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Eva Pilarová

V letošním roce, 9. srpna, oslaví významné jubileum legendární zpěvačka Eva Pilarová, jejíž
nezaměnitelný soprán o rozsahu tří oktáv okouzluje posluchače několika generací.
Eva Pilarová rozená Bojanovská pochází z Brna. Již jako dítě zpívala ve sboru, pak začala studovat
operní zpěv na brněnské JAMU, ale po roce odešla do Prahy do divadla Semafor. Po dvou letech přešla
do divadla Rokoko a v roce 1964 se vrátila opět do Semaforu. Ale již od následujícího roku působila
jako zpěvačka tak zvaně na volné noze. Kromě zpěvu se věnovala i herectví, z filmů je možné jmenovat
například Kdyby tisíc klarinetů či Zločin v šantánu. Účinkovala i v několika muzikálech v Hudebním divadle
v Karlíně. Především ale nazpívala řadu nezapomenutelných hitů, ať již sólově nebo v duetu, především s
Waldemarem Matuškou či Karlem Gottem. Zpívala přejaté melodie, ale i písně českých autorů, například
Karla Svobody nebo Bohuslava Ondráčka, který pro ni napsal legendární píseň Rekviem.
V 60. letech získala významná ocenění na festivalech u nás i v zahraničí, třeba v Helsinkách či
Sopotech, třikrát zvítězila v anketě Zlatý slavík, kromě několika jiných vyznamenání, byla Evě Pilarové
v roce 2009 udělena Medaile Za zásluhy. Získala také dvě platinové desky.
Jejím prvním manželem byl hudebník Milan Pilar, s nímž má syna Milana. Podruhé byla vdaná za
Jaromíra Mayera a jejím třetím manželem je tanečník Jan Kolomazník. Kromě hudby se Eva Pilarová
věnuje i fotografování a tvorbě fotoobrazů pomocí počítače. Její záliba ve vaření ji přiměla napsat několik
kuchařských knih.
V srpnu 2009 bylo Evě Pilarové u příležitosti jejího životního jubilea z rozhodnutí zastupitelstva
města slavnostně uděleno historicky první Čestné občanství, a to za mimořádný přínos v oblasti rozvoje
kulturního života v našem městě.
Narozeniny Evy Pilarové připadají na první den letošních Mezinárodních jazzových dnů, které se již po
pětadvacáté konají v areálu letního kina v Nedamově u Černého rybníka.
myš

Srdečné blahopřání

Je nám velkou ctí, že spolu s námi oslaví paní Eva Pilarová u příležitosti 25. ročníku Mezinárodních
jazzových dnů v Nedamově své významné životní jubileum. Za město Dubá jí touto formou chceme
vyjádřit naše poděkování za mnohaletou přízeň a zároveň jí chceme do dalších let popřát především
pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, radosti, humoru a zvučný hlas. Paní Evo, vše nejlepší!

Slovo úvodem
Vážení čtenáři Dubáčku,
přehoupli jsme se do druhé poloviny prázdnin. Počasí
nám přeje a děti si tak mohou užívat letní radovánky
v podobě každodenního koupání.
Jistě jste si všimli, jak pokračují práce na ulici
Jana Roháče. Pomalu se ukazuje její finální podoba
a výsledek bude úžasný. Silnice je již vydlážděná
a nyní se dokončují chodníky. Pokračují i stavební
práce na výstavbě chodníků v Deštné, které se
posunuly do lokality v okolí obchodu a pokračují dále
do poslední části obce. Ve Slávii došlo k vylití podlah
a zakrytí elektroinstalace a rozvodů topení. Jsem
rád, že ačkoliv je období dovolených, stavební práce
pokračují v plném proudu.
Další akcí která byla dokončena je výměna vrat
na hasičské zbrojnici. Byla instalována elektronická
vrata, která urychlí výjezd jednotky v případě
poplachu. Výměnu provedla odborná firma, nicméně
zednické dokončovací práce provedli členové
jednotky svépomocí, za což jim patří velké díky.
Doporučuji si výsledek prohlédnout při procházce
kolem hasičské zbrojnice, vypadá to krásně.
Jsem rád, že došlo k ocenění práce správců
a všech lidí, kteří se podílejí na provozu Autokempu
Nedamov. 18. července navštívil autokemp
prázdninový inspektor TV Nova a udělil nám zlatou
medaily!! Bylo posuzováno prostředí a zázemí
autokempu a myslím, že udělení zlaté medaile
mluví za vše. :-) Moc si toho vážíme a věříme, že to
vnímají především návštěvníci kterých je v letošním
roce opravdu požehnaně.
Užívejte teplých letních dnů a večerů a mějte
krásný srpen.
Martin Fuxa, místostarosta

Rozvoz městského
zpravodaje Dubáček
Městský zpravodaj Dubáček je každý měsíc
zdarma distribuován do všech domácností
trvale hlášených občanů. Stalo se vám, že jste
jej nedostali? Dejte nám o tom vědět a my to
napravíme.
Kontaktní osobou pro případně reklamace
týkající se doručování Dubáčku je slečna
Zuzka Martínková. Obrátit se na ni můžete na
e-mailu: dubacek@atlas.cz či na telefonním čísle
724 857 243.

Příští veřejné zasedání městského zastupitelstva
se bude konat 19. září od 18 hodin v Dubé.

Na stejnou e-mailovou adresu můžete zasílat
vaše příspěvky či podněty.
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DOVOLENÁ V ORDINACI
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Ordinace bude zavřená:
2. - 6. září 2019
V akutních případech zastupuje:
MUDr. Petr Cedrych

LÉKÁRNA V DUBÉ
od srpna 2019

ZUBNÍ POHOTOVOST

Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
zubní ordinace Jablonecká ul. 15,
(budova LDN), Telefon: 485 312 187

Provozovatel: Českolipská lékárenská
společnost, s. r. o.

Zahrádky 77, tel: 487 877 426, 773 973 365
ordinační hodiny:
pondělí a čtvrtek: 7:00 - 12:00 hodin
úterý: 15:00 - 18:00 hodin (sudé týdny)
Náměstí 111 - Kravaře , tel. 487 868 217
ordinační hodiny:
středa: 7:15 - 10:30
pátek: 7:15 - 12:00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 8.00 - 15.00 hodin,
od 12.00 - 12.30 hodin přestávka
___________________________

8,00 – 14,00
8,00 – 18,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 12,00

Liberecká dentální s.r.o.,
Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro),
Telefon: 777 738 625

Tel.: 487 870 139
e-mail: lek.duba@seznam.cz

Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 18.00 - 22.00 hodin

V lékárně je možné platit také kartou.

