř tohoto vydání zpravodaje. Srdečně Vás zvu na všechny
akce, které pro Vás město Zákupy, ve spolupráci s místními spolky, pořádá.
Ing. Radek Lípa, starosta města

DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA ZÁKUPY
Rada města Zákupy schválila dotační programy:
Program města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční činnosti v roce 2022
Program města Zákupy pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2022
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo dotační program:
Program města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2022
Bližší informace k dotacím včetně žádostí jsou k dispozici na webových stránkách města:
https://www.zakupy.cz/mestsky-urad/dotace/dotacni-programy-mesta/

TŘÍDÍME ODPAD

DŮLEŽITÁ INFORMACE
V rámci dotačního projektu Svazku obcí EKOD máme k dispozici dalších 100 nádob 240 l
(popelnic) na PAPÍR. V první etapě budou popelnice rozvezeny ve středu města. Po
konzultaci se svozovou firmou (logistika, počty obyvatel v jednotlivých ulicích, náklady na
svoz, svoz velkým náklaďákem atd.) budou tyto nádoby rozděleny mezi obyvatele těchto
ulic:
Borská, Gagarinova, Kamenická, Ke Koupališti, Koželužská, K Pastvinám, Krátká, Mimoňská,
Nábřežní, V Lukách, Nádražní, Okružní.

Nádoby budou rozváženy (zdarma) až po podpisu smlouvy o půjčce, kterou musí majitelé
nemovitostí v těchto ulicích podepsat na městském úřadě u paní Vinšové. Vyvážet se
začne pravděpodobně začátkem dubna, zřejmě s třítýdenním intervalem, vždy ve středu,
společně s komunálním odpadem.
ŽÁDÁM PROTO VŠECHNY ZÁJEMCE Z VÝŠE UVEDENÝCH ULIC, ABY SE V PŘÍPADĚ ZÁJMU DOSTAVILI NA
MĚSTSKÝ ÚŘAD A PODEPSALI SMLOUVU O PŮJČCE NA NÁDOBY NA ODPAD. DĚKUJI 😊
V případě doplňujících dotazů se neváhejte na mě obrátit!
Mobil: 775 750 021, e-mail: starosta@mesto-zakupy.cz
- ￼2 -

Ing. Radek Lípa, starosta města

Informace pro občany
Rada města Zákupy dne 26. 1. 2022
Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy schválila
• záměr města prodat pozemek p. č. 188/2, zahrada
o výměře 53 m2 v k. ú. Lasvice za cenu 150 Kč/m2,
s užívacím právem dle smlouvy o pachtu,
a uzavření kupní smlouvy s občankou Jablonného
v Podještědí,
• záměr města prodat pozemek p. č. 1484/24 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 121 m2 v k. ú.
Božíkov, do společného jmění manželů ze Zákup za
cenu 60.500 Kč,
• pronájem části pozemku p. č. 1609/1 o výměře
cca 450 m2 v k. ú. Zákupy, za účelem zahrada,
nájemné 1,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, občance Zákup
a uzavření nájemní smlouvy,
• pronájem části pozemku p. č. 1609/1 o výměře cca
623 m2 v k. ú. Zákupy, za účelem zahrada, nájemné
1,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, manželům ze Zákup a uzavření
nájemní smlouvy,
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby (zařízení
distribuční soustavy na pozemku p. č. 165 v k. ú.
Starý Šidlov) se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín,
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační řad
a s ním související objekty na pozemcích p. č. 2548
a p. č. 2549/10 v k. ú. Zákupy) se společností
Severočeská vodárenská společnost, a. s., Teplice
a občanem Zákup,
• smlouvu o podmínkách zkapacitnění
vodohospodářské infrastruktury (vybudování nové
ČSPV v ulici K Pastvinám, Zákupy) se společností
Severočeská vodárenská společnost, a. s., Teplice.

Rada města Zákupy neschválila přechod nájmu bytu
č. 8 v ul. Gagarinova 395, Zákupy dle § 2279
Občanského zákoníku.
Pronájmy
Rada města Zákupy schválila
• dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 3. 11. 2013 mezi městem Zákupy
a nájemcem paní Ivanou Urbanovou ke dni
31. 1. 2022,
• záměr pronajmout restauraci včetně zastřešené
terasy na koupališti v Zákupech; výměra pozemku
304 m2, celková zastavěná plocha 200 m2 (prostory
restaurace tvoří výčep, kuchyň, sociální zařízení
a sklady). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou. Účel nájmu je provozování restaurace,
poskytování služeb spojených se stravováním. Výše
nájemného se stanovuje ve výši 200 Kč/m2/rok, což
je 40 000 Kč za rok (nájemné bude hrazeno měsíčně
v poměrné části). Dále se budou hradit měsíční
zálohy na elektřinu ve výši 6 000 Kč a na vodné
a stočné ve výši 2 000 Kč;
• záměr pronajmout část budov y č. p. 521
(restauraci) v Zákupech o celkové výměře 295 m2
(prostory restaurace tvoří sál, výčep, kuchyň,
sociální zařízení, sklady a šatna). Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou. Účel nájmu
je provozování restaurace. Nájemné se stanovuje
ve výši 20 Kč/m2/rok, což je 5 900 Kč za rok (bude
hrazeno měsíčně v poměrné části). Dále se budou
hradit měsíční zálohy na vodné a stočné ve výši
2 000 Kč.
Finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila prodejní cenu materiálů
na Informačním centru města, a to:
magnetky - 35,-Kč/ks; turistické známky - 40,-Kč/ks;
turistické nálepky - 15,-Kč/ks a vizitky - 15,-Kč/ks.

