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Vážení spoluobčané!

Ze zápisu do 1. tříd

Slovo úvodem

Druhý měsíc roku 2009 je úspěšně za námi.
V průběhu února se naši pracovníci věnovali především zimní údržbě místních komunikací a úklidu chodníků. Přesto se našel čas
i na jiné akce většího rozsahu.
Za zmínku jistě stojí provedení bezpečnostního ořezu topolů v aleji z Nedamova
na Korce. Ačkoliv město není vlastníkem
těchto dřevin, bylo nezbytné začít řešit jejich havarijní stav, který ohrožoval všechny
účastníky silničního provozu v tomto údolí. Přimět majitele těchto stromů k jednání jsme se snažili již v letech předešlých,
ovšem bezúspěšně. Více se o této akci
dočtete v samostatném článku uvnitř Dubáčku.
Nyní mi dovolte několik vět k místnímu
bankomatu. Je pravdou, že bankomat v Dubé, a to zejména v posledních týdnech velmi často nefungoval. Město však může udělat pouze to, že na tuto skutečnost provozovatele upozorní. Majitelem bankomatu je
přímo banka a nikdo z města není oprávněn
provádět jakékoliv zákroky. Ve své podstatě
je město pouze klientem stejně jako všichni

občané. Proto vás žádám, abyste se v případě, že zjistíte, že je bankomat mimo provoz, obraceli na tel. číslo, které je uvedené
přímo na tomto zařízení. Je však reálné, že
banka nechá do Dubé umístit nový přístroj,
na němž už by k výpadkům docházet nemělo, proto prosím mějte strpení.
V pondělí 2. března opět nastoupili do
práce pracovníci VPP, a to v celkovém počtu patnácti lidí. Protože máme také v letošním roce mnoho plánů, které bychom chtěli
uskutečnit, přeji těmto pracovníkům mnoho
sil a úspěchu a věřím, že se jim s našimi
stálými zaměstnanci bude pracovat dobře.
Nyní bych vás prostřednictvím tohoto
sloupku chtěla informovat o výsledku humanitární sbírky, která se v Dubé konala
ve druhé polovině února. Sbírku uspořádal městský úřad ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov a vybrané věci jsou určené pro sociálně potřebné občany.
V průběhu prvního dne se do sbírky zapojilo 27 občanů Dubé a okolních
obcí. Do prostor šatlavy v přízemí radnice přinesli celkem 45 pytlů s oblečením,
5 přepravek s knihami a 7 krabic s nádo-

bím. Ve druhém vyhlášeném termínu se
pomocnou ruku rozhodlo podat 20 občanů, kteří přinesli dalších 38 pytlů s oblečením. Šatlava se nám tak zaplnila téměř
z poloviny.
Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří se do sbírky zapojili. Zájem ze
strany občanů nás skutečně mile překvapil. Poděkování patří také našim pracovníkům, ti se v několika případech pro
věci určené do sbírky osobně vypravili
k našim starším občanům, kteří by sami
těžké pytle s oblečením jen těžko dopravili na úřad.
Ještě bych chtěla připomenout, že je
nadále možné obracet se na MěÚ Dubá
s návrhy akcí, které je podle vás, občanů,
třeba v našem městě i okolních obcích realizovat.
Ačkoliv to tak v době, kdy vzniká tento
sloupek, ještě nevypadá, jaro je za dveřmi,
tedy alespoň to kalendářní. Přála bych vám,
aby spolu se zimou zmizela většina starostí
a s nastupujícím jarem převládla ve vašem
životě radost a pohoda.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

● Vlastníci památkově chráněných objektů umístěných mimo památkovou zónu města Dubá, mohou požádat o poskytnutí příspěvku na opravu
těchto nemovitostí. Příspěvek poskytuje Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, jedná se o program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ více na stránkách ministerstva kultury www.mkcr.cz. Termín pro podání
žádostí včetně předepsaných příloh je do 28. února 2009, druhý termín je do 30. dubna 2009.
● V měsíci únoru a březnu bude po celém městě z bezpečnostních důvodů probíhat ořez stromů. Tímto vás prosíme, pokud víte o dřevinách,
z nichž je třeba odstranit suché či prasklé větve (toto se nevztahuje na stromy rostoucí na soukromých pozemcích), kontaktujte ekoložku MěÚ
Dubá sl. Martínkovou na tel.č. 724 857 243 nebo prostřednictvím mailu ekolog@mestoduba.cz.
● Základní škola Dubá nabízí od března 2009 kurzy počítačové gramotnosti pro širokou veřejnost. Kurz proběhne v rozsahu 20 hodin, jeho cena
bude 800,- Kč. Během kurzu máte možnost získat základy práce na počítači. Kurz povede Mgr. Veronika Matějková.
● Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních
vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková. Žádosti je nutné podat nejpozději do pátku dne
13. listopadu 2009 na Stavební úřad Dubá.

PŘEHLED EVIDENCE OBYVATEL
MĚSTA DUBÁ ZA ROK 2008
V roce 2008 se přihlásilo k trvalému pobytu celkem
Odhlásilo z trvalého pobytu celkem
Narodilo se nových občanů celkem
Zemřelo celkem
Celkový nárůst obyvate za rok 2008 je

64 občanů
41 občanů
18 občanů
23 občanů
18 občanů

Přehled trvale bydlících občanů v Dubé a přilehlých obcí města
Bukovec
6
Deštná
89
Dubová Hora
1
Dražejov
13
Dubá
1 258
Dřevčice
125
Heřmánky
14
Horky
13
Korce
34
Křenov
10
Lhota
9
Nedamov
24
Nedvězí
9
Nový Berštejn
36
Panská Ves
5
Plešivec
9
Sušice
13
Zakšín
66
Zátyní
16
Celkem k 31.12.2008
1 750
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JUBILEA

Otevírací doba lékárny v Dubé
PO

9:00 – 12:00

ÚT

9:00 – 12:30 a 13:30 – 15:30

ST

ZAVŘENO

ČT

ZAVŘENO

PÁ

10:00 – 14:00

SO

otevřeno je 14. 3., 21. 3. a 28. 3.
vždy od 9:00 do 11:00

Objednávky léků, požadavky, informace
na tel. čísle 487 870 139 (lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047 (lékárna Česká Lípa).

Z městské matriky

Miláček Josef, Dražejov
92 let
Rohlíček Josef, Heřmánky
Bělohlávková Anežka, Dubá 89 let
Řídká Věra, Dubá
81 let

NAROZENÍ

Pabišková Veronika, Dubá

ÚMRTÍ

Bauer Bohumil, Dubá

Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstane.
Dne 25.3. 2009 uplynou 2 roky, co nás navždy opustil můj milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Leška z Dubé.
Stále vzpomíná manželka, děti s rodinami a sestry s rodinami.
Dne 29.3. 2009 uplyne 6. smutný rok, co nás náhle opustil pan Jaroslav Šimák.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553
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VÁŽENÍ OBČANÉ,

věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále KÚLK), obdržel již několik informací o tom, že se v současné
době může ve zvýšené míře vyskytovat nedovolená přeprava odpadů ze zahraničí, a to především
ze SRN a Rakouska, do ČR. Zvýšené riziko této
nelegální činnosti je důsledkem mezinárodní odbytové krize v oblasti recyklovatelných odpadů.
Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí ČR oslovil KÚLK a jeho prostřednictvím také
příslušné orgány obcí, aby se zaměřily na odhalování nepovolené přepravy odpadů, protože riziko této činnosti je v současné době vysoké.
S ohledem na uvedené skutečnosti prosíme
všechny občany, aby věnovali zvýšenou pozornost
pohybu nákladních vozidel na území Dubé i spádových obcí, především však v odlehlých částech
a opuštěných objektech, které mohou být vhodné
ke skladování většího množství odpadů.
Při podezření na porušování zákona o odpadech ve výše uvedeném smyslu, se můžete obrátit na ekologa MěÚ Dubá na tel. č. 724 857 243,
na Českou inspekci životního prostředí, oblastní
inspektorát Liberec (tel. 485 340 730), nebo Policii ČR na lince 158.
Od 1. listopadu 2008 je účinná vyhláška
č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů, která stanovuje povinnost, aby motorová vozidla (kromě

vozidel M1 a N1) přepravující jakýkoliv odpad po
veřejně přístupných pozemních komunikacích
byla označena dvěma pravoúhlými bílými reflexními výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a minimální výšce 30 cm s černým nápisem „A“.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Společnost Kovošrot Group CZ a. s., která je
provozovatelem sběrného dvora Dubá, z provozních důvodů dočasně pozměnila otevírací
dobu SD Dubá.
Sběrný dvůr bude občanům k dispozici každé
ÚTERÝ a ČTVRTEK v době od 8:30 do 17 hod.
a dále v SOBOTU od 8:00 do 12 hodin. Polední
pauza, během níž bude dvůr uzavřen i nadále zůstává ve všední dny od 12 do 12:30 hod.
Dále si vás dovolujeme upozornit, že v době
od 9.2. do 13.2.2009 a následující měsíc v době
od 2.3. do 6.3.2009 bude sběrný dvůr uzavřen
z důvodu čerpání dovolené.
Žádáme všechny občany, aby odpad určený
k uložení na sběrném dvoře neodkládali volně u
brány SD Dubá a nepřidělávali tak pracovníkům
města zbytečnou práci.
O jakýchkoliv případných změnách týkajících se SD Dubá vás budeme včas informovat.
V případě dotazů se můžete obrátit na ekoložku MěÚ Dubá slečnu Martínkovou na tel. čísle
724 857 243 nebo na ekolog@mestoduba.cz .
Děkujeme za pochopení.

Poděkování

Tímto bych chtěl poděkovat pracovníkům městského úřadu Dubá, zvláště ekoložce slečně Zuzaně Martínkové a její partě, za ořezání a skácení topolů ohrožujících bezpečnost občanů a
jejich majetku,které se nachází na cestě z Nedamova do Korců, zvláště u odbočky na Horky,
kde bydlíme.

Konečně můžeme klidněji dýchat.Konečně
můžeme posílat děti ven bez toho aniž by jsme
se obávali, že jsou ve stálém ohrožení přerostlých stromů.
Jsem velice rád, že ke kácení a ořezání stromů došlo.
Všem vám moc děkuji.

Stanislav Mareš

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 2/2009 ze dne 12. února 2009 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. (Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.) Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený doplněný program
zasedání zastupitelstva č. 2/2009.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a paní Markétu Slezák a zapisovatele usnesení pana Václava Kubáta.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 1/2009 ze dne 15. ledna 2009
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2009 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva převzít bezúplatně formou darování do vlastnictví města Dubá nabízený pozemek
včetně příslušenství (nabídka – složka č.ev. 23/
08) od pana J.M. a paní V.M., t.j. p.p.č. 339/2,
orná půda o výměře 392 m2 včetně čtyř tesaných
sklípků umístěných na tomto pozemku, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Před uzavřením
darovací smlouvy však musí manželé Matějkovi
zajistit výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí váznoucího na nabízeném pozemku.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné nabídky