DOVOLENÁ V ORDINACI DĚTSKÉ LÉKAŘKY

Z důvodu čerpání dovolené bude ordinace dětské lékařkz v Dubé uzavřena ve dnech 26. 8. - 30. 8. 2019.
Zástup: MUDr. Střelcová, Dětské středisko, Tovární vrch Doksy, tel. 732 618 155

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Vážení klienti, rádi bychom, aby se nám „nemíchali zdraví s nemocnými“ (pokud možno), a abyste čekali co nejkratší dobu. Proto rozdělujeme
ordinační dobu na určenou pro nemocné (neobjednané) a objednané (prohlídky viz níže).
Prosíme, na následující vyšetření se objednávejte: preventivní prohlídka, prohlídka na řidičský/zbrojní průkaz, diabetická prohlídka, vyšetření
pro pojišťovnu/OSSZ, prohlídky do zaměstnání, ostatní prohlídky a lékařská vyšetření.
Kontakt: tel. 487 870 386, mobil: 728 269 590, e-mail: ordinaceduba@seznam.cz
Ordinační hodiny:
pondělí

7.30 - 11.00 h.

nemocní (neobjednaní)

-

po 11 hodině

objednaní (prohlídky)

úterý

14.00 - 16.00 h.

nemocní (neobjednaní)

-

16.00 - 18.00 h.

objednaní (prohlídky)

středa

7.30 - 11.00 h.

nemocní (neobjednaní)

-

po 11 hodině

objednaní (prohlídky)

čtvrtek

7.30 - 10.00 h.

objednaní (diabetici)

-

po 11 hodině

nemocní (neobjednaní)

pátek

7.30 - 11.00 h.

nemocní (neobjednaní)

-

po 11 hodině

objednaní (prohlídky)

Příjem posledních pacientů 30 minut před koncem ordinační doby. Návštěvy lékaře u pacientů po domluvě mimo ordinační hodiny.

MĚSTSKÉ LESY DUBÁ
(organizační složka Města Dubá)
nabízejí nejen občanům Dubé

MOŽNOST PRODEJE
JEHLIČNATÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA
(SMRK, BOROVICE)
v délce 2 až 4 metry na odvozních místech
Cena: 690 Kč/m³ včetně 15% DPH
Toto palivové dřevo je certifikováno v systému PEFC.
Samozřejmostí je vystavení řádného daňového dokladu.
Kontakt: pan lesní Zbyšek Stibor st.
tel. 606 904 093, e-mail: lesni.hospodar@mestoduba.cz
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SBĚRNÝ DVŮR
MĚSTA DUBÁ

Otevírací doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8.30 - 17.00
8.30 - 16.00
8.30 - 17.00
8.30 - 16.00
8.30 - 16.00
8.00 - 11.00

POLEDNÍ PAUZA V DOBĚ 11.00 - 11.30
Obsluha: Zuzana Pabišková
tel. 722 530 449
Odpovědná osoba: Zuzana Martínková
tel. 724 857 243
Sběrný dvůr Dubá mohou využívat pouze trvale
hlášení obyvatelé a majitelé rekreačních objektů
zapojení do systému nakládání s odpady v obci.
Sběrný dvůr není určen pro podnikající subjekty.

Z městské matriky

JUBILEA

Volfová Věra, Dřevčice
Ulman Josef, Dubá
Hvolková Helena, Dubá
Došek Vlastimil, Dubá
Kalabisová Drahoslava, Dubá
Marečková Zdeňka, Dubá
Krpejšová Miloslava, Dražejov

85 let
75 let
70 let
89 let
85 let
70 let
70 let

ÚMRTÍ

Zdeněk Kremina, Deštná
Oldřich Kroupa, Dubá

VZPOMÍNÁME...
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš, teď klidným spánkem
odpočíváš.
Dne 7. 8. 2019 uplyne 6 let od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše hodná maminka a babička paní Miloslava Kudrnová
z Drchlavy. S láskou stále vzpomíná rodina.

Dne 20. srpna 2019 uplyne osm smutných let od chvíle, kdy nás navždy opustil
milovaný tatínek, manžel a dědeček, pan Josef Maleček z Dubé. S láskou
a bolestí v srdci stále vzpomíná rodina.

Městské informační centrum

V kapli v Dražejově se po dlouhých letech konala svatba! Manželský slib
tu složili manželé Vlaďka a Mirek Soukupovi. Blahopřejeme.

Navštívíte-li Městské informační centrum v přízemí MěÚ Dubá nebo
Městskou knihovnu Dubá, přivítá vás nová posila našeho pracovního kolektivu.
Po dobu mateřské dovolené naší kolegyně Bc. Lucie Matysové, bude mít její
agendu na starost paní Petra Mečířová.
Pro návštěvníky jak IC tak knihovny zůstává otevírací stejná jako byla
doposud.
Lucii Matysové, která se již připravuje na své mateřské povinnosti přejeme
mnoho zdraví a radosti z očekávaných dvojčátek a naší nové kolegyni Petře
Mečířové přejeme, aby se jí práce u nás na úřadě líbila.
Pokud byste se chtěli zeptat na věci týkající se IC, knihovny či kulturního
dění v Dubé, využijte prosím následující kontakty: info@mestoduba.cz, tel. číslo
487 870 490 nebo mobil 739 616 679.
mar

Ocenění pro Autokemp Nedamov

Autokemp Nedamov patří bez pochyb k největším chloubám našeho města.
Rozlehlé a pravidelně udržované travnaté plochy, které jsou ideální pro stanování
i spaní pod širákem, pohodlné klasické i moderní chatky, z nichž ty nejnovější jsou
inspirací pro jiná podobná rekreační zařízení (neboť o nich byla napsána řada
článků v časopisech odborných i zaměřených na cestovní ruch), sem lákají stovky návštěvníků, kteří se zde chtějí ubytovat. Mnozí se k nám
vrací každé léto již mnoho let. Černý rybník, který se uvnitř areálu
kempu nachází, je každoročně jednou z nejčistších rekreačních
vodních ploch v celém kraji, což dokazuje nejen přítomnost tisíců zvláště chráněných škeblí a raků, na které je možné narazit pouze ve skutečně čisté vodě, ale také výsledky rozborů kvality vody, které pravidelně provádí hygienici a následně je zveřejňují na www.khslbc.cz/koup_cl_nedamov
a k nalezení jsou také na adrese www.koupacivody.cz.
Nedamov se stal oblíbeným místem i pro milovníky
rybaření. Autokemp nabízí řadu možností i co se týče
sportovního vyžití. Obrovským lákadlem zůstává letní
kino umístěné v klidném koutě kempu s výhledem na
vodu.
Náš autokemp navštívil v červenci také „prázdninový inspektor TV Nova“, který mu přidělil zaslouženou
zlatou medaili. Tohoto ocenění si opravdu velice vážíme a je jen důkazem toho, že kemp je skvěle personálně obsazen a že se jeho návštěvníkům, ať už těm, kteří
se zde ubytují nebo těm, co se přijdou třeba jen dobře
najíst do některého ze dvou stánků nebo se jen vykoupat
dostává té nejlepší péče.
Naše poděkování za vynikající práci patří oběma správcům,
tedy paní Libuši Jersákové a panu Miroslavu Hliňákovi, kteří jsou
návštěvníkům k dispozici po celý den a díky nimž jsme za letošní
sezónu obdrželi již nesčetně pochval a poděkování od spokojených
klientů. Velké díky patří ale i všem ostatním, kteří se o kemp starají, a to
sice našim uklízečkám, pokladním, plavčíkovi, promítači z letního kina, provozovatelům obou stánků s občerstvením a zaměstnancům města, kteří vypomáhají s pracemi v kempu a spolupracují se správci. Jedno je ale jisté, bez návštěvníků
by byl Autokemp Nedamov „jen hezkým místem“, právě oni mu ale vlévají pomyslnou krev do žil.
Děkujeme vám za vaši přízeň a budeme se s vámi těšit na viděnou v Autokempu Nedamov třeba při srpnových Mezinárodních jazzových dnech.