Rada města Zákupy vzala na vědomí podnět občana Rada města Zákupy schválila vyhlášení Programu
města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti
z ul. K Pastvinám, Zákupy.
kultury na podporu celoroční činnosti v roce 2022
Správa bytového fondu města
a vyhlášení Programu města Zákupy pro poskytování
Rada města Zákupy schválila
dotací v sociální oblasti v roce 2022.
• uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 o velikosti
1+2 na adrese Nové Zákupy 508, Zákupy Další usnesení a komise rady města
Rada města Zákupy schválila smlouvu o nájmu
s občankou Zákup na čtyři měsíce,
• uzavření nájemních smluv o nájmu bytu v majetku prostor ke sňatečným a obdobným obřadům
s Národním památkovým ústavem, Praha 1 na dobu
města dle důvodové zprávy,
• výměnu bytů - byt č. 23, ul. Školní 342, Zákupy u r č i t o u , a t o o d e d n e p o d p i s u s m l o u v y
a byt č. 24, ul. Školní 342, Zákupy.
do 31. 12. 2022, v předloženém znění.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přechod nájmu
bytu č. 3 v ul. Školní 339, Zákupy dle § 2279
Občanského zákoníku a uzavření nájemní smlouvy
od 1. 2. 2022 na 4 měsíce.

Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení ze dne
24. 8. 2021, kterým schválila uzavření smlouvy
o možnosti provést stavbu na cizím pozemku
na částech pozemku
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Informace pro občany
• p. č. 1666/2 v k. ú. Božíkov v rámci stavby „Božíkov – chodník II. etapa“ s ČR – Státním pozemkovým úřadem,
Praha 3,
• p. č. 1579/1 v k. ú. Božíkov v rámci stavby „Božíkov – chodník II. etapa“ s Libereckým krajem – Krajskou
správou silnic Libereckého kraje, p. o., Liberec VI – Rochlice.
Rada města Zákupy schválila Směrnici MěÚ Zákupy č. 1/2022 k testování zaměstnanců města.
Rada města Zákupy vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2021 „Poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“.
Rada města Zákupy schválila v předloženém znění,
• zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 5. 1. 2022,
• zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 12. 1. 2022,
• zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 19. 1. 2022.
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKUPY
Zimní zprávičky ze školky
Letošní zima nám sněhu moc nenadělila, ale když napadl, řádně jsme si ho užili! Ke hrám na sněhu jsme
využili nejen zahradu, ale i stadion, kde jsme si zasportovali jako naši olympionici a uspořádali jsme zimní
olympiádu. Také jsme pohostili ptáčky v krmítku vyrobeném panem Jersonem – děkujeme, a odvezli jsme
do lesa zvířátkům kaštany, jablíčka a mrkev. Zimní dny nám zpestřila divadelní představení. Navštívili jsme
Muzeum masek a společně oslavili masopust při masopustní veselici. Za sponzorský dar od firmy Okna
Moravčík s.r.o. – děkujeme, nakoupíme dětské fitness trenažéry, které děti využijí k dalšímu fyzickému rozvoji.
Při tomto počasí nezbývá než těšit se na jaro, a proto Vám všem přejeme krásné dny 😊 .
Děti a personál MŠ Zákupy
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKUPY
Dětství mých prarodičů
Jak vzpomínáte na svou školní docházku? Co jste dostávali k Vánocům? Jak jste se s kamarády domlouvali, že
půjdete ven? To jsou jen některé z otázek, které žáci 6. tříd pokládali svým prarodičům. Na jejich základě děti
vypracovaly referáty – každá dvojice měla za úkol zmapovat jinou oblast života před čtyřiceti a více lety.
Šesťáci se úkolu zhostili skvěle, někteří dokonce přinesli ukázat do školy dobové předměty, sbírky nebo
fotografie.
Na závěr projektu jsme pomocí Vennových diagramů porovnali dobu „dříve“ a „nyní“. Fronty na banány nebo
sobotní výuku v rámci pracovních sobot kupodivu nechtěl zažít nikdo. Oproti tomu se děti nadchly pro
„branná cvičení“ – vypadalo to, že leckdo by si rád vyzkoušel plynovou masku! Také zaujal fakt, že navzdory
absenci mobilních telefonů - dnes hlavního komunikačního zdroje - byla většina dětí spolu denně venku.
Velký dík patří jak žákům 6. A, tak jejich rodičům a prarodičům, kteří s námi sdíleli své vzpomínky.
Dagmar Heráková
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DĚKUJE