č.ev. 29/08, vyhlásit a zveřejnit směnu městských
nemovitostí (s finančním doplatkem ve prospěch
města Dubá) za nemovitost soukromou, a to následovně: z vlastnictví města Dubá směnit budovu bez č.p./č.ev. (stodola v Dlouhé ulici v Dubé)
stojící na st.p.č. 25, st.p.č. 25, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 709 m2, p.p.č. 1/1, ostatní
plocha o výměře 788 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá, za část p.p.č. 2003/4, ostatní plocha o výměře cca 1 000 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, z vlastnictví fyzických osob.
V této souvislosti bude vypracován geometrický
plán pro rozdělení p.p.č. 2003/4, přes který vede
komunikace, bude určen finanční doplatek a poté
bude záležitost opět předložena k projednání zastupitelstvu města Dubá.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti podepsání předložené smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Dubá a společností ČEZ Distribuce
a.s., která se týká zemní kabelové přípojky NN na
městském pozemku p.p.č. 1145/1, v obci Dubá,
katastrální území Dřevčice, v rámci projektu „CL
– Dubá, Dřevčice přípojka NN 1xOM p.p.č. 26/1“.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného
břemene je sjednána ve výši 500,- Kč.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti pode-
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psání předložené smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Dubá a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, která se týká umístění zemního kabelového vedení NN na městských pozemcích p.p.č.
1296, p.p.č. 1083/2, v obci Dubá, katastrální
území Nedamov, v rámci upraveného projektu
„Nedamov, část Panská Ves, Křenov – NN“. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného
břemene je sjednána ve výši 12 000,- Kč.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva podle vypracovaných prohlášení
vlastníka budov prodej následujících městských
bytových jednotek:
č. 17/2 v budově č.p. 17 v Luční ulici v Dubé
včetně příslušného spoluvlastnického podílu
o velikosti 45/253 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 206, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, strana kupující:
paní R.K., kupní cena činí celkem 120 244,- Kč
plus správní poplatky;
č. 17/3 v budově č.p. 17 v Luční ulici v Dubé
včetně příslušného spoluvlastnického podílu
o velikosti 63/253 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 206, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, strana kupující:
pan M.D. a paní L.D. kupní cena činí celkem
176 171,- Kč plus správní poplatky;
č. 52/2 v budově č.p. 52 v Českolipské ulici
v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického
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podílu o velikosti 66/346 na společných částech
budovy a na stavebním pozemku č. 249, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, strana kupující:
pan J.M. a paní H.M., kupní cena činí celkem
108 235,- Kč plus správní poplatky;
č. 70/3 v budově č.p. 70 Na Výsluní v Dubé
včetně příslušného spoluvlastnického podílu o
velikosti 663/3094 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 574, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, strana kupující:
Tomáš Dvořák, bytem Dubá, kupní cena činí
celkem 216 896,- Kč plus správní poplatky,
č. 70/4 v budově č.p. 70 Na Výsluní v Dubé
včetně příslušného spoluvlastnického podílu o
velikosti 687/3094 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 574, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, strana kupující:
pan V.V. a paní E.V., kupní cena činí celkem
224 747,- Kč plus správní poplatky;
č. 70/5 v budově č.p. 70 Na Výsluní v Dubé
včetně příslušného spoluvlastnického podílu o
velikosti 674/3094 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 574, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, strana kupující:
pan V.Z. a paní D.Z., kupní cena činí celkem
220 494,- Kč plus správní poplatky;
č. 71/5 v budově č.p. 71 Na Výsluní v Dubé
včetně příslušného spoluvlastnického podílu
o velikosti 677/3106 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 573, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, strana kupující:
pan O.K. a paní A.K., kupní cena činí celkem
218 085,- Kč plus správní poplatky.
Splatnost kupní ceny se správními poplatky je
ve všech případech stanovena nejpozději při
podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní
smlouvy je ve všech případech stanovena nejpozději do šesti měsíců, ode dne kdy strana
kupující převzala písemnou nabídku ke koupi
od města Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4f) VZALO NA VĚDOMÍ informace majetkového výboru zastupitelstva týkající se navrženého
prodeje bytových jednotek v městské budově
č.p. 82 v Českolipské ulici v Dubé. Všichni nájemníci byli písemně seznámeni se záměrem
města Dubá a byli vyzváni ke sdělení jejich
zájmu o koupi bytových jednotek. Ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná písemná
odpověď, tudíž je považováno, že nájemníci nemají o koupi bytových jednotek zájem. Podmínkou pro uskutečnění prodeje bytových jednotek
však je, že musí být zájem o koupi minimálně
deseti bytových jednotek, což v tomto případě
splněno není.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky vyhlásit a zveřejnit záměr města Dubá k prodeji
městských nemovitostí – budova (objekt k bydlení) č.p. 82 ve Školní ulici v Dubé stojící na
st.p.č. 239, st.p.č. 239, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Nemovitosti budou vyhlášeny
k prodeji jako celek.
pro: 8
proti: 2
zdrželo se: 0
komentář starostky: Nájemníci budovy č.p. 82 (paneláku) budou znovu osloveni a odkoupení bytových jednotek jim znovu
nabídneme. Stále platí, že upřednostňujeme
prodej bytů současným nájemníkům před prodejem třetí osobě.
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5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se přípravy nové
obecně závazné vyhlášky města Dubá o fondu
rozvoje bydlení a dále o plánovaných kontrolách
příspěvkových organizací města Dubá.
komentář starostky: Kontroly v základní a mateřské škole proběhnou ještě tento měsíc, tedy
v únoru 2009.
6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá
– organizační složka, za rok 2008, předloženou
Ing. Josefem Štveráčkem odborným lesním hospodářem Městských lesů Dubá, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
komentář starostky: Městské lesy vykázaly za
rok 2008 zisk ve výši 621 099,- Kč. Celou zprávu si můžete přečíst na internetových stránkách
města www.mestoduba.cz.
7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok 2008,
předloženou panem Jaroslavem Hozou velitelem
JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá.
komentář starostky: Ve Sboru dobrovolných
hasičů našeho města je evidováno 56 členů.
Jednotka JPO II/1 zasahovala celkem u 93 zásahů, kde strávila 961,5 hodin a ušetřila majetek
v hodnotě 11 911 200,- Kč. Všem členům sboru
děkuji za jejich obětavou práci. Se zněním celé
zprávy se můžete rovněž seznámit na internetových stránkách města.
8) SCHVÁLILO na návrh zastupitele pana Jaroslava Hozy podání žádostí o poskytnutí příspěvků z Fondu požární ochrany Libereckého kraje
na rok 2009.
Pořízení neinvestičních věcných prostředků požární ochrany dle předurčenosti jednotky nařízením Hejtmana Libereckého kraje číslo: 1/2003
– „Požární poplachový plán Libereckého kraje“
a příprava jednotky na základě požadavků připravované novely plošného pokrytí jednotek požární
ochrany podle vyhlášky 247/2001 Sb. zákonů ve
znění pozdějších právních předpisů platné od roku 2010 do kategorie JPO II/1 + JPO III/1. Celkové náklady akce činí 196 352,- Kč, vlastní zdroje
činí 78 541,- Kč.
Pořízení ochranných prostředků požární ochrany pro zvýšení a udržení akceschopnosti jednotky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města Dubá dle její předurčenosti nařízením Hejtmana Libereckého kraje číslo: 1/2003
– „Požární poplachový plán Libereckého kraje“
a příprava jednotky na základě požadavků připravované novely plošného pokrytí jednotek požární ochrany podle vyhlášky 247/2001 Sb. zákonů ve znění pozdějších právních předpisů platné
od roku 2010 do kategorie JPO II/1 + JPO III/1.
Celkové náklady akce činí 228 870,- Kč, vlastní
zdroje činí 91 548,- Kč.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavření předložené smlouvy o spolupráci mezi městem
Dubá a společnosti CL - NET s.r.o., Česká Lípa,
na zřízení a provozu rozvodů telekomunikační
sítě v městském objektu č.p. 158 v ulici Jana
Roháče v Dubé.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

Dubáček

10) ROZHODLO na návrh paní starostky požádat zastupitelstvo města Doksy o navrácení sochy Sv. Prokopa z Doks do Dubé. Socha sv. Prokopa v současné době umístěná před tzv. Hospitálkem v Doksech je majetkem města Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Originál sochy Sv. Prokopa pochází z roku 1761. Socha je v současné
době ve velmi špatném stavu, po převozu do
Dubé zajistíme získání fi nančních prostředků
na její rekonstrukci.
11) SOUHLASILO na návrh paní starostky
s realizací projektu „Panely pro měření rychlosti vozidel v Dubé a Deštné“ a s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu
Libereckého kraje z programu č. 20 – Program
rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zastupitelstvo města se
rozhodlo tímto projektem pomoci zvýšení bezpečnosti provozu na silnici 1. třídy v úsecích
Dubá a Deštná. Vysoká rychlost vozidel zde
způsobuje časté dopravní nehody a ohrožuje
tak zdraví i majetek našich spoluobčanů.
list č.4 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 2/2009 ze dne 12.2. 2009
12) PROJEDNALO předložené žádosti pana
B.S., o financování nového veřejného osvětlení na pozemcích p.p.č. 335/1, p.p.č. 335/12
a p.p.č. 338/3, v obci Dubá, katastrální území Dubá, a o schválení trasy inženýrských
sítí (splašková kanalizace, dešťová kanalizace
a vodovodní přípojka) přes městský sklep č. 15
v Sadové ulici v Dubé.
ODLOŽILO na návrh paní starostky rozhodnutí v této záležitosti na příští veřejné zasedání zastupitelstva města Dubá. Zastupitelstvo
města Dubá musí získat pro své rozhodování
další podrobnější informace.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
13) SCHVÁLILO protinávrh zastupitelky paní
Miloslavy Vokolkové oproti předloženému návrhu zastupitelky paní Markéty Slezák odložit
rozhodování o zřízení zvláštního fondu oprav
na příští veřejné zasedání zastupitelstva města Dubá.
pro: 6
proti: 2
zdrželo se: 2
14) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
– omezení pracovní doby sběrného dvoru
v Dubé
komentář starostky: Společnost Kovošrot,
která je provozovatelem našeho sběrného
dvora, z provozních důvodů dočasně pozměnila otevírací dobu. Sběrný dvůr bude
občanům k dispozici každé úterý a čtvrtek
od 8:30 do 17:00 hodin a dále v sobotu od
8:00 do 12:00 hodin.
– humanitární sbírky Občanského sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Dubá
komentář starostky: Sbírka se uskuteční ve
středu 18.2. a v pátek 20.2. 2009. Především
letní a zimní oblečení, lůžkoviny, přikrývky,
polštáře a domácí potřeby můžete odevzdávat v igelitových pytlích v šatlavě v přízemí
radnice.
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– veřejně prospěšných prací v roce 2009
komentář starostky: V letošním roce vytvoříme dalších 15 pracovních míst pro občany vedené na úřadu práce. Pomůžeme jim tak nalézt
zaměstnání a oni nám na oplátku pomohou zvelebovat naše město.
– poděkování K-centra v České Lípě za poskytnutý finanční příspěvek města Dubá
komentář starostky: Statutární zástupce o. s.
Pasant Mgr. M. Jogheeová poděkovala našemu
městu za finanční příspěvek na provoz K- centra
a informovala o plánu činnosti a nových programech občanského sdružení v roce 2009. Zastu-

pitelstvo při přípravě rozpočtu na rok 2009 rozhodlo, poskytnout sdružení na tento rok opět částku
8 000,- Kč, což odpovídá počtu klientů z Dubé.
– poděkování občanů Zakšína za provedenou rekonstrukci mostků
– poděkování pana Stanislava Mareše za ořezání a skácení topolů při komunikaci z Nedamova
do Korců
– připravovaných projektů pro podání žádostí o dotace
komentář starostky: V současné době připravujeme zpracování podkladů na rekonstrukci křížku
na návsi ve Dřevčicích a výrobu nového kříže na

dubském hřbitově. Dále probíhá výběrové řízení
na zpracování projektu na rekonstrukci technické památky – sušárny chmele.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Zasedání zastupitelstva
se bude konat 12. 3.
od 18.00 v Dubé
v objektu malé školy.
PLACENÁ INZERCE

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Jiřího Klementa
(platí od 1. ledna 2009)
Pondělí
7:00 – 11:30
11:30 – 13:00 pro zvané
Úterý
7:00 – 11:30
11:30 – 13:00 pro zvané
Středa
7:00 – 11:30
11:30 – 13:00 pro zvané
Čtvrtek
12:00 – 14:00 Chlum
14:00 – 18:00 Dubá
Pátek
7:00 – 11:30
11:30 – 13:00 pro zvané
Pro zvané = vyšetření na objednání, tzn. řidičské průkazy, prohlídky
pro zaměstnavatele, lázně, vyšetření pro OSSZ, ÚP.
Zavádíme také možnost objednat se i na zdr. vyšetření či kontroly
v době dopolední ordinace na určitou hodinu. Telefon 728 26 95 90.

ORDINAČNÍ HODINY ZUBNÍHO ODDĚLENÍ
MUDr. Marcely Klementové
Pondělí
7:00 – 11:30
Úterý
7:00 – 11:30
Středa
7:00 – 11:30
Čtvrtek
14:00 – 18:00
Pátek
7:00 – 11:30
V pondělí, úterý, středu a pátek jsou v době od 7 do 8 hodin
přijímáni pacienti s bolestmi.
Tel. číslo do zubní ordinace 487 870 388

ZUBNÍ POHOTOVOST – BŘEZEN 2009

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 7.3.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

sobota 21.3.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

neděle 8.3.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

neděle 22.3.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 14.3.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

sobota 28.3.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

neděle 15.3.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 29.3.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

PRODEJ SLEPIČEK
Tradice chovu – 14 let bez jediné eklamace

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky
snáškového materiálu Hisex hnědý
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý
a modrý. Stáří slepiček je 14 – 17 týdnů,
začátek snášky: konec března
až začátek dubna.
Cena činí 128,- až 148,- Kč/ks dle stáří.
V Dubé se prodej uskuteční
v pondělí 23. března 2009
od 15:15 hod. u kostela.
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166.

PLACENÁ INZERCE

Oznamujeme, že obchod

HRAČKY – PAPÍR

ve Školní ulici funguje i nadále.
Nabízí veškerý sortiment
školních potřeb, hračky,
kancelářské potřeby, svíčky,
dárky, velikonoční dekorace
i karnevalové masky.
PLACENÁ INZERCE

ROZVOZ
PALIVA
Tomáš Pícha
731 449 893

6

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Psí ..... na Topolová alej Nedamov – Korce
každém kroku

Neměnná tíživá situace mě opět nutí napsat článek doslova o h....! Tím nenarážím na obsahovou
stránku tohoto článku, ale na předmět (dá-li se
to tak říci) věčných diskuzí. On ten sníh má něco
do sebe, jeden by si i řekl, že máme nad „bobky“ vyhráno, ale ouha. Jen přišla první obleva,
„vykoukly“ na nás na každém rohu. Kdo? Psí exkrementy (nutno podotknout, že v některých případech vzhledem k velikosti nepodezříváme žádného ze psů).
Výsluní, náměstí, prostor kolem pošty, za Restaurací u Nováků, trávník u bytovek v ulici Luční,
tak to jsou největší „minová pole“.
Zima je zrádná, pokud není sníh skutečně
zmrzlý, najdou si skrz něj psí bobky cestičku
a pod vrstvou bílého poprašku „zrádně vyčkávají do jara, než ve značné přesile budou moci našim pracovníkům znesnadňovat úklid“.
A teď upřímně. Je mezi vámi někdo, komu je
jedno, že šlápne do ….? Silně o tom pochybuji.
A tak jsme se rozhodli, že oproti loňskému roku přitvrdíme. Počínaje březnem k městu
opět nastoupí pracovníci VPP. Sami jste si mohli
všimnout, že při úklidu města chodí v počtu dvou
a více. To je počet dostatečný k tomu, aby nedodržování pořádku nahlásili a my jej mohli řádně prošetřit. Takže, pokud aspoň dva naši VPP
pracovníci nebo naši stálí zaměstnanci uvidí, že
pejskař nesebere psí výkal, který před jejich zraky právě někde „položil“, budou to neprodleně
hlásit na MěÚ, následovat bude vytýkací dopis
a v opakovaných případech bude celá věc postoupena přestupkové komisi, která může uložit
finanční postih.
Že se s touto problematikou potýkáme ve stále větší míře, jste si mohli všimnout při prvním letošním oteplení, když naši pracovníci vyrazili do
ulic a zejména pracovník s iniciály J. P. (budiž mu
chvála za jeho píli) procházel ulice Dubé, celé
dny sbíral psí exkrementy a pořád měl co dělat.
Navíc, a to bych zde ráda vypíchla, někteří,
jsou natolik drzí, že nejen že výtvory svých mazlíčku nesbírají, ale dokonce za psy ani nemají zaplacený poplatek. Díky svojí nezodpovědnosti na
sebe ale dostatečně upozorňují a my si obratem
můžeme zjistit, jak moc poctiví v placení jsou.
Závěrem vás znovu žádám, SBÍREJTE PO
SVÝCH PSECH VÝKALY, ušetříte si zbytečné
starosti.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Nástup
pracovníků VPP

V letošním roce nastoupili k naší velké radosti
pracovníci VPP již v březnu a nikoliv až v dubnu, jak tomu bylo zvykem doposud.
Čeká nás spousta práce, a proto bych této
příležitosti chtěla využít k tomu, abych je mezi
námi znovu přivítala, popřála jim mnoho sil, zdaru a spokojenosti.
Věřím, že se nám stejně jako v roce minulém
bude spolupracovat dobře a že si i letos užijeme
při některých akcích také trochu té zábavy.
Zuzka Martínková