mar
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
Dne 25. 6. 2019 od 17:08 do 19:08 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 k dopravní
nehodě motorkáře a osobního vozidla na silnici II/260
(5,4 km) k obci Tuhaň. Posádka vozidla, které skončilo na boku v komunikaci byla v době příjezdu jednotky již venku z vozu. Zraněný řidič motocyklu, který se
nacházel mimo komunikaci si stěžoval na bolest levé
ruky a pravé nohy. Bylo mu poskytnuto předlékařské
ošetření. Na místo události dorazila také jednotka
HZS stanice Doksy, policie a zdravotníci. Komunikace byla uzavřena a na místo byla naváděna letecká
záchranná služba. Vozidlo i motocykl byly zajištěny
proti možnému vzniku požáru a uniklé provozní látky
byly zasypány sorbentem. Po ošetření zraněného
vypomohla jednotka s jeho transportem do vrtulníku.
Po došetření události dopravní policií bylo vozidlo
převráceno zpět na kola. Jednotka se po domluvě
s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu.
Dne 28. 6. 2019 od 18:33 do 19:16 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 vyslána
operačním střediskem k dopravní nehodě motocyklu
na komunikaci III/27325 (10 km). Zraněný řidič se
i s motocyklem nacházel mimo vozovku, byl při vědomí a stěžoval si na bolesti pravé nohy. Jednotka
mu poskytla předlékařské ošetření. Na místo dorazili
zdravotníci, policie a HZS stanice Doksy. Jednotka
zajistila motorku proti možnému vzniku požáru
a dále spolupracovala se zdravotníky na ošetření
zraněného. Poté vypomohli hasiči s jeho transportem do sanity. Před odjezdem na základnu jednotka
ještě pomohla s vytažením a naložením motycklu,
pro který byl zajištěn odvoz.
Dne 29. 6. 2019 od 4:45 do 6:19 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. v počtu
1 + 2 k požáru hrabanky za obcí Staré Splavy. Po
příjezdu na místo vypomáhala jednotka s natažením
útočného proudu a zásobovala ze své cisterny vodou
cisternu, která již na místě zasahovala. Celkem se
spotřebovalo 3500 litrů vody. Po likvidaci požáru se
jednotka vrátila na základnu. skládka
Dne 30. 6. 2019 od 16:16 do 16:37 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 vyslána
operačním střediskem, aby pomohla se snesením
pacienta v Dlouhé ulici v Dubé, kde již čekali
zdravotníci. Pacient byl transportován do sanity
a jednotka se vrátila na základnu.
Dne 1. 7. 2019 od 14:37 do 2:21 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. v počtu 1 + 2
k mezikrajské výpomoci k požáru balíků slámy do
Julčína. Na místě pomáhala jednotka s hašením
pomocí jednoho útočného proudu „C“. Voda byla
do cisteren čerpána z nedalekého rybníku. Celková
spotřeba vody dosáhla 72.600 litrů. Po likvidaci
požáru se jednotka vrátila na základnu.
Dne 4. 7. 2019 od 20:17 do 21:02 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 6 vyslána
operačním střediskem k dopravní nehodě motocyklu
a osobního automobilu na komunikaci I/9 (43,7 km).
Na místě již byli zdravotníci, kteří pečovali o jednu
zraněnou osobu. Jednotka provedla na motocyklu
protipožární opatření a zasypala sorbentem uniklé
provozní látky. Dále vypomohla naše jednotka
s transportem zraněného do sanity. Řidička osobního
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domluvě s policisty bylo vozidlo převráceno zpět na
kola. Místo bylo předáno policii a jednotka se vrátila
zpět na základnu.

vozidla vyvázla bez zranění.
Dne 6. 7. 2019 od 18:54 do 21:03 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II. v celkovém
počtu šesti členů k požáru lesa u obce Tubož. Po
příjezdu na místo čekal jednotku oznamovatel, který
hasičům ukázal přesné místo. Na uhašení požáru
bylo spotřebováno 6.600 litrů vody. Po jeho likvidaci
se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 6. 7. 2019 od 15:32 do 16:48 hodin byla
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. v počtu
1 + 2 vyslána krajským operačním střediskem
k mezikrajské výpomoci k požáru hrabanky, která
zahořela kvůli nedohašenému ohništi. Naše jednotka
byla po nahlášení se veliteli zásahu ponechána
v záloze. Po likvidaci požáru se vrátila na základnu.
Dne 8. 7. 2019 od 10:37 do 11:14 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 k dopravní
nehodě osobního automobilu na komunikaci I/9 (42,8
km) u obce Medonosy. Které zůstalo po nárazu do
betonového mostku v příkopě bylo zajištěno proti
možnému vzniku požáru. Řidič již byl v době příjezdu
jednotky v péči zdravotníků. Na místo dorazila také
policie a jednotka HZS Mělník, které byly předány
potřebné informace. Po domluvě s velitelem zásahu
se naše jednotka vrátila na základnu.