DOMOV DŮCHODCŮ A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZÁKUPY
Únor v domově důchodců a v pečovatelské službě
Zákupy byl stále ve znamení personálního oslabení
a dlouhodobých pracovních neschopností. Přesto
zajištění kvalitní a stabilní péče o uživatele obou
služeb byla zajištěna, a opět tímto děkuji našim
zaměstnancům, kteří ten pracovní nápor vydrželi
a zůstali s námi. Je potěšující, že se k našim
uživatelům nedostala covidová nákaza ani se
nerozšířilo žádné virové onemocnění, tudíž jsme
nemuseli uzavřít domov a návštěvy jsme zde stále
vítali.
I v únoru jsme slavili narozeniny s našimi uživateli.
Sice byly oslavy pouze privátní, neboť ne každý si
přeje oslavu spolu s ostatním obyvateli, i tak byly
moc milé, příjemné a potěšující.
Každou středu nás navštěvují pejsci spolu
s p. Vlkovou, jsou tu milým zpestřením
a rozptýlením. Nově máme v jídelně na zeleném
patře a v jídelně na oranžovém patře akvária,
pro zpestření volného času. Počasí již dovolilo
procházky venku a slunce dodalo všem potřebnou
energii.
Březen, doufáme, bude již ve znamení personální
stabilizace, rozšíření aktivizačních činností a aktivit,
častějších procházek a pobytů venku. Těšíme se na ty
chvíle.
Aktuální informace o dění u nás spolu s fotografiemi
najdete na našem facebooku.
Bc. Romana Kučerová
Ředitelka DD a DPS
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STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY
Co se aktuálně děje na zákupském zámku? Připravili
jsme si na toto téma několik otázek, na které nám
odpovídá kastelán Mgr. Vladimír Tregl.
Zámek Zákupy je otevřen i v zimě. Je provázení
návštěvníků jedinou Vaší pracovní náplní mimo
hlavní turistickou sezónu?
Možná to svádí k tomu myslet si, že když nyní
děláme prohlídky jen dvakrát za den, že máme méně
práce než v létě, kdy chodí prohlídky celý den.
Ale není to pravda. Mimosezóna je mnohem
náročnější než prázdninové měsíce. V létě sice přijde
na zámek nejvíce lidí, práce je tedy hodně, ale je to
práce do jisté míry stereotypní. Zaměstnanci zámku
už za uplynulé roky dobře vědí, co a jak přes léto.
V čem jsou tedy jiné jarní, zimní a podzimní
měsíce oproti těm letním?
Do tohoto období se snažíme směřovat práce, které
zcela či z velké části návštěvnický provoz narušují.
J s o u t o n e j r ů z n ě j š í o p r a v y, m o d e r n i z a c e ,
restaurátorské práce v interiérech, činnosti
doprovázené hlukem, které by rušily návštěvníky
při prohlídce, nebo práce, které na čas vyřadí
z provozu třeba pokladnu nebo veřejné toalety.
Mohou se tedy i po letošní zimě těšit návštěvníci
na něco nového či nově zrestaurovaného?
Expozici tu a tam doplní několik nově opravených
obrazů nebo nábytkových kusů. Ale tou největší
novinkou bude šest zrestaurovaných stropů
od malíře Josefa Navrátila, jehož prací je zákupský
zámek proslulý. A když už jsme u Navrátila, tak se
nám také povedlo rozšířit umělecké sbírky zámku
o obraz od tohoto pro Zákupy důležitého malíře.
Co je to za obraz a jak jste k němu přišli?
Je to spíš obrázek, malá romantická přímořská
skalnatá krajina. Získali jsme ho od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Ve své
předchozí pracovní pozici jsem s touto institucí
navázal dobrou spolupráci, takže i nyní dostávám
nabídky k bezplatnému převodu zajímavých
starožitných předmětů. Zrovna v těchto dnech
navážíme na zámek mnoho krásných obrazů, lustrů,
sedacích souprav a dalšího nábytku, které nám
převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
A kdo byl původní majitel těchto věcí?
Jsou to věci, jejichž soukromí majitelé zemřeli
a jejich majetek po nich neměl kdo zdědit. Takové
věci pak připadnou státu a myslím, že je důstojné,
když je následně převezme nějaká státem vlastněná
památka, která jimi obohatí své expozice.
Ale musíme si to sami odstěhovat a to je pořádná
fuška. Často to jsou byty v historickém centru Prahy,

Obraz od malíře Josefa Navrátila

kde se nedá pořádně zaparkovat a schodiště
a křivolaké chodby ve starých pražských domech také
nebývají ke stěhování velkých nábytkových kusů
zrovna dvakrát přátelské.
Zmínil jste ještě, že restaurujete několik
malovaných stropů. Jaké konkrétně?
Jsou to stropy, které jsme v rámci druhého patra
zámku vyhodnotili jako nejpoškozenější. Defekty
spočívaly třeba v tom, že malba byla na několika
místech už opadaná či hrozilo, že brzy odpadne.
Nebo tam, kde malbu hyzdily nevzhledné fleky
po zatékání do zámku v minulosti. Na první
prohlídkové trase, která seznamuje návštěvníky
s obdobím, kdy byl vlastníkem a uživatelem zámku
Ferdinand Dobrotivý, to jsou stropy v hostinské
ložnici, v biliárovém sále, v ložnici císařského páru
a v oblékárně císařovny. Na druhé prohlídkové trase,
která se věnuje období, kdy zámek patřil Františku
Josefovi I., je to strop ve velkém rohovém salonu.

Restaurování Navrátilových stropů

- ￼9 -

STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY
Do kdy mají být tyto práce hotové a kolik
restaurátorů na stropech pracuje?
V salonu na druhé prohlídkové trase do poloviny
dubna a v místnostech na první prohlídkové trase
do konce června. Restaurování stropů se věnuje
celkem pět restaurátorů. Aby práci stihli, pracují
někdy i do pozdních večerních hodin.

arcivévodkyně Alžběta, která v Zákupech pobývala
i se svým manželem v létě roku 1904. Nyní je ložnice
zařízena jen náznakově několika kusy nábytku,
na okně nejsou závěsy a na zdech nevisí žádné
obrazy. To by se tedy mělo pro letošní sezónu změnit.

Tak proto bývá na zámku vidět světlo v oknech
i po setmění. A jak pokračují práce na rozšíření
prohlídkové trasy v prvním patře?
Zde pracují jiní dva restaurátoři. Vloni
zrekonstruovali výmalbu na stěnách dvou místností
a nyní pracují na obnově maleb na stropech. Pak
už bude zbývat opravit dveřní fládry a vydrátkovat
a naleštit parketovou podlahu a budeme moci
místnosti začít zařizovat nábytkem, který se k nám
za čas vrátí, neboť je nyní u restaurátorů. Když vše
dobře dopadne, budou návštěvníkům tyto dvě
obnovené místnosti „naděleny jako
dárek“ k letošním adventním prohlídkám.