Začátkem února se nám podařilo vyřešit po léta
se táhnoucí problém jménem „topolová alej Nedamov – Korce“. O jaký problém, že tu šlo?
Většina topolů lemujících komunikaci vedoucí z Nedamova na Korce potřebovala ošetřit. Pojem „ošetřit“ však v tomto případě zahrnoval nejen odborné odstranění mohutných polámaných
větví, částečnou redukci dalších přetížených větví, přičemž vše muselo vzhledem k výšce stromů probíhat z plošiny, ale také likvidaci veškeré
dřevní hmoty a úklid komunikace. Vezměme to
ale od začátku.
Poprvé jsem se s výše zmíněným problémem seznámila krátce po mém nástupu do funkce ekologa MěÚ Dubá. Z dokumentace, kterou
jsem měla k dispozici, bylo patrné, že se celou
situaci snažil vyřešit již můj předchůdce, který
jednal s majiteli pozemků, na nichž topoly rostou. Jednání se však protahovala a k žádnému
zákroku nedošlo. V novém zaměstnání jsem se
ještě nestihla ani pořádně „rozkoukat“ a už jsem
měla na stole další žádost od obyvatel Nedamova, v níž znovu poukazovali na nebezpečí, které
silné padající větve představují nejen pro všechny účastníky silničního provozu, ale také pro samotné majitele zdejších nemovitostí.
I já jsem se zprvu pokoušela jednat s vlastníky pozemků, na kterých se topoly nacházejí, ale
veškerá snaha byla marná.
Proto jsem se s návrhem na řešení situace
obrátila na vedení města, které dalo za pravdu
nejen mně, ale především obyvatelům Nedamova, kteří se polámaných gigantů právem obávali. Protože přelom ledna a února provázely silné vichry, bylo třeba jednat okamžitě, a proto
jsme využili první příležitosti, a přesunuli jsme
se s veškerou dostupnou technikou a pracovníky města do Nedamova, kde jsme strávili téměř
celý týden. Jak jsem uvedla hned na začátku, bez
plošiny bychom zde nic nezmohli, proto bych tímto chtěla poděkovat panu Jiřímu Povejšilovi, bez
kterého bychom zde sami zmohli jen pramálo.
Práce byly o to náročnější, že jsme okamžitě
po odříznutí každé prasklé větve museli zajistit
úklid a průjezdnost vozovky. Provoz tu sice není
nijak výrazný, přesto všem řidičům, kteří museli
chviličku čekat, děkuji za shovívavost.
Zatím, co se jedna parta věnovala ořezům
a úklidu silnice, ostatní pilně pracovali na likvidaci obrovského množství odstraněných větví.
Poté, co byla dokončena alej na Korce, pokračovali jsme ještě v ořezu několika dřevin směrem
na Horky, a to proto, že suché a polámané větve
tady překážely v průjezdu větším vozidlům, jako
je např. popelářský vůz.
Podtrženo a sečteno, strávili jsme tu týden,
ale stálo to za to.
Jsem moc ráda, že řada občanů nás za naši
společnou snahu přišla pochválit a vyjádřit nám
své díky a jsem ráda i za to, že nejen rodina
pana Mareše může teď už spát klidněji, a to
i když bude foukat silnější vítr.
Jsem si vědoma toho, že tímto ještě není vše
vyřešeno, a že nás do budoucna čekají další jednání s vlastníky přilehlých pozemků.
Kromě nezbytné redukce zničených nebezpečných větví jsme při této náročné akci vlastními
silami odstranili hned pět vzrostlých topolů, o jejich pokácení však majitel řádně zažádal. Vzhle-

dem k velikosti stromů by se tohoto úkolu s největší pravděpodobností musela ujmout odborná
firma, což by bylo finančně náročné a nejspíš by
to chvíli trvalo. Tak jsme si řekli, že když už tu
jsme a máme zde veškerou potřebnou techniku,
nabídneme pomoc. A nutno podotknout, že byla
přijata s radostí.
Sama za sebe mohu říci, že bych byla skutečně ráda, kdyby z naší strany do budoucna již
nebylo třeba podobných zásahů, nicméně zájmy
občanů stavíme a vždy budeme stavět nade vše
ostatní.
Protože komunikace s většinou vlastníků
těchto topolů není zrovna jednoduchá a předpokládáme, že o nic jednodušší by nebylo ani
vymáhání nákladů s tímto spojených, bude tato
akce hrazena městem. O všem ale budu majitele písemně informovat a bude-li to jen trochu
možné, pokusím se od nich získat část nákladů
zpět, a to např. formou příspěvku na plánovanou
výsadbu nových stromů.
Závěrem bych za vynikající spolupráci chtěla
poděkovat především našim pracovníkům, kteří
zde vynaložili obrovské úsilí a strávili zde spoustu
času, dále pak Jirkovi Povejšilovi za skvěle odvedenou práci, vedení města za pochopení a svolení k tomuto kroku a v neposlední řadě také rodině
pana Stanislava Mareše z Nedamova za občerstvení, které pro nás po celou dobu chystali.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Další zničené
kontejnery

V minulém Dubáčku jste se mohli dočíst, že stejně
jako v průběhu předchozí zimy, ani letos někteří
občané nedbají našich upozornění a bezhlavě sypou horký popel do plastových sídlištních kontejnerů. Letos v lednu na to doplatili v Heřmánkách,
kde se doslova roztekl jeden ze dvou kontejnerů.
Ani ne měsíc na to, konkrétně hned na začátku února došlo k obdobnému případu v Korcích
(ostatně v Korcích shořel jeden kontejner už v roce 2008). K velké smůle všech, shořely v této obci
minulý měsíc oba kontejnery. Poté, co nám byla
celá záležitost nahlášena, jsme Korce v ten samý
den zavezli novými odpadními nádobami a k našemu překvapení jsme na místě zjistili, že po původních kontejnerech tu zbyly dvě ještě žhavé a sálající
hromady. První věc, která nás zarazila, byl fakt, že
ačkoliv musely obě nádoby hořet, což bylo patrné
z poškození okolních náletových dřevin, nikdo nezavolal hasiče. Druhá věc byla, že popel musel být
vzhledem k rozsahu škod skutečně žhavý.
Otázka zní. Proč dotyčný nepočkal, až popel
vychladne? Na vesnici přeci na rozdíl od města nemusejí řešit, kde nechají kýble s popelem
prochladnout.
Škoda dosáhla 15 tisíc korun a je jen div, že
svozová firma, které veškeré nádoby patří, nechtěla nic uhradit, a to i přes to, že podobných
případů přibývá.
Proto všechny znovu žádám, NESYPEJTE
horký popel do popelnic, škody by mohly být
ještě daleko vyšší.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá
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V několika předešlých vydáních Dubáčku jsem
vás informovala o plánovaných úpravách parkové zeleně v Dubé.
Protože park u domu seniorů patří k nejkrásnějším a největším v celém městě, rozhodli jsme
se, že se pro letošní rok stane, co se údržby veřejné zeleně týče, prioritou číslo jedna.
V únoru jsem oslovila hned dvě firmy zabývající se profesionální arboristikou a výškovými pracemi v korunách stromů. Zástupce obou
společností jsem zasvětila do problematiky neuspokojivého stavu dřevin v parku u „dvoustovky“
a od obou firem jsem dostala nabídku na ošetření
zdejších stromů.
Nevím kolik pozornosti věnují občané při pro-

cházkách parkem právě stromům, ale skutečností je, že na poměrně malé ploše tu roste několik
opravdových skvostů. Jen málokde se můžeme
setkat s tak krásným pyramidálním dubem letním,
který zdobí tento park. Stejně jako na řadě dalších, je i na něm potřeba provézt zdravotní řez,
odstranit suché větve, začistit zlomy, odstranit
konkurenční výhony a výhony prorůstající do
vyšších pater.
Ale na co bych obzvláště chtěla upozornit, tak
to je dub červený, v tomto případě nejvýraznější
a nejmohutnější strom z celého parku. Bohužel
i oko pouhého laika pozná, že mu v minulosti nebyla věnována dostatečná péče, a proto nezbývá než doufat, že bude-li proveden bezpečnostní

řez a začištěny veškeré zlomy, odstraněna houba a místa jejího výskytu budou řádně ošetřena,
nebude již na jeho záchranu pozdě. Navíc je velice pravděpodobné, že bude třeba nechat korunu zajistit vazbou, neboť je velmi široce rozložitá
a v budoucnu by hrozilo její rozlomení.
Částky, za které nám obě firmy ošetření nabízejí, nejsou zrovna malé, nicméně jsme přesvědčená, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že investovat do parku u domu seniorů se vyplatí. Navíc,
až budou stávající stromy ošetřeny, můžeme se
soustředit na výsadbu nových stromků a keřů,
jako náhrady za zničené a vesměs zcela suché
dřeviny, které jsme odsud v roce 2008 odstranili.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je
na základě pověřovací listiny Ministerstva kultury
ČR a Dohody o podmínkách a rozsahu archeologické činnosti, uzavřené mezi Akademií věd ČR
a muzeem, od roku 1998 organizací oprávněnou
k provádění archeologických výzkumů (ve smyslu § 21/2 zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové
péči), zajišťující výkon archeologické památkové
péče na území původního okresu Česká Lípa.
Pracoviště archeologie, speleoantropologie
a novodobých militárií VMG ČL:
– provádí záchranné archeologické výzkumy
v souvislosti se stavební činností či jinými
plánovanými terénními zásahy v územích
s archeologickými nálezy
– vypracovává pro projekční společnosti archeologická vyjádření ke stavebním záměrům
– zpracovává pro stavebníky vyjádření ke kolaudačním řízením
– poskytuje poradenství v souvislosti s vytvářením územních plánů měst a obcí
Povinnosti právnických a fyzických osob
Dle § 22/2 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jsou všichni stavebníci povinni již od doby přípravy stavby (v území s archeologickými nálezy) oznámit tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4,
118 01 Praha 1) a umožnit oprávněné organizaci
provedení záchranného archeologického výzkumu (na katastrech původního okresu CL je oprávněnou organizací Vlastivědné muzeum a galerie
v České Lípě, pověřené výkonem archeologické
památkové péče). Obdobně se postupuje, má-li
se v území s archeologickými nálezy provádět
jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů (např. zemní
zásahy spojené s péčí o les). Upozorňujeme, že
stavebník nemůže být v oznamovací povinnosti
zastoupen jinou osobou (projekční společností,
zhotovitelem atp.), není-li tato osoba stavebníkem
zvlášť za tímto účelem zplnomocněna.
Nesplněním oznamovací povinnosti se stavebníci dopouštějí přestupku s možným uložením pokuty až do výše 4.000.000 Kč, bez rozdílu, jde-li o osobu právnickou nebo fyzickou (§ 35/2f
a § 39/2g výše citovaného zákona). V případě následného zničení nebo porušení archeologických
nálezů se stavebník navíc vystavuje postihu dle
§ 257 trestního zákona („poškozování cizí věci“).
Záchranný archeologický výzkum (ZAV) probíhá nejčastěji formou dohledu s podrobnou doku-

mentací odkrytých profilů a ploch, v případě pozitivních archeologických zjištění též s ovzorkováním
objektů a sběrem nálezů. Snahou archeologického
pracoviště je přitom respektovat co nejvíce potřeby
stavebníka a časový harmonogram stavby. V případech, kdy jsou stavební či jiné zemní práce plánovány v prostoru známých archeologických lokalit či
historických městských jader, probíhá ZAV obvykle
v předstihu (tzn. archeologické odkryvy předcházejí
zahájení stavebních prací).
Náklady ZAV hradí Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (popř. jiná oprávněná organizace) pouze v případě, je-li stavebníkem osoba
fyzická (např. novostavba RD). V případech, kdy
je stavebníkem právnická osoba nebo fyzická
osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost ZAV,
hradí náklady ZAV tento stavebník (§ 22/2 zák.
č. 20/87 Sb., v platném znění). Právnické osoby nebo fyzické osoby při výkonu podnikatelské
činnosti zasílají muzeu před zahájením ZAV písemnou objednávku; na jejím základě je stavebníkovi po skončení archeologických prací zaslána
fakturace k proplacení. Objednávka ZAV může
být jednorázová (pouze pro 1 ZAV), hromadná
(zahrnuje více - průběžně - oznamovaných stavebních akcí) i celoroční. U rozsáhlejších a déletrvajících akcí se mezi stavebníkem a muzeem
uzavírá „Smlouva o provedení a podmínkách záchranného archeologického výzkumu“.
Co od stavebníků žádáme
1) Za účelem provedení záchranného archeologického výzkumu stavebník písemně oznámí alespoň 3 týdny před zahájením zemních
prací archeologickému pracovišti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě termín jejich
začátku, právnické osoby nebo osoby fyzické
při výkonu podnikatelské činnosti rovněž zasílají na adresu naší organizace objednávku ZAV.
Nezbytnou součástí oznámení by měla být kopie
situačního výkresu z projektové dokumentace a kopie výseku z katastrální mapy s přesným zákresem
umístění stavby. Stavebník v písemném oznámení
uvádí nejen název stavební akce, ale i katastrální
území a parcelní čísla dotčených pozemků. případnou žádost o archeologické vyjádření pro kolaudační řízení je vhodné zahrnout již do textu oznámení. Oznámení je třeba zasílat „běžnou“ (nikoli elektronickou) poštou na adresu: Vlastivědné muzeum
a galerie v České Lípě, P. Jenč – Pracoviště archeologie, speleoantropologie a novod. militárií, Nám.
Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa.

2) Splnění oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu (viz výše). Doporučujeme proto zasílat oznámení i s přílohami oběma
organizacím souběžně.
3) Dojde-li v průběhu zemních prací k viditelnému narušení archeologických nálezů (situací), musí
být bezpodmínečně dodržena ustanovení § 23 zákona č. 20/87 Sb. a § 176/1 zákona č. 183/2006
Sb., v platném znění, týkající se takovéto situace
(tj. zastavení dalších prací a neprodlené oznámení
události archeologickému pracovišti provádějícímu
v místě ZAV; v ostatních případech stavebník kontaktuje kromě muzea také stavební úřad a místně
příslušný orgán státní památkové péče).
Území s archeologickými nálezy
Zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči,
nezná pojem „archeologická lokalita“, ale užívá
mnohem širšího pojmu „území s archeologickými nálezy“ (dále jen UAN). Územím archeologických lokalit a ojedinělých nálezů jsou nejen
zastavěná území všech obcí Libereckého kraje
a známé archeologické lokality, ale i louky, pole
a lesy, poskytující četné doklady lidských aktivit
od loveckého pravěku do pokročilého novověku
(sídliště a pohřebiště, zaniklé komunikace, výrobní objekty, doklady kultu, dobývání surovin, vojenských střetů nebo běžného zemědělského či
lesního hospodaření). Za území s archeologickými nálezy je proto pokládáno celé území Libereckého kraje s výjimkou ploch nedávno zničených
těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu.
Ústřední registr známých archeologických lokalit
a ostatních UAN. „Státní archeologický seznam“
zpracovává ve spolupráci s regionálními archeologickými pracovišti ústřední pracoviště Národního památkového ústavu v Praze, přičemž je tento
soupis každoročně aktualizován.
Movitými archeologickými nálezy rozumíme
veškeré pozůstatky lidské činnosti od nejstarších
období do novověku (včetně), které byly učiněny
při archeologickém výzkumu nebo nalezeny jiným
způsobem v zemi, pod vodou, popřípadě na povrchu (přemístění v důsledku eroze, orby atp.). Vlastníkem movitých archeologických nálezů zajištěných
Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě je dle
§ 23a zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění, Liberecký kraj. Archeologické nálezy jsou ze zákona ukládány do muzeí.
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,
Pracoviště archeologie,
speleoantropologie a novodobých militárií