Dne 16. 7. 2019 od 9:43 do 10:11 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 4 k požáru
zastřešeného sezení. Jednotka byla operačním
střediskem cestou k zásahu odvolána zpět na
základnu.
mar

Nebezpečný omyl
aneb úpal vs. úžeh
Občas si lze vyslechnout, že úpal a úžeh jsou
dva odlišné stavy, kdy jeden je nezávažný a řešitelný doma, zatímco druhý je akutní a vyžaduje okamžité volání na linku 155.
Jaká je skutečnost?
- Úpal je celkové přehřátí organismu - selhání
řízení tělesné teploty, vzniká při pobytu v horkém prostředí (projevuje se bolestí hlavy, závratí, pocitem zmatení, nadměrným pocením,
suchou kůží - v případě dehydratace, někdy
i zvracením)
- Úžeh je důsledkem přehřátí na slunci (bolest
hlavy, nevolnost, zvracení - i s odstupem několika hodin)

Dne 12. 7. 2019 od 6:56 do 7:41 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 vyslána
operačním střediskem k dopravní nehodě osobního
automobilu na komunikaci č. 270 (3,1 km). Ve voze
se po nárazu do stromu nacházela jedna zraněná
zaklíněná osoba, kterou z vozu vyprostila jednotka
HZS stanice Doksy, aby mohla být předána do péče
přítomných zdravotníků.
Dne 13. 7. 2019 od 22:27 do 23:49 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v početu 1 + 4
k dopravní nehodě osobního automobilu u obce
Chlum. Na místě již zasahovala jednotka HZS stanice
Doksy, policie a zdravotníci. Vozidlo se po nárazu do
stromu nacházelo mimo komunikaci a bylo na něm
provedeno protipožární opatření. Zdravotníci měli
v péči tři zraněné osoby. Po odjezdu zdravotníků se
jednotka vrátila na základnu.
Dne 13. 7. 2019 od 14:03 do 16:16 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 vyslána
operačním střediskem k dopravní nehodě osobního
automobilu na komunikaci II/260 (10,08 km). Na
místě se nacházela jednotka HZS Úštěk. Zraněná
osoba byla před příjezdem naší jednotky již venku
z vozu. Automobil byl zajištěn proti možnému vzniku
požáru. Na místo dorazila policie a velitel čety z HZS
Česká Lípa. Po odjezdu zdravotníků prováděla naše
jednotka řízení provozu v nepřehledné zatáčce. Po

- Praktické rozlišování mezi úpalem a úžehem
v první pomoci postrádá smysl (zdroj: Standardy
první pomoci, ČČK, 2017)
V praxi se v horkých dnech setkáváme s pacienty, kteří mají úpal i úžeh současně a první pomoc spočívá shodně v přesunu do chladnějšího
prostředí, podání tekutin s minerály a chlazením
(průvan, sprcha, obklady...).
Volání 155 je pak na místě v případě poruchy
vědomí, křečí či v případě, že se stav pacienta nezlepšuje.
Prevencí, zvláště v těchto horkých dnech, je pobyt ve stínu, omezení tělesné aktivity a především dodržování pitného režimu.
M. Bašová

PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELINÍ
TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA

PRODEJ - MONTÁŽE
INSTALACE - SERVIS

Božíkov 77, 470 02
Česká Lípa
Tel.:603 520 006

VIDEO.SAT1@TISCALI.CZ
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ
SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu
Araukana

stáří 14 - 19 týdnů,
cena 159 - 209,- Kč/ks.

Prodej: Dubá - u kostela
15. 8. 2019 - 14:40 hodin
17. 8. 2019 - 13:15 hodin

Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky.
Info: PO až PÁ od 9.00 do 16.00
na tel. č. 601 576 270,
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Ceník inzerce
černobílá / barevná
celá str. 1.200,- / 2.000,- Kč
1/2 str.
650,- / 1.000,- Kč
1/4 str.
350,- / 600,- Kč
1/8 str.
200,- / 400,- Kč
1/16 str. 100,- / 200,- Kč
inzerce.dubacek@atlas.cz
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Zajímavosti

Friedrich Bernau - osobnost, díky které jsou přehledně uspořádané zeměpisné, přírodopisné, demografické a historické údaje politického okresu Dubá
na konci 19. století, z nichž je dodnes možné čerpat
– se narodil před 170 lety. Bylo by velkým omylem
považovat Friedrich Bernaua za Němce. Byl Čech.
Ale v době, kdy sepisoval svůj nejznámější spis Der
politische Bezirk Dauba (Politický okres Dubá), bylo
zvykem psát závažnější texty německy a pro snadnější jednání s nakladateli si zvolil německý pseudonym Friedrich Bernau. Příjmení Bernau si úředně
změnil v roce 1874, křestní jméno si ponechal české.
Používal i jiný pseudonym, a to Přemysl O. Berka.
Narodil se 22. srpna 1849 v Praze na Novém Městě a pokřtěn byl v kostele u sv. Jindřicha jako Přemysl
Cyril Bačkora. Jeho otec byl český učitel, vlastenec,
Josef Množislav Bačkora, který se narodil v Malíně u
Kutné Hory. Matka Uršula Kuliková pocházela z Pra-

Výročí Friedricha Bernaua

hy. Přemysl vystudoval obchodní školu, pracoval jako
účetní v cukrovarnictví. Jeho celoživotním zájmem
ale byla historie a archeologie.
V roce 1874 se oženil s Annou Franclovou a
postupně se jim narodili tři synové a dcera. Osm let
působil jako účetní v cukrovaru v Radonicích, poté
krátce ve Štětí a nakonec v roce 1882 přesídlila rodina do Plaňan u Kolína, kde se Bernau stal správcem
cukrovaru. Zde také 2. ledna 1904 v pouhých 54
letech zemřel - paradoxně na cukrovku.
Kromě spisu Politický okres Dubá napsal několik
dalších vlastivědných a historických děl, přispíval do
českých a německých časopisů, psal články a studie
o vlastivědě a historii českých zemí, spolupracoval s
Ottovým slovníkem naučným a nezávisle na Augustu
Sedláčkovi pracoval na díle o hradech a zámcích
království Českého.
myš

K sv. Barboře kolem pramenů a studní

Na přibližně šestikilometrovou procházku se
vydáme z Autokempu Nedamov. Z brány vyjdeme na
silnici a dáme se doleva přes hráz Černého rybníka.
Ze silnice odbočuje vlevo nad skálu úzká silnička
k chatové osadě, silnice sama stoupá serpentinami
směrem ke Korcům a prostřední údolní cesta vede
do chatové osady. Vpravo pod silnici míří úzká stezka
k prameni, nazvanému U skokana. Trasa procházky
pokračuje střední údolní cestou k chatám.