Nový rozvod internetu po fasádě zámku

Restaurátoři v prvním patře zámku

A mohou se mimo to těšit návštěvníci na nějakou
jinou novinku už dříve?
Na druhé prohlídkové trase by konečně měla dostat
finální podobu manželská ložnice, v níž je výklad
průvodců věnován poslední návštěvě příslušníka
panovnické rodiny Habsburků na zákupském zámku.
Byla to vnučka císaře Františka Josefa I.,

Přejděme nyní z interiérů zámku ven. Viděli
jsme, že na lešení je někdo zavěšen
na bezpečnostním postroji a do fasády zámku
zasekává směrem na půdu nějaké rozvody
elektřiny. Co je to?
I tyto práce souvisí s pracemi v interiéru, respektive
pod střechou. Letošní zimu provádíme generální
rekonstrukci elektroinstalace na zámecké půdě.
Ta dosavadní, padesát let stará, už měla své odžito.
A spolu s tím bude přes půdu přivedena elektřina
i k dvaceti lustrům v interiérech druhého patra. I to
tedy bude novinka na letošní sezónu, že budeme
moci v některých historických interiérech rozsvítit.
Ale to, co se rozvádí po vnější fasádě zámku, není
elektřina, ale internet.
K čemu potřebujete na půdě internet?
Na rozsvěcení těch nově elektrifikovaných lustrů
v zámecké expozici. Normálně je elektřina od lustru
zasekaná ve stropě a ve stěnách k vypínači na zdi, ale
to u nás nejde. Zasekáváním kabelu do stropů a stěn
by se poničily Navrátilovy malby a historické
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STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY
papírové tapety. Takže jsme sáhli po moderních
technologiích a lustry v místnostech budeme
rozsvěcet pomocí aplikace v mobilu. Budeme v tomto
směru nemodernější zámek v celé republice. Zároveň
jsme ale této akce využili k celkovému vyřešení
přívodu internetu do zámku, protože stávající řešení
nebylo dobré.
Proč nebylo dobré?
Internet byl do zámku přiváděn po mřížích bývalého
medvědince a centrální zařízení, do něhož jsou
svedeny všechny kabely od internetu i od kamer, bylo
umístěno v jednom z pokojů kastelánského bytu.
Já sice tuto místnost nevyužívám k bydlení a udělal
jsem z ní dočasný depozitář nábytku, takže by mi to
mohlo být jedno. Ale jednou po mě třeba nastoupí
někdo, kdo bude mít rodinu a bude obývat všechny
místnosti kastelánského bytu. A kdo by chtěl mít
v ložnici u postele obří bednu, která soustavně bliká,
neustále hučí a občas i vydává nějaké zvuky?
Tak jsem při této příležitosti nechal zmíněné zařízení
přemístit do pokladny zámku. Sice další sekání do zdí
a s tím spojený nepořádek, ale jednou pro vždy už to
bude vyřešené. A samotný přívod internetu do zámku
už nepovede po mřížích, ale po fasádě. I to pro nás
znamená jistý posun. Bez toho bychom totiž mříže
nemohli odstranit, byť medvěd už v příkopu přes dva
roky není a výběh tudíž pozbyl smysl.

zámku, našemu panu údržbářovi Jiřímu Čermákovi,
na kterém nyní bude vysekaná místa pro kabely
zednicky vyspravit a následně přebílit a přemalovat,
aby pokladna zase vypadala, tak jak má.
A jak hodnotíte zimní provoz zámku? I to je přeci
jen stále novinka.
Jsem moc spokojen a myslím, že návštěvníci také.
Občas nám napíšou třeba na facebookovou stránku
zámku a jsou to pozitivní reakce. A mimochodem jak
v prosinci, tak i v lednu jsme v návštěvnosti trumfli
i známý zámek Sychrov. V prosinci jsme měli
o 375 návštěvníků více a v lednu k nám přišlo
o 24 lidí víc. Já však nechci s nikým závodit.
Na druhou stranu ale věřím, že je to důkaz skrytého
a doposud nevyužívaného potenciálu zákupského
zámku.

Svatební sál v přízemí zámku

Práce v pokladně zámku

Kvůli zmíněným pracím v pokladně jste tedy asi
museli zámek dočasně uzavřít, i když provázíte
celoročně…
Abychom případné zájemce o prohlídku zámku
nepřipravili, tak jsme nezavřeli. I když jsme si tím
přidělali práci. Naše paní uklízečky Michaela Skorová
a Gabriela Szabová ale po každém zásahu prováděly
okamžité úklidy, takže pokladna zůstala i v takových
dnech v provozu. Oběma jim tímto za jejich snahu
děkuji. A předem děkuji i dalšímu zaměstnanci