Archeologické výzkumy a povinnosti stavebníků
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v lednu

l Dne 9.1.2009 od 15:56 do 17:17 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 u čerpací stanice AGIP Dubá s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn havarovaný osobní automobil zn. Škoda 120 po čelním nárazu do topolu. Ve vozidle
se nacházel zraněný zaklíněný řidič, který byl
vyproštěn pomocí hydraulického vyprošťovacího
zařízení a následně předán do péče Záchranné zdravotní službě. Vozidlo bylo zajištěno proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny byly zlikvidovány 10-ti litry sorbetu Vapex.
Velitel zásahu: Tomáš Mařík.
l Dne 9.1.2009 od 23:11 do 10.1.2009 12:00
hodin vyjela jednotka k požáru do Dřevčic s technikou CAS-24 Š706, 2x CAS-32 T148 a vozidlem
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 10. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn požár rodinného domu. Požárem bylo zasaženo II. nadzemní podlaží, půdní prostor a část
střešní konstrukce. Lokalizace a následná likvidace byla provedena dvěma proudy „C“ v dýchací
technice. Během ranních hodin bylo provedeno
střídání zasahujících hasičů, kteří prováděli rozebírání konstrukcí (obložení a zateplení) s následnou likvidací skrytých ložisek požáru. Na místě

zasahovaly jednotky: HZS Česká Lípa, SDH Doksy a Holany. Zasahujícím jednotkám byla v hostinci u pana Adamce zajištěna strava, pitný režim
a teplé nápoje. Jednotka děkuje rodině Adamců
za sponzorský dar ve výši 1.000,- Kč na zajištění
stravy.
Příčina vzniku požáru byla nedbalost. Škoda byla
vyčíslena na 500.000,- Kč a uchráněné hodnoty
1.000.000,- Kč. Velitel zásahu: Tomáš Mařík.

l Dne 21.1.2009 od 11:38 do 12:36 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
III. třídy číslo 2705, Nedamov – Korce s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil se

l Dne 23.1.2009 od 12:34 do 13:22 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy číslo 270 v katastru obce Vrchovany
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil po čelním nárazu do betonového sloupu. Ve
vozidle byla jedna zraněná a zaklíněná osoba,
která byla vyproštěna pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Zraněné osobě byla do
příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská pomoc a následně jednotka vypomohla s transportem do sanitního vozu. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku
provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny na
ploše 4 x 10 metrů byly zlikvidovány 30-ti litry
sorbentu Vapex. Po naložení vozidla odtahovou
službou byl proveden úklid vozovky. Velitel zásahu: Tomáš Mařík.
Jaroslav Hoza

ku pomocí žebříku a přenést raněného. Smíšené
družstvo zaběhlo nejlepší celkový čas, ten však
není rozhodující. Velký vliv
na výsledek
má disciplína
odhad vzdálenosti a některé měřené
úseky trati.
I tak si myslím, že jsme
se velice hezky umístili.
Zaujali jsme
17. a krásné 8. místo.
Všem
kteří se podíleli
moc děkuji za
účast. Tímto
chci vyjádřit obdiv právě Jaroslavu
Hypšovi ml.,
který celou
trasu absolvoval dvakrát,
protože nebyl
čtvrtý soutěžící do druhého družstva Po návratu
do hasičské zbrojnice jsme byli za odměnu pozváni na oběd od velitele jednotky, kterému bych
chtěla tímto poděkovat.
Jaroslava Jínová, starostka SDH Dubá

V souvislosti s reklamní kampaní „Orion – Hvězdná soutěž 2009“, která probíhá v České republice
od 2. února do 27. března letošního roku, oslovují
policisté veřejnost s informacemi, které by měly
zamezit tomu, aby se účastníci soutěže nestali obětmi podvodníků. Zkušenosti z minulých let
s touto reklamní kampaní varují před podvodně
jednajícími osobami, které právě v průběhu této
akce zneužívaly důvěřivosti občanů toužících po
výhře v soutěži a následně je okrádaly o majetek.
Někteří podvodníci se totiž vydávali za pracovníky týmu „Orion“, nechali se pozvat do domácností, zejména seniorů nebo osaměle žijících osob,
a potom je okradli o finanční prostředky.
Pořadatel soutěže proto poskytl policistům
a veřejnosti základní údaje o pravidlech soutěže, aby k záměně podvodníků za skutečné pracovníky týmu „Orion“ nedocházelo.
Scénář soutěže má následující pravidla. Návštěva týmu „Orion“ probíhá v domácnostech pouze v pracovních dnech v čase od 17.00 do 21.00
hodin, nikdy ne o víkendu. Výhra je vždy upravena písemnou formou a finanční prostředky jsou
v každém případě vypláceny formou bankovního
převodu. Oficiální „Orion“ tým je v období od 2. do
27. února 2009 čtyřčlenný a v termínu od 2. do 27.
března 2009 bude dvoučlenný. Pracovníci jsou oblečeni do modrého obleku s logem „Orion“. Tým zásadně používá vozidlo výrobní značky Opel v modré barvě označené výrazným logem „Orion“ a symboly hry „Orion – Hvězdná soutěž“. Členy týmu doprovází moderátor pan Michal Jagelka. V případě
pochybností o pravosti týmu „Orion“ je možné si
údaje k jeho identifikaci ověřit na telefonním čísle
607 939 937. Při podezření na podvodné jednání
podezřelých osob kontaktujte linku 158.
por. Bc. Ivana Baláková, Policie ČR, Česká Lípa

l Dne 17.1.2009 od 14:26 do 14:58 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě do obce Vrchovany
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dva havarované osobní automobily u odbočky na Chlum. Vozidla se nacházela částečně na komunikaci. Na místě byla jedna zraněná osoba, která byla předána do péče
Záchranné zdravotní služby. Havarovaná vozidla
byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez
úniku. Velitel zásahu: Tomáš Mařík.

34. ročník zimních
hasičských závodů

V sobotu dne 7. 2. 2009 se jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Dubá zúčastnila hasičské soutěže v Novém
Oldř ichově.
Soutěžila
dvě družstva
v
kategorii muži do
35 let. První
družstvo: Lukáš Ouhrabka, Tomáš
Říha, Pavel
Adamec, Jaroslav Hypša
ml., druhé
bylo smíšené, ve složení: Jaroslava
Jínová, Zbyšek Stibor,
Pavel Koubek a Jaroslav
Hypša ml.. Trať
byla dlouhá
2,4 km s plněním disciplín s hasičskou tématikou. Prolézt oknem, za pomoci lana vyšplhat kopec, pojmenovat hasičskou
výzbroj, sestavit sací vedení k čerpadlu, navázat
uzel který si každý vylosoval, poznat topografické
značky, odhadnout vzdálenost, překonat překáž-

dvěmi zraněnými osobami s nákladním automobilem. Zraněným osobám byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská pomoc. Osobní automobil byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. DN bez úniku. Velitel zásahu:
Tomáš Mařík.

.

Policie varuje
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PLACENÁ INZERCE

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – PRODEJ UHLÍ
nabídka služeb

–
–
–
–
–
–
–
–

výkopy kanalizace, základů
srovnávání povrchů, demolice
štěrky kámen, písek, zemina, mulčovací kůra
prodej a dovoz uhlí * stále slušné ceny *
dovoz a montáž jímek: 5,5, 8,5, 9, 12, 16 m3
čistírny odpadních vod
odvoz fekálií – Tatra 11 m3
odvoz suti a odpadu kontejnerem
Kontakt: Miroslav Nečas, Mšeno
tel.: 315 694 703
fax: 315 694 704
mobil: 602 234 404
e-mail: necasautodoprava@seznam.cz

PLACENÁ INZERCE

Nevařte, my uvaříme za vás!
Restaurace „U Nováků“ vám nabízí novou službu.
Od 1. března 2009 zavádíme každý pracovní den
možnost zakoupení kompletního obědu
(polévka + hlavní jídlo) do vámi přineseného jídlonoše
za cenu 55,– Kč za porci.
Váš výběr je možný nejméně z 8 druhů hlavních jídel.

Další nová služba

Každý pracovní den nabídka
nejméně 2 druhů menu (polévka + hlavní jídlo).
Při konzumaci v restauraci v ceně 65,– Kč za menu.

Těšíme se na vaší návštěvu – Restaurace „U Nováků“
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Dubáček

Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

KNIHOVNA V DUBÉ

Měsíc březen je měsícem knihy. Což je báječná příležitost, abychom Vás pozvali k návštěvě
dubské knihovny. Knihovna je v příjemném prostředí, dnes je již plně digitalizovaná a naše milá
paní knihovnice paní Petráňová se těší na stálé
i nové čtenáře každý čtvrtek od 14:30 do 18:30.

Za symbolický roční poplatek 50 Kč si zde můžete půjčit některé z 9.000 knih, 15ti druhů časopisů, odborných, zájmových zábavných nebo
dětských. Do knihovny pro Vás Město Dubá každoročně nakupuje nové knihy v hodnotě třicet tisíc korun. Zajišťuje je prostřednictvím knihovny
v České Lípě. V loňském roce díky tomu přibylo více než 180 nových publikací různých žánrů,
z nichž si jistě vyberou všichni bez rozdílu věku.

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ)
PRO KAŽDÉHO

Věděli jste, že až 75 % mužů dostrkají do ordinací praktických lékařů jejich partnerky? Důvodem bývají i velmi závažné problémy například
s prostatou, trávením nebo srdcem. Ženy svým
partnerům často pomohou včas zachytit příznaky smrtelných onemocnění ještě v léčitelné fázi,

A navíc je Vám v knihovně k dispozici internet,
a tak si zde můžete vyhledávat všechny informace, které Vás zajímají.

MĚSÍC
V NAŠICH KLUBECH

Návštěvnice klubu seniorů byly v únoru zcela zaujaté pletením z papírového materiálu. V jejich šikovných rukách vznikla řada krásných výrobků,
košíčků, krabiček nebo váziček.
Ale čas byl i na zábavu za doprovodu hudby
pana Matějoviče. A přínosná byla i beseda s pracovnicí Centra služeb pro zdravotně postižené
v České Lípě paní Kubištovou o tom, jak
žádat o příspěvky pro zdravotně postižené
nebo seniory a kde požádat o pomoc při zajištění nákupu, donášky obědů nebo drobného úklidu
bytu v situaci, kdy už tyto věci nedokáže člověk
zvládat sám.
A co Vás čeká v březnu? V březnu se v klubu seniorů uskuteční beseda nad knihou, posezení nebo tancování při hudbě, bude pokračovat
výuka zajímavých ručních prací a návštěvníci si
mohou zahrát třeba společenské hry. Klub je pro
všechny zájemce otevřen ve středu od 13:00, program bude upřesněn na nástěnce před pavilonem
knihovny.

BLAHOPŘÁNÍ
JUBILANTŮM

V únoru jsme přáli mimo jiné nejstarší naší občance paní Žitné z Dřevčic
Danuše Červená

čímž jim doslova zachraňují životy. Takže pánové, vyplatí se Vám naslouchat ženám.

ty.cz (Britské listy – deník o všem, o čem se v ČR
příliš nemluví).

Znáte maminku, které brzy končí mateřská
dovolená, ale ona neví co dál? Doporučte jí, aby
se podívala na internetové stránky www.maminkypodovolene.eu . Najde zde základní informace
a kontakty, které potřebuje. Odborníci jí pomohou
vybrat vhodné zaměstnání dle osobnostního profilu, naučí ji, jak napsat životopis a jak obstát u
přijímacího pohovoru, případně jí nabídnou a zajistí rekvalifikaci i odbornou praxi. Projekty jsou
podporovány z finančních fondů Evropské Unie
a státního rozpočtu ČR.

Víte, že květiny dělají lidi šťastnějšími? Nejen
ženy září úsměvem a vyjadřují vděčnost a radost,
když dostanou květiny. Americký výzkum prokázal, že přítomnost květin skutečně zvyšuje pocit
životní spokojenosti a pozitivně ovlivňuje chování
lidí obou pohlaví. Květiny také vytvářejí okamžitý
pocit štěstí a dlouhodobě zlepšují náladu. Jejich
přítomnost navíc podněcuje lidi k intenzivnějšímu
kontaktu s rodinou a přáteli. Tuto zprávu v únoru
zveřejnila ČTK s odvoláním na Rutgersovu univerzitu a mně se skvěle hodí jako úvod pro představení podnikatelky měsíce.

Máte doma dítě, které by se rádo učilo cizí
jazyky, ale chybí Vám na to peníze? Podívejte se
na www.studiumonline.cz . Najdete zde zábavné
počítačové programy na samostatnou výuku cizích jazyků (dětské zdarma), ale i kontakty na
Enter - centrum cizích jazyků. Nabízí totiž, že dětem se zájmem o studium dokáže zajistit unikátní výuku zdarma díky svým sponzorům v rámci
programu Enter Fair Share.

Kulturní komise zve všechny občany na jarní zábavu 28. 3. v restauraci V Zákrutě. Děkujeme žákům základní školy za výrobu krásných plakátů,
z kterých jeden otiskujeme.

Při návštěvě klubových prostor je na první
pohled vidět, že se zde scházejí také maminky
s dětmi. Jejich veselé barevné hračky tento prostor skvěle oživily. Jen do tělocvičny ve čtvrtek
v podvečer chodí poslední dobou rodičů méně.
Možná je to příležitost i pro tatínky, kteří
by sem mohli doprovodit malé předškolní
děti a umožnit jim, aby se v tělocvičně dostatečně vydováděly.

Nejste spokojeni s novinami, které si kupujete? Máte pocit, že jsou stále stejné a že přinášejí
málo nových informací? Zkuste zadat internetové zpravodajství renomovaných redakcí. Dozvíte se maximum a budete překvapeni, jak často
novináři hodnotí některé události zcela rozdílně.
Zde jsou tipy: www.ceskenoviny.cz (zpravodajství
České tiskové kanceláře, ČTK); www.idnes.cz
(MF Dnes); www.lidovky.cz a www.neviditelnypes.lidovky.cz (Lidové noviny); www.ihned.cz
a www.moderniobec.ihned.cz (Hospodářské noviny); www.novinky.cz (Deník Právo); www.blis-

PODNIKATEL MĚSÍCE
BŘEZNA

Rozhovor s krásnou květinářkou Danuší Civínovou
Vizitka: Narodila se ve Vansdorfu, dětství prožila v Doksech. Vyučila se prodavačkou potravin
v České Lípě. Již 18 let bydlí v Dubé. Je vdaná.
Má dva dospívající syny (11 let a 16 let).