Nalevo v první zahradě vidíme ústí skalního tunelu
z Černého rybníka. Cesta zahýbá vlevo, před dalším
záhybem vede doprava odbočka dalším k chatám
a do rokliny. Za zatáčkou na rozcestí se nachází
studna s pumpou, voda zde je pouze užitková. Jedna
cesta vede z rozcestí doprava nahoru, druhá zahýbá
do stráně vlevo, ale my se dáme střední cestou
a poté stále rovně. Projdeme kolem chat, cesta se
změní v pěšinu a pokračuje údolím. Po pár desítkách
metrů pěšina zahýbá v pravém úhlu doleva a stoupá
k lesní cestě. Po ní půjdeme doprava.
Stoupáme úvozem v kamenném podložím, cesta
tvoří esíčko a u mohutného buku vyjdeme na širší
lesní cestu, značenou žlutou a zelenou turistickou
značkou. Zde se dáme doleva a značenou cestou,
která se místy zakusuje do skalnatého terénu,
vyjdeme na návrší k rozcestníku. Odtud půjdeme
opět doleva po zelené značce. Cesta prochází
mladým borovým lesem, který zde vyrostl po velkém
lesním požáru. Mineme odbočku vlevo a půjdeme
dále rovně podél zarůstající paseky až k bývalé kapli
sv. Barbory. Okrouhlou kapli, která už leží na katastru
Vrchovan, nechala postavit Kateřina Sweerts
Sporcková v roce 1745.
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Pokračujeme po zelené značce až na rozcestí,
kde půjdeme stále po značce v téměř přímém
směru. Cesta doprava vede jen na konec náhorní
plošiny. Sejdeme k ostré zatáčce mezi dvěma lipami
a pokračujeme doleva listnatým lesem až do místa,
kde značená trasa ústí na lesní cestu, na ní se dáme
doprava. Cesta vyjde z lesa a posléze se mění na
pěšinu mezi porostem mladých stromků a keřů a pak
schází z prudšího skalnatého svahu na rozcestí nad
Mlýnkem.

Cesta, na kterou jsme sešli, vede doprava
k lokalitě Pod Berštejnem, doleva k chatové osadě
nad Černým rybníkem. My tuto cestu přejdeme
a pokračujeme neznačenou cestou dolů do údolí
Malého Mlýnku. Zde si můžeme prohlédnout zbytky
bývalého mlýna, ve skále vytesané prostory a náhon,
který obtéká chovné rybníky. Pokračujeme dál cestou
kolem domu a vzhůru hlubokým úvozem. Vyjdeme
na návrší, odkud máme výhled na Dubou a okolní
krajinu.
Pokračujeme rovně ke hřbitovu, kolem hlavní brány
ke křížku mezi dvěma jírovci a cestou podél hřbitova
na parkově upravený bývalý hřbitov. U vstupu na něj
stával románský kostelík sv. Petra a Pavla, zrušený
za Josefa II. a posléze zbořený. Vlevo stojí márnice
z roku 1839, v dolní části bývalého hřbitova se
nachází studna. Sejdeme doprava po schodišti
k silnici. Na dohled máme Kostelní rybník, který míval
původně téměř dvojnásobnou rozlohu.
Z hlavní silnice odbočíme doleva Sadovou ulicí,
kterou vede modrá turistická značka a zároveň
zeleně značená trasa naučné stezky DubskoKokořínsko. Vlevo si všimneme prvních sklípků ze
souboru památkově chráněných skalních sklípků, za
informační tabulí míjíme studánku. Podél řady sklípků
dojdeme k Máchadlu. Silný pramen zde vytéká do
nádrže, ve které se máchalo prádlo. U pramene stojí
socha sv. Floriána z poloviny 18. století. Tato socha
původně stávala u odtoku z Kostelního rybníka.
Jdeme dále po značené trase, míjíme další dva
prameny. U bývalého špitálu přejdeme mostek
k silnici. Pohlédneme-li zpět k Dubé - velká žlutá
budova vpravo na druhé straně silnice byla postavena
roku 1864 jako sušárna a sířírna chmele. Nyní je v ní
stáčírna pitné vody. Pokračujeme vlevo po chodníku
podél potoka. V další velké budově, stojící na druhé
straně silnice, bývala mlékárna, nyní je v ní Vědeckotechnický park. O něco dále pak stojí dubská čistička
odpadních vod. Stará lipová alej, která lemuje
silnici, nás dovede až k roubenému domu naproti
autokempu. Černý mlýn, dnes rekreační zařízení
a restaurace, sloužil jako mlýn a pila až do poloviny
20. století. První písemná zmínka pochází z roku
1551, ale mlýn zde pravděpodobně byl již mnohem
dříve.
myš

Živá půda
V porovnání s velikostí celé zeměkoule tvoří půda
jen velmi tenkou vrstvičku. Nesrovnatelně tenčí než
slupka na jablku, je to jen jakási neznatelná blanka.
Toto nepatrné nic však má pro nás životně důležitý
význam. Bez půdy by zde nebyl život, tak jak jej známe. „Vznik a zánik národů ovládá tentýž zákon:
Ztráta úrodnosti půdy způsobuje jejich úpadek,
udžení úrodnosti půdy je základní podmínkou
pro jejich stabilitu, bohatství a moc“.
(Justus von Liebig)

Nejlepší místo pro život
typické pro dnešní konvenční zemědělství. Při běžném zemědělském hospodaření se prakticky nedbá
o udržování zdraví půdy. Ta obsahuje málo organické
hmoty, a proto je půda jednak přirozeně méně úrodná
a také neposkytuje životní prostor pro půdní organizmy, jejichž činnost je tolik důležitá pro správnou
půdní strukturu. Zemina, ve které chybí dostatek
„chodbiček“, není schopna pojmout, případně odvést
dešťovou vodu, která místo toho rychle steče po

dy bakterií všude kolem, které s rostlinou komunikují.
A z toho vzniká rostlina. Tento stabilní systém můžeme do budoucna úspěšně obhospodařovat jen tehdy,
pochopíme-li, že tu probíhá obrovská komunikace. A
to je vlastně ono moderní zemědělství, které hledáme.“ A co se stane, když tuto naši rostlinku žita zemědělec pohnojí syntetickým hnojivem? Za normálních okolností kořínky rostlin vylučují látky sloužící
jako potrava pro houby, které kořínkům pomáhají

povrchu pryč. Známe dokonce přesnou souvislost
mezi množstvím organické hmoty v půdě a schopností půdy zadržovat vodu – nárůstem podílu organické hmoty o 1 % půda dokáže na jednom hektaru
pojmout o 234 tisíc litrů vody více. Půda, ve které se
dostatečně nemohly činit organizmy, je také méně
soudržná, čímž se náchylnost k erozi dál zvyšuje.
Taková půda navíc udrží méně živin, konvenční zemědělství reaguje dodávkou umělých hnojiv a tím
vznikají další problémy. Používání umělých hnojiv
a pesticidů rozhodně neprospívá půdním organizmům. Některé může přímo zabíjet, některé likviduje subtilnějšími metodami. Průmyslové zemědělství
k erozi přispívá i jinak – velké lány polí, žádné remízky, meze a travní plochy, které dříve ohraničovaly
jednotlivá políčka, znamenají, že půda je mnohem
více vystavena jak vodní, tak větrné erozi. Vodní
erozí je přitom ohroženo asi 60 % veškeré zemědělské půdy u nás, tou větrnou pak asi 15 %. K erozi
přispívá i používání těžké techniky. Ta půdu utuží
a voda po ní snadno stéká. A konečně škodí i pěstování nevhodných plodin na pozemcích, které jsou
k erozi náchylné.