Prohlídky zámku ovšem nejsou jedinou službou,
kterou nabízíte přes zimu.
Je to tak. I přes zimu je možné uzavřít na našem
zámku sňatek, neboť svatební sál v přízemí zámku je
vytápěný. A také je možné se u nás na zámku
ubytovat. Tuto službu jsme nově zavedli vloni a byl
o ni takový zájem, že jsme na zámku pro letošek
připravili další pokoj. Přes všední dny se u nás
ubytovávají hlavně restaurátoři, kteří pracují
na obnově výzdoby zámeckých interiérů
a o víkendech přijíždějí rekreanti z řad zaměstnanců
Národního památkového ústavu i z řad běžné
veřejnosti.
Prostor pro náš rozhovor končí, tak poslední
otázka na závěr. Co Vám udělalo teď v zimě
největší radost?
Že nás vláda neuzavřela jako vloni.
Chtěli jsme se ještě ptát na zimní péči o park a zeleň
kolem zámku, ale to si necháme na příští rozhovor.
Za tento Vám děkujeme.
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DIVADELNÍ SPOLEK HAVLÍČEK ZÁKUPY
100 let českého divadla v Zákupech – 100 let
Divadelního souboru Havlíček
V letošním roce vstupujeme do 100. roku českého
divadla v Zákupech. 100 let existence českého
divadelního souboru, který později přijal jméno
HAVLÍČEK, oslaví zákupští ochotníci 25. června 2023.
Zakládající schůze se konala 25. června 1923
v hostinci Modrá hvězda, který tehdy stál na rohu
dnešní Borské a Gagarinovy ulice. Zákupský soubor
byl prvním českým ochotnickým souborem
na Českolipsku.
Takové výročí se nedá odbýt jen tak nějakou malou
akcí na poslední chvíli, a tak jsme se rozhodli začít
slavit už teď. A slavit chceme s vámi, naši milí
a věrní diváci. Proto jsme pro vás připravili soutěž,
v níž VY poznáte, co jsme MY hráli, a pak tři nejlepší
z vás bohatě odměníme.
Od březnového čísla Zákupského zpravodaje po 12
měsíců zde najdete vždy 5 fotografií z našich
představení z let 1961 – 2019 (poslední dva roky jsme
vinou covidu nehráli). Zároveň otiskujeme i tituly
všech divadelních her z tohoto období, rovněž jména
autorů a jména režisérů. Samozřejmě každé zvlášť
a v abecedním pořádku. Vaším úkolem je uvést číslo
fotografie, název představení, přiřadit jméno autora
a režiséra. Ze soutěže jsou pochopitelně vyloučeni
členové DS Havlíček. Ti si své znalosti mohou
zkoušet bez nároku na odměnu sami doma.
Váš úkol je ztížen tím, že ne všechny uvedené hry
na fotografiích naleznete a naopak některý titul se
může objevit i dvakrát. Pomoc můžete najít na našich
webov ých stránkách w w w.havlicekzakupy.cz
(kde bude celá soutěž rovněž postupně
prezentována) nebo na panelech v parčíku na rohu
Borské a Gagarinovy ulice.
Za každý údaj dostanete 1 bod. Za jednu fotografii
tedy můžete získat 3 body, za jeden měsíc 15 bodů,
za rok teoreticky 180 bodů. To nikdo nedokáže.
Už 100 bodů by byl výsledek nadlidský a 50 geniální.
Proto nezoufejte, když jeden měsíc získáte třeba jen
jeden bod, možná dokonce žádný. Příští měsíc to
naženete.
A pokud nechcete soutěžit, tak si fotografie
prohlédněte a zkuste je poznat jen tak pro vlastní
potěšení. Třeba zjistíte, že jste na divadlo odborníci,
nebo také že o divadle nevíte nic a musíte se o něj
více zajímat. Obojí je užitečné pro vaše uspokojení.
VAŠE ODPOVĚĎ BUDE VYPADAT TŘEBA TAKTO:

2 – Vláda žen – R. Merle – J. M. Šimek
(+ další 4 fotky s podobnými údaji)
A už máte tři body, protože tohle je opravdu správná
odpověď jako náš bonus pro vás do naší soutěže.

ODPOVĚDI zasílejte na e-mailovou adresu
jms.dshz@centrum.cz do 16. dne následujícího
měsíce nebo si udělejte vycházku ke kulturnímu
domu v Nádražní ulici a tam písemně v zalepené
obálce s adresou DS HAVLÍČEK – SOUTĚŽ vložte
do schránky u vchodu, případně předejte přímo
organizátoru soutěže Mgr. J. M. Šimkovi.
A CO DOSTANOU VÍTĚZOVÉ NAŠÍ SOUTĚŽE?

Ten zlatý získá 4 vstupenky na všechna zákupská
představení v roce 2023 a publikaci Historie divadla
v Zákupech. Za stříbrný stupínek obdržíte
2 vstupenky na všechna zákupská představení v roce
2023 a publikaci Historie divadla v Zákupech.
Za bronz dostanete 1 vstupenku na všechna
zákupská představení v roce 2023 a publikaci
Historie divadla v Zákupech. K tomu všemu jedna
z exkluzivních váz.
Těch divadelních představení bude (když covid
dovolí) v roce 100. výročí daleko více než v roce
běžném, takže ceny budou dosahovat
mnohasetkorunových hodnot. Nezaváhejte!!!