Dubáček -
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Jaká je? Je společenská, akční a upřímná, má
ráda lidi.
Proč si jí vážíme? Nebojí se otevřeně říci svůj
názor. Její kritika bývá často oprávněná, konstruktivní a také inspirativní. To je velmi cenné.
Kromě toho pomáhá s přípravou kulturních akcí
města a s úsměvem dělá vše, co je potřeba. Svůj
obchůdek s květinami navíc rozšířila o galanterii
- sortiment, který v Dubé chyběl. Nestěžuje si,
i když musí být těžké živit se prodejem květin
a bavlnek na malém městě. A navíc je i úspěšná
lektorka. Už tři roky má v obchůdku pravidelně
na praxi dívky z prvního a druhého ročníku učňovského střediska v Liběchově.
Jak jste se dostala k prodeji květin?
Když jsem byla na mateřské, pomáhala jsem
s prodejem květin mamince mého muže. Tchýně
mi obchůdek postupně předala a mě nezbývalo,
než se snažit. Uvažovala jsem i o kurzech, ale
zjistilo se, že už jsem toho uměla více než se
v nich v té době učilo. Hodně jsem se o květinách naučila od své tchýně, hodně sama. Nakonec teď učím i já, což by mne tehdy vůbec
nenapadlo.
Co všechno u Vás zákazníci najdou?
V sortimentu se snažím mít vždy krásné
a zdravé řezané květiny, květiny v květináčích,
sazeničky dle sezóny a samozřejmě i zeminu.
A nyní jsem obchůdek rozšířila i o umělé květiny
a také o galanterii, aby v Dubé lidem nechyběla. Na přání vážu dárkové kytice, svatební kytice
a aranže, pohřební kytice.
Vážete i netradiční dárkové kytice?
Ano, na přání zákazníků jsem už vázala
nejrůznější sladké, slané, ovocné i cigaretové
kytice. Je to velmi zábavné a lidé mají z takových dárků radost. Stačí přijít nebo i zavolat.
Jednou se na mne telefonicky obrátila renomovaná zásilková firma, že potřebují vytvořit
nádhernou kytici z bonbonů Gejša a dodat ji
do hodiny na adresu v Dubé. Chtěla jsem vyhovět, a tak jsem sedla do auta a půl hodiny
sháněla tyhle konkrétní bonbony. Ale výsledek
byl velmi pěkný.

konce záruka 6 měsíců.
Co máme dělat, aby nám živé květiny co nejdéle vydrželi?
Pokud kytici převážíte, mějte ji vždy zabalenou v papíru a stonky ve vlhkém zábalu. Před
vložením kytice do vázy seřízněte šikmým řezem stonky květin. Do vázy dávejte jen přiměřené množství vody (tak aby stonky nebyly ponořeny více než 5 cm). V žádném případě by neměly
být ponořené listy, ty snadno hnijí, což zkracuje
životnost rostlin. Do vody můžete přidat výživu
pro udržení čerstvosti květů. A dopřejte květinám
čerstvou vodu - měňte ji každý den, pokud jste
použili výživu, pak postačuje 1x za 3 dny. To jsou
takové zásady, pak ještě existují i další triky.

Jak často Vám dodávají čerstvé květiny?
Dvakrát týdně. V pondělí a ve čtvrtek. Bohužel se mi nepodařilo domluvit častější zavážku.
Jsem pro dodavatele z hlediska obratu nevýznamný odběratel. O to více však dbám na kvalitu a zdraví květin, které od dodavatelů nakupuji.
Jen když mi květiny náhle dojdou, musím si pro
ně zajet sama.
Jste schopná cenově konkurovat květinářstvím ve velkých městech?
Pokud mluvíme o klasických obchodech s
květinami, daří se mi být mnohem levnější než ve
velkých městech. Vím ale, že některé supermarkety nabízí v akcích květiny velmi levně. Všechno levné ale nemusí být dobré. I když nevylučuji, že se lidem může podařit vybrat pěkné květiny i tam. Problémem bývá, že je o ně v těchto
supermarketech špatně pečováno, a tak květiny
rychle chřadnou.
Je na květiny záruka?
Ano, a to lidé často neví. Na řezané květiny
je záruka 24 hodin, na květinu v květináči je do-

SMRK PICHLAVÝ

Smrk pichlavý (Picea pungens) z čeledi rostlin
borovicovitých, dorůstá výšky až 30 m. Typická pro něj je štíhlá koruna a větve, vyrůstající
vodorovně z kmenu. Má tuhé špičaté, zelené
nebo namodralé jehlice. Šišky smrku pichlavého jsou 5 - 10 cm dlouhé, v mládí zelené a ve
zralosti pískově světle hnědé. Jejich plodné
šupiny jsou měkké, ohebné a na konci vlnitě
vykousané. Zůstavají na stromě do dalšího
roku. Smrk pichlavý má rád chladnější podnebí a sušší lokality. Je také značně odolný
vůči znečištění ovzduší, proto byl svého času
vysazován do imisemi zasažených lesů, například v Krušných horách, ale i jinde v Evropě.
Posléze se ale přišlo na to, že jeho odolnost
byla přeceněna.
Pochází ze západní část Severní Ameriky,
byl v přírodě objeven v roce 1862 v Coloradu
a o rok později byl již vysazen v Evropě. Často
bývá pěstován v parcích a zahradách, zvláště
jeho „stříbrná“ odrůda.
–myš–

Prozradíte nám nějaké triky?
U květin se zelenými stonky (např. růže, lilie) oškrábejte posledních 5 cm stonku. Škrábání
stonku pomáhá květině přijímat vodu. Květinám
s dutými stonky (např. hvězdník) zastřihněte stonek šikmo. Květinu držte obráceně a naplňte stonek studenou vodou. Stonek pak ucpěte vlhkým
kouskem vaty nebo zacpěte prstem a převraťte
do vázy s vodou. Květinám s dřevnatými stonky (např. šeřík, zlatý déšť) odstraňte spodní listy
tak, aby nebyly ve vodě. Odstřihněte konec stonku pod ostrým úhlem. Pro zlepšení příjmu vody
stonky rozklepejte asi do výšky 2-3 cm a oškrábejte kousek stonku nad rozdrceným místem. Pokud mají květiny stonky s mléčnou šťávou (např.
mák, pryšec), odstraňte jejich spodní listy tak,
aby nebyly ve vodě a stonek seřízněte vodorovně. Ponořte stonky na chvíli do vlažné vody
a nechte je tam tak dlouho, dokud nepřestanou
pouštět mléčnou šťávu. Potom dejte květiny do
vázy s čerstvou vodou.
Kde Vás zákazníci najdou?
V Poštovní ulici č. p. 129 poblíž náměstí v Dubé. Otevřeno mám každý den s výjimkou neděle.
A to od pondělí do pátku v časech od 8.00 do
12.00 a od 14.00 do 16.00, v sobotu pouze v dopoledních hodinách od 8.00 do 11.00. Zákazníci
mne mohou zastihnout i na tel. 487 870 863.
Markéta Slezák
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Z historie Dubska

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO DOMU
Na začátku byla malá fotografie se zoubkovaným
okrajem, která zachycovala půvabnou pozdně barokní stavbu s mansardovou střechou, pilastry,
zdobnými vraty v zaklenutém vjezdu a dvěma
sochami ve výklencích mezi okny prvního patra. Protože fotografie byla součástí série snímků dubského okolí, datovaných rokem 1944, nepochybně dům stával v některé z vesnic kolem
Dubé. Typově připomínal administrativní budovu
novoberštejnského hospodářského dvora, či zbořený dům v nynějším areálu nedamovského koupaliště, ale nebyl to ani jeden z nich. Srovnávání
s jinými starými fotografiemi nepřineslo žádný výsledek, ani na jedné tento dům zachycen nebyl.

Co to bylo za objekt? Kde stál? Je možné
něco bližšího poznat z okolí domu na snímku?
Dům stojí na volném prostranství, ale z obou
stran jsou vidět drobnější hospodářské budovy,
poněkud dále je rozlehlá střecha dalšího velkého
objektu. Tašky na střeše této sousední stavby jsou
u hřebene skládané do vzorku, v rohu vykukuje
ozdobný cihlový plot, podobný jako před jedním
z domů na návsi v Dražejově. Před domem je pruh
cesty, ale při okraji fotografie je zachycen ořezaný pahýl stromu, jaké rostou u návesních rybníků.
Takových návsí s rybníky je na Dubsku hodně, ale
v žádné z těchto osad podobný dům nestojí. Navíc se ani svou architekturou do žádné z okolních
vesnic zdánlivě nehodí, vymyká se obvyklé zdejší
vesnické zástavbě. Jde vůbec o Dubsko?
Nakonec pomohla náhoda, jak to tak bývá.
Na starém evidenčním listě kulturních památek
byla fotografie hledaného domu, zabraného tentokrát z jiného úhlu. Ale nepochybně to byl on.

A umístění památky? Dražejov čp. 3. V rohu evidenčního listu byla upřesňující poznámka: zbořen
před nebo v roce 1965.
Opravdu stával tento dům na Dražejově?
Není to omyl? Adresa Dražejov číslo popisné 3
totiž náleží empírového pavilonu v Rozprechticích, také památkově chráněnému. Vedle něj
stával kdysi areál hostince Zum Felsenthal, který tvořily dva velké domy. Mohl být hledaný dům
jeden z nich? Ale podle dochovaných fotografií
vypadaly jinak. Jak je ale možné, ža dva objekty
Dražejova nesou stejné popisné číslo? Rozplést
problém čísel popisných Dražejova vůbec není
jednoduché. V dražejovském katastru kdysi existovaly čtyři osady. Dražejov, Nedvězí, Kluk a Heřmánky. Každá z osad měla svou řadu čísel popisných. Bohužel po II. světové válce se přestalo toto uspořádání respektovat a všechny domy,
které spadaly do katastrálního území Dražejov,
se také psaly jako Dražejov. Tím se najednou
Dražejovu pomíchala čísla popisná s ostatními
osadami. Empírový pavilon v Rozprechticích, který katastrálně spadá do Dražejova, náležel původně do osady Heřmánky, ta ale úředně zanikla
a většina jejích domů byla zlikvidována. Z čp. 3
Heřmánky se stalo čp. 3 Dražejov.
V dražejovských záznamech je možné se dočíst, že v únoru 1954 byla na Dražejově v čp. 3
zřízena prodejna. Na snímku na evidenčním listu
kulturní památky je skutečně jedno z přízemních
oken vybouráno jako nový vstup, či výkladní skříň.
Ale to stále nijak neupřesňuje, v kterých místech
hledaný dům stával. Nejlépe bude obrátit se na
pamětníky, snad si na tento objekt vzpomenou.
A opravdu. Lidé, kteří tehdy na Dražejově bydleli, si při pohledu na fotografii hned vybavili dům,
kde byl obchod. Stával vedle čísla popisného 2 v cípu u cesty směrem na Nedvězí. Ovšem, na jiné
staré fotografii, kde je zachycen sousední dům
čp. 2, lze jasně rozeznat ozdobně kladené tašky
pod ježatým hřebenem, tak jak také tato střecha
vykukuje zpoza hledaného domu na původním
snímku. Pohlédneme-li na současnou situci tohoto
místa, zjistíme, že velká střecha čp. 2 je velmi rozbitá, ozdobně kladené tašky na ní již nejsou, ale
ježatý hřeben je nepochybně týž, jako na fotografii.

Dubáček

Zcela zachovalá je malá kůlna s pultovou střechou,
její podoba se nezměnila. Kupodivu i ořezaný strom
vypadá stejně. Jen barokní panský dům chybí.
Co se o zmizelém domě dozvíme z památkového evidenčního listu? Je zde podrobný popis domu. Byla to jednopatrová stavba, trojkřídlá s nepravidelnou dispozicí. Hlavní průčelí s pěti
okenními osami bylo členěno vysokým pilastrovým
řádem s římsovými hlavicemi a triglyfy pod nimi.
Patro bylo odděleno profilovanou římsou. Nad
asymetricky umístěným portálem jsou polosloupy, polosloupy tvoří edikulu půlkruhově zaklenutého portálu s klenákem a datováním 1815. Edikula je završena nízkým trojúhelným tympanonem.

Obdélná okna jsou umístěna v rámech s ušima,
v patře mají balustrové parapety. V nikách vedle
polosloupů v patře jsou sošky sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Střecha nad oběma křídly je
mansardová, nad zbývajícími sedlová.
Pod pojmem triglyf se skrývá ozdobný prvek
na sloupu, zde polosloupu, edikula je ozdobně
orámovaný výklenek. Přes množství odborných
výrazů je jistě i laikovi jasné, že se jednalo o velmi zajímavou barokní stavbu. Vlastníkem čp. 3
byl Státní statek Dubá, který také objekt zbořil.
To, že šlo o kulturní památku a opravdu velmi
architektonicky cenný objekt, bylo tehdy této organizaci lhostejné.
Dům z malé zažloutlé fotografie tedy už není
neznámý. Je jasné, kde dům stál i co se s ním
stalo. Alespoň na fotografii si můžeme připomenout, o jak krásnou stavbu Dubsko v době ne
příliš dávné přišlo.
–myš–

Nápady pro turisty

HEŘMÁNKY U DRAŽEJOVA
Z Dubé se vydáme mšenskou silnicí do Rozprechtic. Mineme budovu bývalého mlýna a pily,
který byl kdysi součástí osady Švihov. O něco
dále po pravé straně stojí za řadou tújí empírový pavilon, svého času náležející do bývalé dražejovské osady Heřmánky. Na louce vedle něj
stávala usedlost Meise, v níž byl hostinec Zum
Felsenthal. Usedlost tvořily dva patrové domy,
které částečně zasahovaly až do dnešní silnice.
Naproti pavilonu, v místech, kde je dnes parkoviště, stálo roubené stavení s velkou dřevěnou
stodolou. Všechny tyto objekty spadaly pod jedno
číslo popisné, Heřmánky čp. 5. Velký statek nad
ním nesl jméno Rozprechtice, posléze se podle
něj přejmenovala celá lokalita.

Půjdeme dále po žluté turistické značce Pramenným dolem, kolem objektu strojovny, který

Empírový pavilon

byl součástí Dražejovské vodárenské soustavy
z počátku 20. století. Dojdeme k další vodárenské stavbě, kde můžeme vidět, jak značné množství vody s hlučným šuměním přepadá kamsi do
podzemí. Pár kroků za touto stavbičkou odbočíme ze značené cesty doprava na již nezřetelnou
pěšinu mezi skalnatými návršími. Skály po pravé straně mají zajímavé tvary. Stoupáme nahoru
a posléze se dostaneme na jakési rozcestí. Vpravo uvidíme průchod mezi skalami, kterým se dostaneme k místu, kde stával další z domů osady
Heřmánky, číslo popisné 1. Vlevo ve stráni zůstal
zachován sklípek, plošina, na kterou ústí skalní
soutěska, nese zřetelné stopy po stavebním využití. O něco výše je druhá plošina, i zde prokaza-

Dubáček -
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Skály u Pramenného dolu

Zbytek hospodářské budovy druhého domu

vidíme myslivecké zařízení, tak zvanou kazatelnu. Půjdeme k němu. Zde jsou stopy po třetím
ze zdejších domů, Heřmánky čp. 3. O jeho existenci nyní svědčí již jen vyhloubený terén a především studna. O něco níže za hranou skalnaté
stráně vpravo bychom našli sklípek. Této lokalitě
se po II. světové válce říkalo U trojek, jako připomínka tří domů, které tu stály. Domy byly strženy
v 60. letech 20. století.