vstřebávat živiny z půdy, a je tedy v zájmu rostliny,
aby se těmto houbám dařilo. Kořeny rostliny pohnojené umělým hnojivem tyto látky přestanou vylučovat,
množství hub v půdě se sníží a jemná a smysluplná
rovnováha půdního života je rázem narušena.
V konvenčním zemědělství se do půdy nedostávají
jen umělá hnojiva, ale i umělé pesticidy – tedy přípravky proti plevelům, živočišným škůdcům nebo
plísním. Není přitom pravda, co se někdy uvádí, že
spotřeba umělých chemických látek v zemědělství
dosáhla svého maxima před revolucí a nyní se
postupně snižuje. Právě naopak – např. množství
použitých minerálních hnojiv od roku 1991 vzrostlo
z 63 kg na hektar zemědělské plochy ročně na 141
kg v roce 2016. Podobné to je s pesticidními postřiky
– nyní se používá v průměru 1,35 kg účinné látky na
hektar ročně, v roce 1996 to bylo 1,04 kg (myslí se
zde účinná látka, pokud tedy bylo např. použito 10
litrů postřiku o 5 % koncentraci, bylo použito 0,5 g
pesticidu). Zbytky těchto látek přitom často zůstávají
v půdě nebo se dostávají do podzemních vod. Výskyt
i koncentraci pesticidů sledovali v uplynulých letech
v orné půdě odborníci z Centra pro výzkum toxických
látek v prostředí Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity. Zkoumali vzorky půdy z pětasedmdesáti
lokalit v celé České republice a zjistili, že 51 % sledovaných půd obsahovalo pět a více pesticidů a 36
% minimálně tři látky v koncentraci vyšší, než jsou
stanovené limity. Častým argumentem na obranu
konvenčního zemědělství je tvrzení, že jinak nelze
uživit stále rostoucí lidskou populaci, protože ekologické zemědělství není schopno dosahovat tak
vysokých výnosů. To však vyvracejí např. výsledky
třicetileté studie, která probíhala v americkém Rodale
Institute. Od roku 1981 se zde porovnávaly výsledky,
které přináší ekologické zemědělství, s produkcí pěstovanou standardním způsobem. Ekologický způsob
hospodaření po počátečním propadu překonal ten

Půda pro život

Půdu tvoří čtyři základní části. První z nich, tou
největší, jsou zbytky hornin. V půdě se vyskytují
od velkých částeček ve formě kamínků přes písek
a jíl až po ty nejjemnější, tedy prach. S nimi se
mísí organická hmota, která vzniká z odumřelých
částí rostlin a zbytků těl živočichů. A nakonec půdu
tvoří voda a vzduch. Do toho všeho pak vstupují živé
organizmy, které v tomto prostředí žijí – bakterie,
houby, roztoči, různé druhy hmyzu, žížaly a mnoho
dalších. Bakterie a houby rozkládají zbytky rostlin
a živočichů a tím vytvářejí humus. Množství a kvalita
humusu přitom určují, jak úrodná půda bude. Další
druhy půdních hub obalují kořeny rostlin jemným
předivem a tím mnohonásobně zvyšují plochu,
prostřednictvím které kořeny získávají z půdy živiny. Rostlina tak dokáže živiny vstřebat snáze
a ve větším množství. Další druhy bakterií pak
vážou ze vzduchu dusík (jeden z nejdůležitějších
prvků pro růst rostlin) a činí jej přístupný pro rostliny.
Mikroorganizmů se přitom v půdě nachází obrovské
množství, jen počet bakterií v jedné lžičce zeminy
dosahuje jedné miliardy. Celkově v této jedné lžičce
žije víc mikroorganizmů, než je lidí na Zemi. Půdní
organizmy zároveň vytvářejí jemné předivo, které drží
pospolu částečky hornin a částečky humusu a vytváří
tím hrudky hlíny. Červi a další živočichové v půdě
neustále provrtávají chodbičky a tím vytvářejí prostor
pro kořeny rostlin, které si hledají svou cestu, a také
pro vzduch a vodu. Půda se zdravou strukturou při
dešti nasákne vodu jako houba a tato voda je pak
k dispozici rostlinám pro pozdější potřebu. A žížaly
jsou vyslovení půdní přeborníci, nejen že také prokypřují půdu, ale vytvářejí výměšky, které výrazně
zvyšují úrodnost půdy. Na jednom hektaru půdy
jich žížaly ročně vyprodukují až 100 tun! To všechno
a mnohem víc se děje ve zdravé půdě. Pod povrchem jednoho metru čtverečního půdy tak nacházíme průměrně půl kila mikroorganismů, sto gramů
aktivních houbových vláken a šest gramů žížal. Půda
má tedy schopnost vytvářet se neustále, ale tento
proces probíhá velmi pomalu – deseticentimetrová
vrstva vzniká asi tisíc let. Proto se půda obecně
považuje za neobnovitelný zdroj. Problém je, že
v současné době ztrácíme půdu rychleji, než vzniká.

Eroze půdy

Kromě záboru je největší příčinou eroze, kdy
je vrchní vrstvička zeminy odnesena vodou nebo
větrem pryč. Současné tempo eroze je 10 cm za
200 let. Mezi lety 1950 až 1990 bylo erozí na světě
zničeno 30 % půdy a v současné době se ztrácí 6 až
10 milionů hektarů půdy ročně. 10 centimetrů půdy
vzniká 1 000 let. Příčiny eroze, ale také např. sucha
nebo povodní, jsou přitom dobře známy, je to špatná
struktura půdy způsobená nevhodným zacházením
s ní, a také špatná práce s krajinou. Všechno toto je

„Zdravé rostliny je možné vypěstovat
jen ve zdravé půdě.“

Právě proto by měla být péče o půdu základem
zemědělství. V prezentaci Bioinstitutu (Hospodářem
v krajině), tuto péči výstižně popisuje pan Martin Ott:
„Rostlinka žita povyroste denně o 5 cm. Během
stejné doby žito roste i pod zemí, kde neustále vytváří
další a další kořínky a kořenové vlásky. Za jeden den
jich přitom jediná rostlinka vytvoří 89 kilometrů! A teď
přijde „moderní“ zemědělec a řekne: ‚Čili abychom
měli výnos, potřebujeme dusík, fosfor, draslík a je to
vyřízené.‘ Ale to je urážka vůči tomu, co se tu odehrává. Rostlina potřebuje půdu, která s ní komunikuje,
která komunikuje s těmito 89 kilometry za den. Miliar-
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konvenční. Hlavní výsledky přitom jsou: ekologické
a konvenční hospodaření dosahovalo dlouhodobě
stejných výnosů, EZ bylo úspěšnější v letech sucha,
EZ kultivuje, spíše než vyčerpává půdu a představuje
tedy udržitelnější praxi, EZ spotřebovává o 45 %
méně energie, konvenční zemědělství produkuje
o 40 % více skleníkových plynů.