VYBÍRAT BUDETE Z NÁSLEDUJÍCÍCH PŘEDSTAVENÍ:

Autostop, Český Honza, Dezertér z Volšan, Doba
kamenná, Drd aneb Výročí, Elixír života, Estráda
k MDŽ, Gorila ex machina, Hry ze smetiště, Jak
Dobrák se stal králem a Vykuk do pekla přišel, Jak se
nám dnes jeví svět, ukáže náš kabaret, Jak to bylo
s Nepivodou, Jak ulovit knížete, Jako… ta myš, Kat
a blázen, Komedie o lásce, Kontrola v městě
Kocourově, Kouzelná lampa Aladinova, Královna
samandalská, Lakomec, Lotras Buriburda, Lucerna,
Lucerna aneb Zelený Rudolf, Malá noční hra
o Pěnkavě a Loutně, Nejstarší řemeslo, O popletené
víle, O Sněhurce, Osm žen, Poctiví společníci,
Pohádka o líných strašidlech, Pohádky z Krakonošovy
zahrádky, První kroky demokrata, Příliš štědrý večer,
S tvojí dcerou ne, Schválnosti princezny Schválničky,
Slovanské nebe, Strašidla na hradě Lipý, Šejkův jed,
Tak takhle to bylo, To byl Hockewanzel, Tři v tom,
Tzv. sci-fi, Víme, jak je důležité míti Filipa, Vláda žen,
Zámecké perličky, Zapomeňte na Hérostrata,
Zkoušky čerta Belínka
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VELKÁ DIVADELNÍ SOUTĚŽ
NAPSALI JE TITO AUTOŘI:
Bartoš B., Beolco Ruzzante A., Blažek Vr,, Čapek K.,
Čort Vl., Čtvrtek V., de Saint-Exupéry A., De Stefani
A., Dostojevskij F. M., Dudek O., Fischerová D. , Gogol
N. V., Goldflam A., Gorin G., Havel V., Walló K.M.,
Havlíček Borovský K., Horák J., Horynová Zd., Jirásek
A., Kisch E. E., Kozák Zd., Kožík F., Krasnogorov V.,
Krejčí H., Lichý S., Longen E. A., Merle R., Molière,
Někrasov N. A., Němec P., Procházka A., Přidal A.,
Shakespeare W., Steigerwald K., Šimek J. M., Šimek
Jar., Šubrt, Thomas R., Tibitanzl J., Toman J.,
Tvarůžek S., Urbanová I., V+W, Vogel P., Vostrý J.,
Vyskočil I., Wenig A., Wilde O.
HRY REŽÍROVALI:
Borůvková A., Bartoš B. Šimek J. M., Urbanová I.,
Sekula J., Sůvová Vl., Švehlová V., Škopková J.
A teď už se můžete pustit do naší velké divadelní
soutěže.
Ze kterých představení, kterých autorů a pod
jakým režisérem pochází následujících pět
fotografií?

3.

1.

4.

2.
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5.

DIVADELNÍ SPOLEK HAVLÍČEK ZÁKUPY
POZVÁNKA
Divadelní spolek HAVLÍČEK chce ke svému 100. výročí rozšířit řady svých členů. Ženy či muže, starší i
mladší, všechny, kdo mají rádi divadlo a třeba by se rádi na jeho tvorbě podíleli ať už jako herci, výtvarníci,
muzikanti, technici, zpěváci či tanečníci, vás všechny zveme do našeho spolku.
A abyste věděli, do čeho jdete, přijďte se podívat na naši zkoušku vždy v úterý od 17 hodin
v kulturním domě v Nádražní ulici. Vstup z rampy v zadní části KD směrem k nádraží – přímo na jeviště.
Momentálně zkoušíme komedii „Rocker a dvě staré dámy“. Budete vítáni.
DS Havlíček Zákupy

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Rekordní Tříkrálová sbírka pomohla hendikepovaným dětem
V průběhu ledna byl na území celé České republiky
pořádán 22. ročník největší celorepublikové
dobrovolnické akce Tříkrálová sbírka. Nejinak tomu bylo
i na Českolipsku a Novoborsku, kde na 120 koledníků
vybíralo pro Sociální automobil, službu Charity Česká
Lípa.
Během letošního roku bylo vykoledováno rekordních
238.200 Kč, které byly vhozeny v 18 městech a obcích
našeho regionu do úředně zapečetěných tříkrálových
kasiček či zaslány přes virtuální kasičku
na www.trikralovasbirka.cz.
„Srdečně děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do
koledy. Nebylo to v této době lehké, ale obrovská chuť
získat požehnání od třech králů posvěcenou křídou, a také
přispět do kasičky, byla znát všude tam, kam naši koledníci zavítali,“ řekla za Charitu Česká Lípa
koordinátorka Tříkrálové sbírky Pavla Bratršovská.
Částka podpoří v letošním roce mimo jiné provoz školního svozu zdravotně hendikepovaných dětí, jehož
existence je přímo závislá na příspěvcích od dárců. Sociální automobil od roku 2007 provozuje Charita Česká
Lípa dvěma dodávkovými vozy upravenými pro vozíčkáře a sváží denně na 25 zdravotně hendikepovaných
dětí do školy a ze školy z mnoha koutů Českolipska, čímž pomáhá rodičům v intenzivní péči a dětem
poskytuje pocit samostatnosti.
Jiří Gottlieber, Charita Česká Lípa
Bělá pod Bezdězem