Soutěska vedoucí k prvnímu domu

Místo, kde stál třetí dům

Osada Heřmánky náležela k Dražejovu, stejně jako Nedvězí a Kluk. V průběhu času ji tvořilo 4 až 5 domů a například v roce 1843 zde žilo
34 obyvatel. Jejich počet posléze klesal, při sčítání v roce 1930 bylo v dražejovských Heřmánkách zaznamenáno 15 obyvatel.
Loukou vede vyježděná cesta k dražejovské
silnici. Vedle ní vpravo je původní úvoz, lemovaný
starými stromy. Na silnici se dáme vlevo a po pár
set metrech už uvidíme hradbu dražejovských
skal. Vesnice odtud působí jako skalní pevnost.
Na návsi je kaple sv. Jana Nepomuckého, posta-

Kaple sv. Jana Nepomuckého

vená v roce 1767 a do nynější podoby upravená
v roce 1835 po velkém požáru, který o tři roky
dříve zničil většinu vesnice. Rybník vedle kaple
byl nedávno zčásti opraven.
Z Dražejova půjdeme po zelené turistické
značce k rozcestí, kde se dáme vlevo ke hřbitovu. O něco dále se vlevo otvírá krásný pohled na
skalní stěny a rokli pod Dražejovem, posléze pak
vpravo za loukou uvidíme štít jedné ze samot osady Kluk. Šipka zde směřuje turistickou značku doprava, ale my půjdeme stále rovně, cesta posléze
prudce klesá ve skalním úvozu k rozcestí. Vlevo
vidíme další ze samot osady Kluk, půjdeme ale
vpravo. Cesta mírně klesá dolů, nakonec se zařízne do velmi hlubokého úvozu. Krátce před krajem
lesa můžeme po levé straně vidět původní úvozovou cestu. Na louce se dáme vlevo ke skládce
dřeva a dále loukou k poslednímu z řady bunkrů.

Sklípek domu nad soutěskou

telně stála dnes již nedochovaná stavba.
Vrátíme se pěšinou mezi skalami na rozcestí a dáme se v přímém směru proti skalní soutěsce přes padlý kmen. Málo znatelná pěšina
vede k velkému balvanu a za ním se zařezává
do stráně již zřetelněji .Vpravo vidíme vysekaný
výklenek, jdeme ale vlevo. Pěšina stoupá stále
vzhůru po římse ve stráni až ke zbytkům domu
na plošině na návrší. Bylo to čp. 2 osady Heřmánky. Zde se dochovaly i nízké zbytky zdí, jímka a hospodářská stavba. Z okraje plošiny vede
vlevo po pár schůdcích stezka zasypaná listím ke
sklípku, vysekanému do skalní stěny, která příkře spadá do hlubokého údolí. Obejdeme plošinu
ke zbytkům hospodářské budovy. I její část je
zasekaná v podobě tunelu do skály. Odtud vede
z plošiny zčásti znatelná cesta z lesa na louku.
Starý větvemi zasypaný úvoz se stáčí více vpravo, směrem k prvnímu domu. My ale vyjdeme
na louku. Přímo naproti na druhé straně louky

Bunkr nad Rozprechticemi

Skalní hradba Dražejova

Oproti ostatním je tento poměrně dost poškozený.
Linie bunkrů odtud vede kolem Panské Vsi, přes
Nedamov až na návrší nedaleko Vrchovan.
Cesta přes louku, odkud je krásný rozhled, ústí
do starého úvozu, lemovaného stromy, kterým sejdeme na mšenskou silnici naproti rozprechtickému
statku. Odtud se po silnici vrátíme do Dubé.
–myš–
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Ze života škol
Sponka

I letos na naší škole probíhá projekt SPONKA –
Spolu Pomáháme Nevidomým Kamarádům. Projekt má usnadnit začlenění nevidomých žáků ve
třídách základní školy a pomoci nevidomým žákům překonávat handicap vůči zdravým dětem.
Učí také nás „zdravé“, jak se k podobně postiženým lidem chovat, jak jim pomáhat. Projekt je realizován s pomocí nadačního příspěvku „Nadačního
fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“
V loňském školním roce jsme se zaměřili zejména na získání prostředků na didaktické a kompenzační pomůcky pro nevidomé, na materiál na
výrobu pomůcek a na příspěvek pro asistenty.
Bez jejich pomoci by nemohla být práce s nevidomými realizována v takové kvalitě. Sebelepší pomůcka nedokáže nahradit pomocnou ruku.

Karneval

Dne 3.2. se konal v tělocvičně ZŠ Dubá maškarní karneval. Po příchodu do družiny se děti převlékly do přinesených masek a ve 13,00 společně
vyrazily do tělocvičny.
Na děti čekala promenáda v maskách, diskotéka, ale i soutěže. Děkuji paní Pejpalové za
sladké občerstvení pro děti. Karneval se vydařil,
děti si přinesly krásné masky a já jsem měla radost z jejich radosti! Pirát, rytíř, voják, skřítek,
šašek, víly, princezny, čarodějnice a další pohádkové bytosti rejdili i tančili. Odměnou dětem byl

A tu zejména prvňáček, kterým jeden z nevidomých žáků byl, potřebuje často. Určitě to, že má
k dispozici pomoc asistentky a kvalitní didaktické a kompenzační pomůcky, přispělo k chuti nevidomé Martiny učit se a k jejím velmi dobrým
školním výsledkům.
Ukázalo se, že také druhý nevidomý žák Tomáš bude pomoc ještě potřebovat. Není už tím
malým žáčkem, ale právě mu ve čtvrté třídě přibyly nové těžší předměty a tak se před ním objevuje spousta neznámého. A nejen před ním.
Do třetí třídy ho převážně učila jen jeho třídní
učitelka a ta si za ta léta na styl práce s nevidomým zvykla. Nic jiného jí nezbylo. Za pochodu se
naučila Braillovo písmo, zakládat papír do stroje,
předvídat problémy...
Ale nyní do hry vstupují učitelé dalších předmětů. Myslíme si, že jejich práci s nevidomými
žáky může zkvalitnit právě asistent.
Proto jsme se letos zaměřili na získání fi nančních prostředků jen na asistenty. Vybavení pomůckami didaktickými a kompenzačními se
nám zdá prozatím dostatečné. Proto jsme požádali o pomoc. Požadovaný příspěvek ve výši

Už se zase
topíme!

I v letošním školním roce jsme se dobrovolně rozhodli topit se v plaveckém bazénu Sever v České
Lípě. Plavání se zúčastňují třídy 1. – 4. od 2. úno-
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55 445,– Kč nám byl poskytnut v plné výši. Za
tento příspěvek děkujeme a to nejen Nadačnímu
fondu Českého rozhlasu, ale i všem, kteří nám
prostřednictvím sbírky Světluška, pomohli. Doufáme, že se nám bude i nadále v projektu dařit.
Mgr. Veronika Matějková,
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová

Zdravě, hravě

Na základní škole v Dubé má projekt zdravý životní styl již svou dlouholetou tradici a jeho součástí je i půlroční otužování, které má za sebou
již 4 měsíce.
Ve středu 4.2. proběhlo vyhodnocení Zdravých svačin za uplynulý půlrok. Zdravá hlídka tvořená z dětí a učitelky 1x za měsíc prošla
ráno třídy a zkontrolovala dětem svačiny. Děti
sbíraly za nezdravé svačiny trestné body – aby
hodnocení bylo spravedlivé, jelikož ve třídách je
různý počet dětí.

ra. Čeká je deset lekcí, ve kterých se prvňáčkové
naučí nebát se vody a základy plavání, a ti větší
zdokonalí svůj plavecký styl.
sladký balíček, který věnovala ZŠ Dubá. Všem
se karneval líbil a já se už těším jakou originální
maskou mě děti překvapí za rok!
Lenka Treutnerová, vedoucí vychovatelka

Základní škola Dubá zve
všechny děti i dospělé na
otvírání studánky U skokana (Nedamov). Sraz
pomocníků 22.3. 2009
v 10,00 u školy. S sebou
si vemte pracovní nářadí
(lopaty, hrábě, košťata)
a chuť pomoci přírodě.

Plavání děti velmi baví a vždy se těší na
hodinu.
Děkujeme všem plaveckým instruktorům za
vstřícnost, trpělivost a profesionální přístup.
Děkujeme firmě MIROBUS a panu řidiči za
luxusní a bezpečnou dopravu.
učitelky 1. stupně ZŠ Dubá

Na prvním místě se umístila IV. třída (14 trestných bodů), na druhém místě VII. třída (15 trestných bodů) a na třetím místě obě první třídy
(17 trestných bodů). Zvláštní ocenění získaly
děti z obou praktických tříd, které nasbíraly pouhé 2 trestné body!!!
Poděkování patří kuchařkám – paní Dvořákové a paní Blahutové, že se ochotně pustily do příprav zdravého mlsání! Děkujeme i vedoucí školní
kuchyně paní Pavlíkové za nákup zdravých mlsů.
Dík patří i paní ředitelce za uvolnění finančních
prostředků na zdravé mlsání.
Přejeme všem dětem do dalšího soutěžení
hodně zdravých svačin! Ty je možné zakoupit
i ve školním obchůdku, kde jsou jen samé zdravé dobroty.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Svlečky

Ve čtvrtek 12.2. jsme našli v akváriu našeho raka
Mata jeho obleček. Původně jsme si mysleli, že
je po něm a bylo nám z toho smutno. Zatím jsme
nacházeli jen kousky – třeba klepítka, ale nikdy
se ještě neobjevil kabátek celý. Trošku si z nás
vystřelil, ale my jsme rádi, že je živý!
Jana, Pavel, Bodlinky

Hadí kůže

Bodlinkám se v lednu podařil unikátní nález.
V Dubé u bistra nalezly v louži hadí kůži a ne
ledajakou, posuďte její velikost! Kde se tu vzala?! Přímo jako z hororu! A to je jen část, sotva třetina!
Jana, Pavel, Bodlinky

Planetárium Medová výstava

Ve čtvrtek, v den vysvědčení, se vypravili třeťáci a čtvrťáci za poznáním do planetária v Praze. Jejich návštěva je už téměř tradicí, protože

nabídku programů planetária využívají každým
rokem. Tentokrát to bylo putování se skřítkem
kolem světa. Dozvěděli se spoustu nových poznatků o obloze v různých částech světa. Před
přísunem vědeckých poznatků se však museli
někteří vydatně posílit.
Jana Mašková

Bude
ještěrka?

V chovatelském kroužku snesla samička ještěrkovce vajíčko! Je to již podruhé, ale vzhledem
k náročnosti jeho uchování, bylo vajíčko podrobeno prozkoumání. Co je vevnitř? Některé děti
myslely, že je uvnitř zmenšenina dospěláka.
Jana Mašková

V týdnu od 9.2. – 13.2. mají děti ze ZŠ Dubá
možnost prohlédnout si výstavu o včelách
a všem, co s nimi souvisí. Panely, na kterých je
velice srozumitelně a názorně zachyceno včelí
dění, jsou instalovány v prostorách jídelny. Dozvíte se, kdo jsou mladuška a létavka, kdo byd-

lí v úlu, jaké druhy medu existují a jaký význam
mají včely pro okolní krajinu. Výstavu zapůjčil
škole pan Gotfried a následně bude převezena
do městské knihovny v České Lípě.
Mgr. Jana Mašková
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Rekonstrukce
zahrady
v MŠ

Jistě jste si všimli, že zahrada mateřské školy
prochází výraznou rekonstrukcí a modernizací.
Ukončení prací se předpokládá v dubnu letošního roku.
Zahrada je určena k tomu, aby ji mohly využívat děti předškolního věku, které dochází
do mateřské školy a děti z Klubu dubáčků s rodiči. K používání bude zahrada zpřístupněna
až na jaře, což vzorně respektují všichni, jimž
je určena. Bohužel, v nedávné době se stalo,
že zde byly přistiženy jisté osoby, které zde
byly ne oprávněně. V podstatě se jedná o vniknutí na cizí pozemek, což je nepřípustné. Velmi Vás v tomto směru prosíme o spolupráci
a pomoc. Zahrady mateřských škol podléhají
přísným hygienickým a bezpečnostním kriteriím, a proto nemohou být využívány jako veřejná hřiště. Pokud uvidíte, že se na zahradě pohybuje někdo, kdo zde není oprávněně (jedná
se především o víkendy a dobu ve všední dny
po 16,00 hodině odpolední), nebuďte k tomu
lhostejní a důrazně upozorněte dotyčné osoby, že zde nemohou pobývat, nebo upozorněte příslušníky bezpečnosti, že na zahradu
školky vnikla cizí osoba. Pan školník průběžně areál obchází, ale není v jeho silách hlídat
24 hodin denně.
Hodnota této rekonstrukce je příliš vysoká
na to, aby byla poničena a znehodnocena ještě
dříve, než bude moci být využívána dětmi, kterým je určena. Vždyť se jedná o zahradu, která
má sloužit Vašim dětem, vnoučatům, a je třeba
dbát na to, aby byla bezpečná a dlouho mohla
plnit svoji funkci.
Velmi Vám děkujeme za spolupráci a pomoc.
Zdena Šindelářová, Ředitelka mateřské školy,
a kolektiv zaměstnanců

Zápis dětí do mateřské školy
se koná 22. dubna 2009

v době od 10,00 do 15,00 hodin (středa)
K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí,
které nastoupí k docházce
ve školním roce 2009-2010.
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.
V době mezi 8,00-10,00 a 14,00-15,00 si můžete prohlédnout
prostory mateřské školy, kam Vaše děti budou chodit.
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Fotoklub

Upozorňujeme na skutečnost, že jako samostatný klub při ASTK Dubá vznikl fotoklub.
Na úvodní schůzce dne 3.12.2008, se zakládající
členové shodli na názvu Fotoklub Dubá. Jako cíl
si určili, sdružovat zájemce z řad nadšených
fotoamatérů nejen z Dubé, ale i z širokého okolí.
V plánu jsou různé fotovýlety za zajímavými cíly,
sebezdokonalování ve fotografii, možné výstavy
jak klubové, tak i individuální a samozřejmě klábosení o fotografování a fotografiích. A to hlavně
se zaměřením na krásy Dubé, Dubské pahorkatiny a krás celého Máchova kraje.
Schůzky jsou neplánované, předběžně jedenkrát za měsíc, v budově ASTK v Dubé, po předchozí
domluvě přes e-maily, nebo na stránkách fotoklubu:
www.fotoklubduba.estranky.cz.
Samozřejmě jsou vítáni všichni zájemci
o členství. Informace jsou možné i u jednotlivých členů klubu.
Za Fotoklub Dubá Václav Zýval

Příprava
spolkové sezóny

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací připravuje pro rok 2009 opět sérii
výstav v dubské Galerii Pošta. Mimoto nabídne
široké veřejnosti také další zajímavé akce, například vycházku s kultuním programem nebo
koncert zahraniční kapely. První výstava se
uskuteční v měsící dubnu a pod názvem Dubá
v dubnu nabídne návštěvníkům staré i nové fotografie Dubska, obrazy, artefakty, ale také užitkové předměty a zajímavosti s tématikou Dubé
a jejího okolí.
–myš–
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Kultura
Rodinné
hladce
a obrace