Co je udržitelné hospodaření?

Dobré zemědělství je zemědělství, které existuje
nějakou dobu, řekněme 20 let, a půda je potom lepší,
než byla na začátku. Nebo alespoň stejně dobrá. Jak
prosté.

Zúrodňování půdy na zahradě

Kompost jsou, jednoduše řečeno, rozložené
odumřelé části rostlin. Do půdy dodává živiny i půdní
organismy a vláknitý materiál, který ji provzdušňuje.
V přírodě tento proces probíhá samovolně a všude. Zahrada je ale přece jen kulturní zákoutí, kde
musíme kompostu trochu pomoct a dávat trávu,
listí a další zbytky rostlin na jednu hromadu nebo do
kompostéru.

Žížaly jsou pro zahradu pravým požehnáním.
Čím víc se jich v půdě vyskytuje, tím je zdravější.
Žížaly se živí zbytky organické hmoty, kterou rychle
přeměňují na humus. Působí tedy jako urychlovač
kompostu a také jako neutralizátor půdního pH.
(Žížaly na svou zahrádku docela snadno přilákáte
na lógr z kávy).
Rašelina - Mnoho zahrádkářů si vypomáhá rašelinou. Cenou za ni je však ničení rašelinišť, která
se někdy označují za evropskou obdobu tropických
pralesů. Dvoumetrová vrstva rašeliny vzniká řádově
2000 let. Ačkoli je to kvalitní substrát, snažte se ji
nepoužívat a dejte raději přednost kompostu, případně kompostované borce, která má odpovídající
kyselost.
Zelené hnojení - Vlastnosti půdy vylepší také
speciální rostliny pěstované na uvolněných záhonech. Jejich úlohou je pouze vyrůst, odumřít
a vytvořit v půdě humus. Hnojivé rostliny rovněž chrání půdu před erozí či množením plevele, a pokud
použijete bobovité rostliny (třeba jetel nebo hrachor),

Foto: Pepa Středa

FOTOHÁDANKA

Poznáte, na kterém místě vznikla tato
fotografie? Možná kolem chodíte každý den...
(foto Pepa Středa)

Tento dům se nachází v Českolipské ulici.
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Příležitostní turisté

Klub příležitostných turistů z Chlumu vyrazil na
výlet do německého Oybinu. Do Žitavy jsme se
dopravili osobními auty a dále už pokračovali parním
vlakem. Užili jsme si jízdu na palubě otevřeného vozu
historického vlaku. V Oybinu jsme si prohlédli zříceninu hradu a kláštera. Někteří pak ještě vyrazili na
nedalekou rozhlednu Hochwald. Výletu se zúčastnilo
dvacet dva turistů všech věkových kategorií.
Veronika Žáková

dodávají do země také vzdušný dusík. Zelené hnojení můžeme vysít hned na jaře na záhon, který bude
celý rok odpočívat, anebo po sklizni na konci léta.
Přes zimu ho necháme polehnout (nebo po odkvětu
pokosíme a necháme ležet) a na jaře zapravíme do
půdy. K zelenému hnojení se nejčastěji používá jetel,
vikev, hořčice, řepka olejka, aksamitník nebo svazenka vratičolistá.
Nastýlání - Obdobně jako netkaná textilie zabraňuje i mulč růstu plevele, vysychání. A protože jde
o přírodní materiál, časem se rozloží na humus. Jako
mulč lze využít leccos: posekanou trávu, seno, slámu, piliny, jehličí (pozor, stejně jako oblíbená mulčovací kůra z jehličnanů je kyselá a ovlivňuje pH půdy),
listí nebo nekvetoucí plané rostliny.
Boj s plevelem není žádná velká zábava,
a navíc nikdy nebere konce. Použití herbicidů ničí
půdu a stejně nepomůže natrvalo. Mnohé plevele
jsou ve skutečnosti krásné rostliny, které můžeme
na záhoně nechat růst a kvést pro potěšení. Plodinám většinou ani nekonkurují – svlačec nebo
pampeliška koření velice hluboko, takže odebírají
vláhu nebo živiny z úplně jiných vrstev než zelenina a květiny. Redukujte tedy pouze ty, které
vašim rostlinám stíní. Mnoho plevelů (pampeliška,
jetel, hluchavky) je nektarodárných a pylodárných
a prospívají včelám, čmelákům i jinému hmyzu
v době, kdy odkvétají kulturní plodiny. Hustě vysázené rostliny obvykle skoro žádný plevel nepropustí.
Vhodné jsou rostliny, které krásně kvetou, a přitom
ozdravují půdu – aksamitník, měsíček, lichořeřišnice.
Místa, která zarůstají opravdu obtížným a rychle
se šířícím plevelem, jako je bršlice kozí noha, pýr
nebo pěťour maloúborný, zamulčujte silnější vrstvou
nastýlky, pod kterou můžete umístit vrstvu papírového kartonu. Mnoho planých rostlin – tedy i plevelů
– lze využít i v kuchyni a jsou velice dobré, a hlavně
zdravé. Populární je pampeliška, která se například
ve Francii nebo v Německu přidává zcela běžně do
salátů.
Michaela Bašová
Zdroje:
Ekozahrady (J. Svoboda); Ekologické zemědělství v praxi (B. Šarapatka a kol.); Agroekologie:
východiska pro udržitelné zemědělství (B. Šarapatka a kol.); Voda a krajina (V. Cílek a kol);
Bioinstitut-Hospodářem v krajině (prezentace);
Živá půda (M. Šimek, AvČr); https://rokpudy.cz;
http://www.recetox.muni.cz