3 900,00 Kč Kvítkov

7 720,00 Kč

Bezděz

5 360,00 Kč Mimoň

13 221,00 Kč

Brniště

7 605,00 Kč Nový Bor

14 687,00 Kč

Cvikov

8075,00 Kč Okna

Cvikov - Lindava

14 410,00 Kč Sosnová

Česká Lípa

84 706,00 Kč Stružnice/Jezvé

1 958,00 Kč
5 090,00 Kč
11 254,00 Kč

Doksy

5 204,00 Kč Zákupy

3 266,00 Kč

Dubá

7 920,00 Kč Žandov

4 060,00 Kč

Horní Police

11 664,00 Kč

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Detailní informace o jednotlivých místech koledování na: https://ceskalipa.charita.cz/aktualne/z-organizace/kasicky-rozpecetenyceskolipsky-rekord/
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KULTURA V ZÁKUPECH
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KULTURA V ZÁKUPECH
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JAK NA ENERGIE
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ZPRÁVY Z FARY
Masopust končí, postní doba začíná
V letošním roce téměř přesně se začátkem měsíce
března začíná postní doba. Popeleční středa připadá
na 2. března. Ještě v úterý je karneval, hudba a zpěv
a další masopustní radovánky, ale úderem půlnoci
vše končí. Naši předkové tento přechod prožívali
opravdově a názorně. Ze svého mládí si pamatuji, že
v Zákupech v restauraci na Rychtě se konala úterní
masopustní zábava už od pozdního odpoledne.
Sál byl barevně vyzdoben, hudba hrála, všude se
zpívalo a tancovalo. K jídlu se podávaly různé
zabijačkové dobroty a sladké koblihy. S pitím to bylo
podobné. A do té radostné nálady najednou bylo
slyšet odbíjení. První úder byl ještě takový tišší, další
pak na hlasitosti přibývaly. Hudba tichla a také světlo
ubývalo. Když odbyla dvanáctá, všude bylo ticho.
Do tmy svítily jen asi dvě svíce a do sálu černě odění
muži přinesli rakev. Tančící se před nimi rozestoupili
a oni ji postavili doprostřed. Ozval se silný hlas:
„Doba postní začíná.“ Nějakou dobu bylo úplné ticho,
aby si lidé tuto změnu mohli uvědomit.

Jordánu, vyzýval všechny lidi: „ Čiňte pokání, doba se
už přiblížila! “ On prožíval, jak se říká
„online“ (na živo) tu dobu, kdy se mělo stát
ukřižování Ježíše a pak Jeho slavné Vzkříšení. Sv. Jan
Křtitel poznal v Ježíši Božího syna. A také Jeho velké
poslání a význam pro lidstvo. A právě on v té době,
která dalo by se říci odpovídá postní době, vyzýval
všechny k pokání a k očistě. Z toho můžeme
usuzovat, jak je pro náš život pokání důležité. Vždyť
nevíme dne ani hodiny, kdy náš život skončí a my
pobudeme povoláni před našeho Stvořitele. Jak
obstojíme?
Právě v postní době máme velkou příležitost se
polepšit a uvést vše do pořádku. V popeleční středu
jsou věřící při bohoslužbě posypáni posvěceným
popelem, aby i na svém těle nesli znamení pokání.
A konali tak. To ovšem platí pro všechny lidi.
Připravujme se zodpovědně na slavení Velikonoc! Ale
i na svůj další život.

Pak se světla zase rozsvítila. Rakev s doprovodem
zůstala na sále. Hudebníci sklízeli nástroje, účastníci
se chystali domů, mluvilo se šeptem. Jaký rozdíl mezi
masopustním úterým a popeleční středou.
Půst však není jediný způsob, jak 40denní dobu
příprav na vyvrcholení Ježíšova působení na naší
zemi prožít.
Změnou jídelníčku jistě blahodárně působíme
na naše tělo, ale jde o mnohem víc. Je třeba očistit
i svou duši, zbavit ji všeho zlého, co se tam
nashromáždilo. A prvním krokem je, že uděláme
takovou vnitřní inventuru a uvědomíme si, co jsme
neudělali dobře, komu jsme ublížili, třeba nepomohli,
ale třeba i jen špatně o někom smýšleli. Chce to být
vůči sobě přísní a pravdiví, přiznat si i to, co je tak
jako skryté, potlačené. Jít do hloubky, nezůstávat na
povrchu a přemýšlet i o věcech, které si jaksi
vysvětlujeme a omlouváme, že vlastně o nic nejde.
Přitom nás mohou právě tyto záležitosti zraňovat
a ubližovat. Druhým krokem je pak naše upřímná
lítost nad naším nedobrým a špatným konáním
a rozhodnutí, že se do budoucna chceme vyvarovat
všeho zlého. A to nás pak vede k dalšímu kroku
očisty, to je nápravě způsobeného. Samozřejmě není
možné všechno napravit, ale jde o to, udělat vše,
co je možné. Je jistě mnoho dalších způsobů, jak to
lze udělat. Důležité je o tom přemýšlet a pak konat.
Ale někdy třeba stačí i obyčejná omluva, aby věci
dostaly ten svůj řád. Tomuto našemu konání se říká,
že děláme pokání.
Svatý Jan Křtitel, poslední ze starozákonních proroků
a současník Ježíše, který kázal na poušti u řeky