Rodina a prostředí domácnosti, to je hlavní
inspirační a tematický zdroj pro přemýšlivou
a materiálově pestrou tvorbu Terezy Chaloupkové, talentované studentky Fakulty umění a designu ústecké UJEP a brněnské FaVU. Výstava
jejích prací s názvem Rodinné hladce a obrace
začíná vernisáží 6. března v českolipské Galerii Jídelna.
Myšlenkové i estetické východisko nápaditých koláží a asambláží Terezy Chaloupkové představuje rodinná fotografie. Její původní
užitnou funkci dokumentu, soukromé připomínky
vzácného okamžiku v čase, však autorka umělecky přetváří na obecnější rovinu. Kombinací
a vrstvením materiálu, který využívá přirozené
estetiky domácnosti (záclony, látky, koupelnové
závěsy...), technikou prošívání a proškrabování
akcentuje archetypální situace a vztahy mezi
lidmi vůbec.
V tematických cyklech, tolik příznačných pro
její tvorbu, se mikrosvět domácnosti stává obrazem světa, společenstvím lidí, v němž se setkávají a míjejí generace, manifestují role i vztahy k věcem. Vrstevnaté asambláže Terezy Chaloupkové tak jakoby mají paměť a nutí vnímatele
k odkrývání, k reflexi. Výstava v Galerii Jídelna
potrvá do 5. dubna.
Zuzana Špatzová

Vlastivědné
muzeum
Proměny českoa galerie
lipských ulic
Česká Lípa
Výstava Vlastivědného muzea a galerie v České
Lípě 8.3.-19.4.2009
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
chystá každý rok v prvním jarním termínu výstavu věnovanou různým stránkám proměn České
Lípy, jako důležitého sídelního střediska severních Čech. K nejatraktivnějším postupům při znázornění změn vzhledu ulic a městského prostředí
patří pořizování fotografií ve shodném úhlu pohledu v patřičném časovém odstupu. Náš projekt
vznikl ve své původní podobě v roce 1988, kdy
fotograf Karel Bárta z Lomnice nad Popelkou pořídil seriál snímků podle starých pohlednic. Bezděčně tak podal obraz města krátce před pronikavými politickými změnami, které se v poměrně
krátkém čase dotkly i vzhledu České Lípy. V roce 2008 vytvořil k dosavadní dvojici černobílých
snímků nové barevné fotografie českolipský fotograf Jiří Kratochvíl. Návštěvník tak dobře vnímá
čas, procházející ulicemi, náměstími i zákoutími
během 20.století. Výstava v Maštálkově síni muzea je přístupná od 8. března do 19.dubna.
Zuzana Špatzová

Českolipské muzeum sídlí v komplexu budov bývalého augustiniánského kláštera v centru města,
kde se nalézá například loretánská kaple z roku
1698, či tzv. Svaté schody z roku 1725. Klášter
sám pochází z roku 1627. První dva měsíce v roce bylo muzeum uzavřeno, ale od 4. března je již
možné je navštívit.
Pobočkami českolipského muzea je Vísecká
rychta v Kravařích a Památník K. H. Máchy
v Doksech, ale oba objekty budou pro veřejnost
otevřeny až od měsíce dubna.
V hlavní budově muzea v České Lípě je
stálá expozice „Příroda Českolipska“ a „Historie Českolipska do roku 1945“; mimoto jsou
zde k vidění například expozice: „Zvířata celého světa“, „Svět hmyzu a pavoukovců“, či
„Geologie a mineralogie“ a jiné. V galerii jsou pořádány krátkodobé výstavy.
Otvírací doba: březen - duben středa až neděle od 9 do 12 a odpoledne od 13 do 17 hod.
–myš–

Dubáček

Návrat
z bylinkového
putování

Putovní, dvoujazyčná výstava „Čarovné bylinky
malíře, fotografa a botanika“, doplněná prezentací ručně vázané herbářové knihy stejného názvu
se vrací po pěti letech zpátky „domů“ do Vlastivědné muzea a galerie v České Lípě, aby se obohacena o doplňkovou výstavu nazvanou „Rostliny v umění a řemesle“ naposledy představila
návštěvníkům Libereckého kraje a slavnostně
tak zahájila letošní kulturní sezonu v muzeu.
Tato výstava byla prezentována jak na straně
německé (Drážďany, Neukirch), tak i v České republice (Liberec, Žatec, Most), přičemž největší
autorskou ctí bylo uvedení výstavy v Národním
muzeu v Praze, kde ji mělo možnost shlédnout
více jak 130 000 návštěvníků.
V letošním roce je posledním českolipským
uveřejním této výstavy zároveň i ukončen českoněmecký 2,5letý projekt nazvaný „Čarovné bylinky – příroda pro děti“, jehož záštitu převzalo
Středisko ochrany přírody v Neukirchu a partnerskou spolupráci přijal Liberecký kraj a VMG
v České Lípě.
V rámci tohoto projektu, podpořeného Libereckým krajem a nadací Deutsche Bundesstiftung Umwelt v Osnabrücku, byla prezentována
nejen tato výstava a publikace o bylinkách vydaná v českém a německém jazyce, ale rovněž
i dvoujazyčné vydání malé pohádkové knížky pro
děti, dotisk „bylinkových“ omalovánek a realizace
výukových programů pro děti v 70 mateřských
školkách Libereckého kraje.
Vzhledem k tomu, že výstava „Čarovné bylinky malíře, fotografa a botanika“ se po jejím
ukončení přestěhuje k našim saským
sousedům, přijměte mé srdečné pozvání k jejímu poslednímu
shlédnutí v České Lípě.
Současně s bylinkami nabídne tematicky propojená výstava
nazvaná „Rostliny v umění
a řemesle“ soubor originálních secesních předloh navržených pro umělecká řemesla s motivací z rostlinné i živočišné říše německého umělce
Antona Johanna Sedera (1850 München
– 1911 Strassburg), který se stal prvním ředitelem nově vznikající Uměleckoprůmyslové akademie ve Štrasburku.
Součástí výstavy jsou cenné kusy porcelánu,
nábytku a ručně kreslených předloh pro výrobu
květinových váz ze vzácných sbírek českolipského muzea.
Až do 11. března 2009 je podobná výstava
prezentována v Edinburghu pod názvem „Old
Masters: New Masters“, přičemž ve Vlastivědném
muzeu a galerii v České Lípě bude ke zhlédnutí
současně s výstavou o čarovných bylinkách od
13. 3. do 26.4.2009.
Ing. Marta Knauerová
kurátorka výstavy a koordinátorka projektu

Dubáček -
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA

Městská knihovna Česká Lípa, Nám. T.G. Masaryka 170, tel. / fax 487 883 444 / 487 522 975
e-mail: knihovna@clnet.cz, www.knihovna-cl.cz
Úterý 3. března od 17,00 hod.
VČELY A JEJICH PRODUKTY
Zajímavosti z oblasti včelařství, vše o včelách
a jejich produktech. Přednáší Ing. Jiří Bindr
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka
Úterý 10. března od 17,00 hod.
JAN HOCEK: A ŠATY SKÁČOU PO ŽÁBĚ
Autorské čtení románu, který se z velké části
odehrává i v našem kraji. Další setkání v rámci
nového cyklu „Regionální autoři se představují“.
Účinkují Ivana Honsnejmanová a Jan Hocek, hudební doprovod Štěpán Přenosil.
Čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka
Čtvrtek 12. března od 16,00 hod.
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
aneb CHOVATELSKÁ PORADNA
Jak pečovat o své domácí mazlíčky, zdravotní
problémy zvířat, výživa a prevence v chovech,

Koncert
Chinaski
Jiráskovo divadlo zažije 26. března českolipskou hudební událost jara – přijedou Chinaski. Na březen a duben roku 2009 naplánovala skupina v čele s Michalem Malátným sérii
divadelních představení, spojených s akustickým koncertem v divadlech po celé ČR. Tyto
koncerty, koncipované pro návštěvu celé rodiny
vynikají neopakovatelnou atmosférou. Autopohádky jsou půvabné svou slovesností a hravostí, okořeněné sympatickými písničkami kapely,
která se u toho velmi dobře baví. Během večera zazní pohádka o Plivníkovi v podání kapely Chinaski. Jako skvělý vypravěč a herec
zde vyniká kromě svých hereckých kolegů především zpěvák Michal Malátný. Převážná část

textů pochází z pera Pavla Grohmana, který
s celým nápadem přišel, nalezl v něm textařské rozptýlení, ale bohužel také poslední tvůrčí příležitost . Vystoupení je rozděleno na dvě
poloviny. V první polovině zahrají kluci pohádku a písničky z Autopohádek a v druhé polovině odehrají unplugged své největší hity. Prodej vstupenek funguje v pokladně KD Crystal,
která je otevřena každý všední den od 15 do
18 hodin. Další informace o Jiráskově divadle
naleznete na www.kdcrystal.cz .
Tereza Badinová

zajímavosti, literatura, setkání s odborníky. Tentokrát pískomilové.
oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka
Úterý 17. března od 17,00 hod.
CESTA K DUŠI PERSIE
aneb ÍRÁNSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Promítání fotografií, perská hudba, prožitky z měsíčního putování po Íránu a setkání s autorem
cestopisné knihy Ve stínu minaretů, Ing. Martinem Lejsalem.
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka
Čtvrtek 19. března od 16,15 hod.
ODPOLEDNE S POHÁDKOU:
O BUDULÍNKOVI
Pro děti ve věku 3 – 7 let
Oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka
Úterý 24. března od 17,00 hod.
AGRESIVITA U DĚTÍ

Co je to agresivita, příčiny a dynamika agresivity.
mapa agresivity Další přednáška cyklu Psychologie pro život. Přednáší psychoterapeut a etoped
Mgr. Alena Zemanová
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka
Čtvrtek 26. března od 9,30 hod.
VELIKONOCE V KNIHOVNĚ
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let (pobočka Špičák, ul. Červeného kříže)
Úterý 31. března od 17,00 hod.
BAREVNÁ SPOLEČNOST
Vyprávění o životě uprchlíků v ČR, zajímavosti ze
zemí, které běžně nenavštěvujeme. Ochutnávka
národních specialit (arménské a čečenské).
VČELY V PŘÍRODĚ A JEJICH VÝZNAM PRO
LIDSKOU SPOLEČNOST
Výstava Okresního výboru Českého svazu včelařů a Včelařské školy Nasavrky.
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Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
PO 2.

Jiráskovo divadlo Česká Lípa

19,30

Nosferatu

Scénická adaptace románu Brama
Stokera Dracula

250,-

Pánský a dámský striptýz, travesti
show

280,-

PÁ 6.

KD Crystal
(velký sál)

Česká Lípa

20,00

12. erotický ples

SO 7.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Jazzový večer J. I. P.

Novoborská skupina J.I.P. vás
vtáhne do světa jazzové hudby

55,-

NE 8.

KD Crystal
(velký sál)

Česká Lípa

14,00

Sejdeme se na dechovce

K tanci a poslechu hraje Josef
Adamec

40,-

PO 9.

Akademie
Česká Lípa
J. A. Komenského

19,00

Masaryk - Pekař

Dvě osobnosti ne vždy stejných
názorů, přednáší Doc. PhDr. M.
Kučera CSc.

PO 9.

Jiráskovo divadlo Česká Lípa

19,30

Za tajemstvím
planet 7

Výjimečná přednáška Milana
Ziga, člena České astronomické
společnosti, spojená s projekcí

50,-

ST 11.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Václav Koubek

Hudební sklepy v podání
originálního písničkáře

90,-

ČT 12.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Záměna

Lehce erotická komedie
s inteligentním humorem

200,-

PÁ 13.

Městské divadlo

Nový Bor

17,00

Písničkáři pod Klíčem

3. ročník hudebního minifestivalu

120,-

PÁ 13.

KD Crystal
Česká Lípa
(Club Autonomia)

20,00

Hyperion

Vystoupení ostravské rock –
metalové violloncelové kapely

100,-

ST 18.

Akademie
Česká Lípa
J. A. Komenského

19,00

Zapomínaný generál Eliáš

Přednášet bude Prof. PhDr. R.
Kváček

Česká Lípa

19,00

Travesti show
– Skandal Ladies

SO 21. Jiráskovo divadlo Česká Lípa

15,00

Příhody včelích medvídků

SO 21.

10,00

Pohádka čarodějnických
učňů

19,00

Dnešní Evropská unie
a naše předsednictví

19,00

Zhasínání

Křest nové desky známé
novoborské kapely

55,-

ČT 26. Jiráskovo divadlo Česká Lípa

19,30

Chinaski Autopohádky

Výjimečný koncert jedné
z nejoblíbenějších kapel
současnosti

350,-

SO 28.

Informační
centrum

Hradčany

10,00

Máchovi v patách

PO 30.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Po plastice pípl

ČT 19.

PO 23.
PO 23.

KD Crystal
(velký sál)

Městské divadlo

Nový Bor

Akademie
Česká Lípa
J. A. Komenského
Navrátilův sál

Nový Bor

Skandal Ladies ve zbrusu nové
show Skandalarium aneb tak šel
čas

150,-

Povedený večerníček ožívá na
divadelních prknech

50,-

Pohádka v podání novoborských
ochotníků

50,-

Přednáší Doc. Ing. P. Drulák, Ph.D.

1. etapa pochodů Máchovi v patách
letos pod názvem “Máchovské
zrcadlení nejen ve vodních
hladinách”. Začátek v Hradčanech
u Informačního centra, dále po nové
naučné stezce Kolem hradčanských
rybníků na Velkou Bukovou.
Jedinečný a nezaměnitelný humor
Zdeňka Izera. Nebudou chybět
parodie TV seriálů, soutěží ani
imitace známých osobností

190,-

Dubáček -
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Sport

GALERIE DUBSKÝCH SPORTOVCŮ
V dnešní galerii dubských sportovců se po
dlouhé odmlce opět vrátíme do dob dávno minulých, do let od roku 1945.
Hezky se usaďte do pohodlného křesílka,
udělejte si kávičku, vezměte do rukou náš Dubáček a budeme si povídat, jak to tenkrát bylo.
Píše se rok 1945 a čeští občané se z vnitrozemí stěhují do pohraničí. Tak tomu bylo i v případě dubských fotbalistů, kteří jako velice mladí na dubsko přišli se svými rodiči, aby se zde
usadili a tak našli svůj nový domov na celý život. V této části vzpomínání chceme připomenout
práci a sportovní aktivity tří našich občanů, které
k sobě nevázala jen totální příslušnost ke sportovnímu klubu SK Slavia Praha, ale i další souhry
náhod. Pamětníci určitě poznali, kam mířím. Ano.
Jde o nerozlučné kamarády z obce Horky (Horky
v té době byly silně osídlená samostatná obec)
Vlastimila Brycha a Zdeňka Vondráčka a našim
srdcím rovněž blízkého občana, zakládajícího
člena tělovýchovné organizace v Dubé a velkého přítele předsedy pana Vladimíra Bezdíčka
a Vlastimila Brycha – pana Václava France.