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána, západní strana, předjaří 2022
foto Luděk Hašl
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ZPRÁVY Z FARY
Svatý Josef, pěstoun Pána Ježíše
Jak je všeobecně známo, dne 19. března slaví svátek
všichni Josefové jinak také Pepíčkové a Pepani, ale
také Josefky a Josefínky. Jméno Josef je velmi
oblíbené a také proto rozšířené. V některých
rodinách se najdou jmenovci tohoto jména ve všech
generacích. A nejznámějším nositelem tohoto jména
je svatý Josef, syn Jakubův. Jemu byl dán od Boha
v historii lidstva zcela jedinečný a neopakovatelný
úkol, stát se ochráncem a pěstounem Božího syna.
Sv. Josef pocházel z rodu krále Davida, ale za ta
staletí už nic z bývalé slávy a bohatství nezbylo. Živil
se jako tesař a jeho příbuzní byli převážně zemědělci.
Bylo o něm známo, že je bohabojný, moudrý
a spravedlivý. Lidé ho měli rádi. Žil v městě Nazaret
v Galiley a zde si během let našel neobyčejnou dívku
Marii a plánovali svatbu.
Pak se stalo něco zcela mimořádného
a neobyčejného. Pannu Marii navštívil Boží posel.
Panna Maria dala svůj souhlas k tomu, že se stane
matkou Božího syna. Stejný Boží posel se pak zjevil
i Josefovi. I on přijal svou roli být náhradním otcem
Božího syna. Vánoční příběh o narození Ježíška
v Betlémě, zázraky, které se udály, ale také pohnutý
útěk svaté Rodiny do Egypta před smrtí, která hrozila
z rukou krále Heroda, to je všem dobře známo.
Z Písma svatého se pak už mnoho o sv. Josefovi
nedovíme, krom malých poznámek, že se po čase
s Ježíšem vrátil zpět do Nazareta a tam žil. A pak
z popisované příhody v evangeliích, kdy se Pán Ježíš
ještě jako chlapec ztratil v Jeruzalémě a rodiče ho
hledali. Usuzuje se, že nedlouho po uvedené příhodě,
zemřel. Přesné informace už nejsou uvedeny.
Ze všech stručných popisů událostí si můžeme jasně
představit, jak zodpovědně plnil svatý Josef úlohu
pěstouna Božího syna. Staral se o bezpečnost Pána
Ježíše i Panny Marie, svou prací zajišťoval rodině
obživu a bydlení, jistě chtěl, aby jeho milým nic
nescházelo. Miloval je oba, vždyť byli jeho Božím
darem. Nelitoval útrap, starostí a obětí, námahy
a vynaložené práce pro jejich dobro. Zkrátka správný
otec. A věřte, že v minulosti byla doba pro lidský
život daleko tvrdší a každé chybné rozhodnutí mohlo
znamenat smrt. Svatý Josef je velkým příkladem i pro
dnešní muže a otce.
Josef patří k nejuctívanějším církevním postavám
vůbec. Byl vyobrazován a ztvárňován mnoha umělci.
I v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech je
socha sv. Josefa. Vytvořil ji sochař Eduard Böhm,
známý umělec, rodák ze Sloupu v Čechách. Sv. Josef
je umístěn na hlavním oltáři vpravo, asi v jedné
třetině, je v životní velikosti a v ruce drží malého

Ježíška. V druhé měl lilii, ale ta odpadla už asi
před deseti roky. I hlavní oltář urychleně potřebuje
ruku restaurátora. Bohužel však nejsou finanční
prostředky, kterými by bylo možné restaurování
zaplatit.
Svatý Josef je velkým pomocníkem: rodin, manželů,
sirotků, dětí, mládeže a panenství, dělníků,
řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů,
inženýrů, v ychovatelů, cestujících, hrobařů,
v yhnanců, ochránce při očních chorobách,
při pokušeních, v zoufalých situacích, v bytové nouzi,
patron umírajících a přímluvce za dobrou smrt.
Je také patronem Čech, Rakouska, Kanady, Mexika,
Filipín a Peru.
Všem Josefům a Josefkám přejeme vše dobré!
Informace z farnosti
Na letošní rok je naplánovaná II. etapa restaurování
oltáře Neposkvrněného Početí Panny Marie se
vzácnou relikvií svatého Felixe, římského
prvomučedníka. Vyčíslená částka za práce činí
550.000 Kč.
Žádosti o poskytnutí dotací jsou
odeslány. Chybí nám však ještě stále nutné
prostředky na povinnou spoluúčast. Stále vás proto,
prosíme o finanční příspěvky na tento účel. Každá
koruna je potřebná. Prosíme i o modlitby za zdar
našeho úsilí. Jde o záchranu společného dědictví
pro všechny.
Zde je číslo účtu: 0997 689 339/0800. Je to účet
Římskokatolické farnosti Zákupy. Do účelu platby,
prosím, uveďte: dar sv. Felixi. Číslo bank. účtu lze
získat a ověřit i na www.farnostzakupy.cz.
Mimochodem: V letošním roce je to 295 let (19.1.
1727), kdy bylo svaté tělo Felixe uloženo
v zákupském kostele.
za farníky M. Hašlová

První jarní květy - foto Luděk Hašl
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INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana, Dark Shell - typu Maranska
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 199 - 245,- Kč/ks

PRODEJ 14. 3. 2022
OD 14:00 HODIN V ZÁKUPECH NA PARKOVIŠTI U ZÁMKU
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 -16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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VŠEM OSLAVENCŮM,
KTEŘÍ OSLAVILI V MĚSÍCI ÚNORU
SVÉ NAROZENINY,
PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ
A HODNĚ RADOSTI ZE ŽIVOTA!!!
V MĚSÍCI ÚNORU TAKÉ OSLAVILA
KRÁSNÉ 91. NAROZENINY
PANÍ JIŘINA NEMŠOVSKÁ
PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ...

Jozef Plevák, 90 let

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA „Životní jubilea“
Chcete popřát rodinným příslušníkům k jejich životnímu jubileu?
Ve společenské rubrice je možné zdarma zveřejňovat jubilea 70 let, 75 let, 80 let, 85 let, 90 a více let.

Text přání, popř. fotografii zašlete na e-mailovou adresu kultura@mesto-zakupy.cz
Uzávěrka je vždy 20. dne v měsíci. V případě, že termín uzávěrky připadne na víkend, je uzávěrka
v pátek.
Příklad: Oslavenec má narozeniny v březnu. Aby bylo blahopřání zveřejněno v březnovém
zpravodaji, bylo nutné poslat příspěvek do 12 hodin dne 20. února. Vzhledem k tomu, že 20. 2. 2022
připadlo na neděli, měl být příspěvek odeslán do 12 hodin dne 18. 2. 2022 (pátek).
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