Vlastimil Brych - čtvrtý zleva

Poválečná léta v pohraničí byla přímo předurčena k tomu, aby se občané aktivně podíleli na
práci v obci a na dalších aktivitách. Nebylo tomu
jinak ani v obci Horky, kde byl založen fotbalový
oddíl. Vlastík a Zdeněk však chtěli hrát soutěž
vyšší, a proto po roce 1946 požádali o přestup

SK Dubá „A“ - třetí zprava kapitán mužstva Václav France, sedmý Vlastimil Brych 1954

Tak jak to tenkrát bylo.
V roce 1945 se rozhodli přistěhovat i rodiče
malého Vlastíka Brycha a Zdeňka Vondráčka. V té době čtrnáctiletý Zdeněk a šestnáctiletý
Vlastík se spolu v krátké
době skamarádili, neboť
je k sobě vázala nejen
práce v zemědělství, ale
především fotbal, který se
Vlastimil Brych a Zdeněk jim stal osudným.
Vondráček v roce 1954

Zdeněk Vondráček - první, klečící zleva.
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Po přestupu Vlastimila Brycha a Zdeňka Vondráčka do Sokola Dubá,
hráli do svých osmnácti
let, Vlastík za Dubou B
a Zdeněk za dorostence.
Po dovršení osmnácti let,
ale především po ukončení vojenské základní
služby, se do Dubé vrátili a hráli za dubské muže.
Vlastimil Brych a Zdeněk Vondráček dubskému sportu zůstali věrni
a věnovali fotbalu značnou část svého života. Po
vojně se oba jmenovaní přestěhovali do Dubé,
založili rodiny, museli se postarat o zaměstnání,
ale sportu nezanechali.
Po založení zemědělských družstev oba aktéři změnili, i když v oboru, zaměstnání. Zdeněk
začal pracovat na ONV na zemědělském odboru v Doksech. A Vlastík jako člen vedení Státní

SK Dubá „B“ - třetí zprava kapitán družstva Vlastimil Vondráček r. 1950

do tehdejšího Sokola Dubá, kde setrvali až do
konce své sportovní kariéry. Nebyli to jen oni dva,
ale do Dubé se stahovali talentovanější sportovci
od Sukorad, Hubenova, Medonos, Ždírce, Horek,
Korců, Vrchovan, Drchlavy, a dalších obcí.
Vím, že si dnes povzdychnete a řeknete:
vždyť ty obce, až na chataře, jsou skoro liduprázdné. Ale v té době zde bydleli občané, kteří se živili zemědělstvím a každý hospodář měl
minimálně tři, pět, sedm i více dětí, které pak
na hospodářství s rodiči pracovaly. V takovýchto
obcích bylo dětí požehnaně, a postavit jedenáctku nebyl problém. Obce měly svůj obecní úřad,
svého starostu, své hasiče, svou školu, svůj obchod a další složky a instituce. Dnes se to zdá
neuvěřitelné, ale bylo to tak.
Proto nebylo náhodné, že v té době okresní
město Dubá mělo přebytek sportovců a mohlo
ustavit fotbalové družstvo „A“ a „B“ (tzv. rezervu)
a mládežnický fotbalový oddíl dorostenců. Byla
ustavena i školní jedenáctka, která hrála s ostatními měšťanskými školami okresu, a která se většinou umísťovala na prvním místě soutěží. Nemusíme si pokládat otázku, jak je možné, že sportu,
a zejména fotbalu, se v Dubé dařilo. Bylo to v široké základně dubských sportovců a rovněž v tom, že
sport byl prioritou mládeže a mladých lidí vůbec.

strojně traktorové stanice v Doksech. Netrvalo dlouho a osud oba spojil opět dohromady, když
Zdeněk Vondráček nastoupil zaměstnání rovněž
v STS Doksy. Po rozšíření působnosti traktorových stanic Vlastimil Brych pracoval jako vedoucí
střediska traktorové stanice v Drchlavě a Zdeněk
Vondráček jako mechanizátor v Chlumu. Po zrušení Státních strojně traktorových stanic a sloučení
státních statků a JZD do větších celků, byla veškerá mechanizace předána těmto zemědělským
subjektům a Zdeněk Vondráček v Chlumu přešel
do funkce agronoma, což bylo jeho celoživotní
zaměstnání a Vlastík Brych jako mechanizátor
do střediska v Dřevčicích. Po sloučení veškeré
zemědělské výroby do dvou státních statků (statek Dubá a statek Cvikov), byl Zdeněk Vondráček
jmenován do funkce vedoucího zemědělského závodu v Oknech a Vlastimil Brych do funkce vedoucího závodu těžké mechanizace a poté do funkce
náměstka podnikového ředitele v Dubé. V těchto
funkcích oba setrvali až do důchodu.
V roce 1954 se Vlastimil Brych oženil a se
svoji ženou Růženkou se řádně starali o rodinu
a výchovu svých dětí. Rovněž tak Zdeněk Vondráček a slečna Marta si své ano řekli v roce
1957 a dnes vzpomínají především na to hezké,
co jim společný život přinesl.
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Předseda MNV Vlastimil Brych a tajemník MNV Adam
Vokál – při předávání cen. „Memoriál Vladimíra Bezdíčka“ .

Po dovršení určitého věku oba dubští sportovci aktivního sportu zanechali a věnovali se výkonu funkcí v tělovýchově a v ostatních společenských organizacích.
Především pak Vlastimil Brych se věnoval práci jako poslanec MNV a předseda MNV v Dubé.
Pozoruhodné je i to, že se stal nejdéle sloužícím
funkcionářem v této vrcholné funkci. To je však
druhá kapitola práce Vlastimila Brycha, kterou pro
občany dělal, a která nesmí být opomíjena.
Vlastimil Brych zastával funkci předsedy
tehdejšího MNV Dubá od r. 1971 nepřetržitě do
r. 1984. Za třináctileté období společně s tajemní-

Výstavba centrálního vodovodu v Dubé. Akce TJ Slavoj.

kem Adamem Vokálem vytvořili s našimi občany
dílo, které doposud nemělo obdoby a ještě dlouho nebude překonáno.
Připomeňme si tu dobu, která celostátně trpěla nedostatkem pracovních sil, a tudíž nebylo kapacit, které by na sebe převzaly odpovědnost za
investiční činnost menšího rozsahu a které byly
směrovány pro výstavbu velkých sídlišť, průmyslových a zemědělských celků a malé obce si tak
musely vypomoci brigádnickou činností.
Dnes se tomu nechce ani věřit, že Vlastimil
Brych kolem sebe uměl soustředit a nadchnout
pro společnou věc místní společenské organizace a i velkou část místních občanů. Pro výstav-

Členové TJ Slavoj Dubá - při výstavbě městského vodovodu (Zdeněk Kulhánek, Láďa Bárta, Jarka Horyna st.,
Jirka Vnuk, Míla Lupoměský, Pepa Matoušek, Adam Vokál a další)

bu a zvelebování naší obce se tak vždy našel
dostatečný počet dobrovolníků. A tak se podařil
po sobotách a nedělích vybudovat centrální vo-
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dovod s přivaděčem pitné vody a přestavbou vodojemu v Zátyní, výstavbu centrální kanalizace,
kterou Dubá do té doby neměla, novou čističku
odpadních vod, novou mateřskou školu a jesle,
centrální nákupní středisko, dům Svazarmu,
sportovní střelnici, školní tělocvičnu, vodní nádrž v Rozprechticích a další akce. Nebylo zapomínáno ani na investiční akce na vesnicích
a osadách, které byly k Dubé v té době přičleněny. Byla to práce nelehká a práci v lidosprávě
se věnoval i po odchodu do důchodu, a to až do
doby, kdy v osobě pana Vlastimila Brycha naše
obec ztratila velkého člověka, který veškerý svůj
volný čas věnoval pro rozvoj našeho města, pro
naše občany a za město krásnější.
Ano, pan Vlastimil Brych již není mezi námi,
ale jeho práce pro společnost a naše město nesmí být nikdy zapomenuta!
Václav France s fotbalem začínal již v patnácti letech v FK Libotenice, (obec mezi Terezínem a Roudnicí n. L.) Sportovní klub hrál tč.
již I.B třídu.
Fotbalovému klubu v Libotenicích zůstal věrný
až do svých 25 let, kdy se přestěhoval, již jako ženatý, do Dubé, kde v ulici Českolipská měl obchod
s potravinami. V té době mladý fotbalista, společně
s dalšími nadšenci založili v Dubé fotbalový klub,
později Sokol Dubá. Pro pana Václava France fotbal a společenský tanec byl snad jediným a nezastupitelným koníčkem po celý život. Vždyť jeho
první slova, při návštěvě v České Lípě zněla, že je
v celku zdráv – jen ta kolena kdyby ho tak nebolela, a nejvíce ho prý mrzí, že i v tak pokročilém
věku nemůže tancovat a hrát fotbal. Je neuvěřitelné, že pan Václav France se svou chotí se zúčastňoval seniorských soutěží ve společenském tanci
do svých osmdesáti let. S úctou a pokorou musí
člověk naslouchat letos devětaosmdesátiletému pánovi. Ale abychom nepředbíhali – vraťme se opět
o pár let nazpět do Libotenic; jeho další povídání jsme museli autenticky přepsat do
tohoto článku. Pan
France vypráví: „To
jsme jednou hráli
v Dolánkách a za
brankou stála taková krásná slečna
a měla takové kolo
„balónku“ (balónka – dámské kolo,
které mělo o něco
širší pneumatiky
než kola standartní) a moc se mi lí- Slečna Františka, později Franbila, a tak jsme se ceová s kolem „balónka“
seznámili a potom jsme se vzali.“ Jak je to prosté
a jednoduché viďte – dodáváme my. A když devětaosmdesátiletý pán vyprávěl o celém jeho manželství a o jejich společném životě, na který starý
pán vzpomínal s úctou a pokorou, a vzpomínal na
okamžiky, kdy jeho žena Františka mu stála i v době nepohody pevně po jeho boku. Nemohli jsme
nepřehlédnout i tu skutečnost jak se starému pánovi derou slzy do očí. A my jsme doslova oněměli a naslouchali, jaká vzájemná důvěra a úcta
jednoho k druhému manžele Francovi provází do
dnešních dnů. No vidíte, vážení čtenáři, jak je to
krásné, bez předmanželských smluv, manželských
poraden, psychoterapeutů, osobních a rodinných
psychiatrů a psychologů – stačí jen respektovat
jeden druhého a míti se rádi. Při této příležitosti

Dubáček

děkujeme paní Františce Francové, že s jejím laskavým svolením můžeme uveřejnit některé fotografie z té doby.
Ale jak to bylo dál. Po ustavení dubských
fotbalových družstev hrál pan Václav za družstvo
Dubá „A“, kde tehdejší áčko zajíždělo do Rumburku, Jiříkova, Mladé Boleslavi a dalších měst,
a to převážně s malým autobusem Praga RND,
tehdejšího dopravního podniku ČSD Dubá, samozřejmě s manželkami a s velkým počtem fanoušků, kteří jezdili na náklaďáku. To vše svědčí o tom, že od samého počátku se hrál v Dubé

Devětaosmdesátiletý pan Václav France se svou ženou
Františkou - ve svém bytě v České Lípě

dobrý fotbal. Dobrý nejen pro výkony dubských
fotbalistů, ale i pro příslušnost ke sportovnímu
klubu jeho členů a příznivců sportu.
Po pěti letech, v době, kdy se prováděla centralizace soukromých obchodů do spotřebního družstva Jednota, Václav France zaměstnání změnil
a začal pracovat jako dělník lisovny v tehdejším
podniku Tatra Česká Lípa, kde mu již po půl roce
byla svěřena funkce předáka a následně po té mistra lisovny. Rád vzpomínal na léta prožitá v českolipské Tatře a rovněž říkal, že to bylo jeho nejkrásnější období. Ale jako období ze všech nejkrásnějších považuje léta strávená jako občan v Dubé.
Záměrně se v tomto vzpomínání chceme věnovat společenskému životu, neboť pan France a jeho vrstevníci byli strůjci nejrůznějších akcí, které
společenskou atmosféru v Dubé vytvářely a společně s členy výboru, panem Josefem Ujkou, Josefem Nohou, později panem Vláďou Bezdíčkem,
Pepou Matouškem, Jirkou Vnukem, Jarkou Matějovským, Josefem Švihou, Josefem Vojtěchovským
Vlastíkem Brychem a dalšími členy, byli organizátory akcí a připravovali i výzdoby Velkého a Malého
sálu hotelu Slávie – na sportovní plesy, sportovní
karnevaly, dětské karnevaly a ostatní společenské
akce, ale především každoročně připravovaný „Velký sportovní Silvestr.“ Silvestr byl doménou se vším
všudy, a bylo i normální, že hotel Slávie byl po tu
dobu uzavřen a sloužil jen pro tyto akce. Ve Velkém sálu hrály dvě hudby a jedna ještě v Malém.
Hotel Slávie byl centrem veškerého společenského
žití a návštěvy byly tak obrovské, že přišla většina
dubských občanů a ještě z okolních vesnic.
Pan France si zavzpomínal i na to, že se chodilo až ráno v šest hodin a že si společně i zazpívali, aniž by někoho rušili. Bodejď ne, dodáváme,
když skoro celá Dubá byla ve Slávii.
Stáří rádo vzpomíná jen na ty chvíle krásné,
ale řekněte, nebylo to pěkné, když se občané
uměli sejít třeba na plesech, zábavách, pobavit
se s přáteli, zazpívat si a mít se prostě fajn?
Přejeme panu Václavu Francovi, dosud jedinému žijícímu zakladateli Tělovýchovné jednoty
Slavoj Dubá a jeho manželce paní Františce hodně zdraví, štěstí a dlouhého žití.
František Kubišta, TJ Slavoj

Dubáček -
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Dobrý den,
Bodlinky se rozhodly přispět k oživení
Dubáčku a rády by vyhlásily soutěž.
Na přiložených obrázcích jsou
zvířata z Dubé s popisem majitelů.
Chtěli bychom zveřejnit jejich foto
s tím, že čtenáři budou hádat
komu patří. Rozluštění by bylo
v dalším čísle Dubáčku. Odpovědi
lze zasílat na mailovou adresu
maskova.jana@zsdub@ . První
správná odpověď získá možnost
zakoupit v prodejně krmiv za 10,-Kč
krmení pro své zvířátko.¨
S pozdravem Bodlinky
P.S. Prosíme zveřejnit i foto děvčat
s hádankou, komu patří. Jsou to
Andrea Vnuková, Nikola Dvořáková a
Štěpánka Zývalová.
Bodlinky nesoutěží.

Dan Vnuk