Odpadový osmiboj

Jak nejlépe zakončit školní rok? No přeci zábavou.
A co teprve, když se k té zábavě budete moci ještě
něco přiučit?
Poslední den před závěrečným vysvědčením
zavítali žáci sedmé třídy v doprovodu třídní učitelky
paní Mgr. Miroslavy Sochové a paní asistentky Adriany Velebné do sběrného dvora, kde jsme pro ně
přichystali „odpadový osmiboj“.
Nejprve by stálo za zmínku, že v předešlém školním roce přišla stejná třída (tehdy to byli ještě šesťáci) do sběrného dvora na exkurzi, při níž se dozvěděli
vše o odpadech, které sběrným dvorem projdou. Ale
s odpady se dá dělat mnohem víc věcí...
Abychom se více pobavili, rozdělili se sedmáci do
dvou družstev - na dívky a chlapce. První, takovou
zahřívací, disciplínou bylo rozkládání papírových krabic různých tvarů a velikostí, přičemž každé družstvo
mělo přiděleno patnáct krabic a stanovený limit dvě
minuty. Děti si tak mohly vyzkoušet, s čím se běžně
potýkáme, když musíme rozkládat krabice před jejich
uložením do příslušného skladu papíru. Jak děvčata,
tak i chlapci se vrhli do práce s opravdu obdivuhodným nasazením a vše zvládli rozložit daleko před
skončením časového limitu - skvělá práce.
Druhým úkolem bylo správně rozpoznat osm
připravených předmětů a určit, co to je, čeho je to
součástka nebo k čemu se to používá. Nutno podotknout, že i s tímto úkolem si sedmáci skvěle poradili
a ještě jsme se u toho i pořádně zasmáli.
Na třetím stanovišti byly připraveny dvě počítačové klávesnice, z nichž bylo odstraněno čtrnáct kláves
(pro obě družstva zcela shodně) a úkolem týmů bylo
usadit klávesy zpět na správné místo. Bylo vidět, že
s klávesnicemi mají děvčata i chlapci bohaté zkušenosti, protože téměř nezaváhali.
Čtvrtým úkolem bylo správně určit a roztřídit běžný
domovní odpad. Tak v téhle disciplíně se nám děti podařilo několikrát nachytat. Všechny chybičky, kterých
se kluci i holky dopustili, jsme si vysvětlili a věřím, že
příště už se nachytat nenechají. I přes pár maličkostí

skvělá práce, protože bylo vidět, jak mezi sebou
jednotliví členové obou týmů spolupracují a dokáží
nejen obhajovat svoje názory, ale také přistoupit ke
kompromisu.
Pátá disciplína byla spíše odpočinková, užili si
ji hlavně chlapci. O co šlo? Úkolem obou družstev
bylo postavit se na značku a zkusit z místa hozením
dokoulet pneumatiku z osobního auta co možná
nejdále. Ačkoliv se děvčata snažila, v tomhle případě
měli prostě navrch chlapci. Někteří z chlapců měli
opakovanou potřebu překonávat sami sebe. Jednoznačným vítězem se stal Fanda, který překoulel
skoro celý sběrný dvůr.
Při šestém úkolu jsme se přesvědčili o tom, co si
děti pamatují z loňska. Zadání znělo: urči správně,
jaké odpady se ukládají na jednotlivá stanoviště
a zkus uhádnout, co je v novém uzavřeném kontejneru. I bez odborných názvů jde dobře popsat, co
se kam ukládá, a protože fantazii se meze nekladou
tak si i s tímto poradily oba týmy na výbornou.
Za sedmé následovala taková malá hádanka. Ve
sběrném dvoře se nám objevily nové popelnice s kulatým otvorem ve víku a děti měly uhádnout, k čemu
slouží. Po dlouhém bádání a vyzkoušení snad všech
možností jsme jim prozradili, že se jedná o nádobu
na tuky a jedlé oleje - tedy na oleje, které pochází
z kuchyně.
Závěrečnou disciplínou bylo správně rozlišit a napočítat velké i malé elektrospotřebiče a chlazení.
Po úspěšném ukončení všech úkolů přišlo na řadu
jejich vyhodnocení a vyhlášení vítězného družstva
dívek, které ovšem chlapce porazily jen těsně,
a to o jeden jediný bod. A abychom vynaložené úsilí
všech účastníků osmiboje ocenili, předali jsme jim
malé dárečky od autorizované obalové společnosti
EKO-KOM a. s.
Chtěla bych tímto poděkovat poděkovat paní
učitelce Sochové a jejím žákům za milou návštěvu
a budeme se těšit na další setkání.
Zuzka Martínková

Ze života škol

Informace
ze školní jídelny

Školní jídelna začíná znovu vařit od 5. srpna
2019. Od září musí mít každý strávník novou
přihlášku! Další informace získáte na telefonním
čísle 487 883 950 nebo na jidelna@zsduba.cz.
Helena Pavlíková
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Rozloučení s devátou třídou
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Poděkování za pomoc při úpravách v zahradě MŠ

V zahradě mateřské školy došlo – jak jste si již
jistě mnozí všimli – k dalším úpravám a ke změnám.
Velmi děkuji tímto maminkám, které nám přišly
pomoci s dokončovacími úpravami a vybudováním
některých prvků, které jsou součástí nově
upravované zahrady.
Na počátku června dopoledne se zde sešly
maminky nejen dětí z mateřské školy, ale také těch,
které chodí do Klubu malých Dubáčků. S velkým
elánem se pustily do práce – natíraly, upravovaly
terén a připravovaly základ pro pocitový chodník
z přírodnin, který již učitelky s dětmi z části také
vyplnily různými druhy přírodního materiálu.
Společně jsme se zamýšlely nad dalšími úpravami
a doplněním o vhodné rostliny, které přinesou nejen
estetickou změnu, ale i užitek – jednak pro živočichy
a hmyz, ale i pro děti.
Odpoledne přijel i jeden z tatínků, který pomohl
odbagrovat část travnatého porostu – připravil terén
pro „mořskou pláž“.
Další společné setkání proběhlo v sobotu
29. června dopoledne. Tady se zúčastnil i jeden
tatínek a rodinní příslušníci zaměstnanců. Při obou
setkáních jsme za sebou zanechali kus dobré
práce.
Pokud byste se i vy chtěli spolupodílet a pomoci při
úpravách, rádi vás mezi sebou přivítáme. Společné
setkání plánujeme ještě na září, termín bude včas
uveřejněn. A protože nás čeká ještě dost práce,

přivítáme každou pomocnou ruku i dobré nápady. Pro
více informací si můžete zajít do mateřské školy.
Přeji všem klidné a prosluněné léto.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ

Předškoláčci se loučili s mateřskou školou
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Klub malých Dubáčků
Cyklovýlet Doksy

Víte, že v Dubé staví o prázdninách cyklobus?
My ano a v sobotu 20. července 2019 jsem ho
s Dubáčky a rodiči vyzkoušeli. Naplánovali jsme
si příjemnou cestu kolem Máchova jezera. Cestou
jsme si pochutnali na zmrzlině U Leknínu a stihli se
i osvěžit v jezeře. Děkuji zúčastněným rodinám za
příjemné odpoledne. Další cyklovýlety chystáme.
Přidáte se příště k nám?
J. Rupertová

Klubík ve Fajnparku

Ve středu 17. července 2019 jsme si užili krásný den ve Fajnparku - místo plné zábavy pro malé
i velké. Počáteční obří fronta k pokladně byla hrozivá, ale myslíme, že čekání za to stálo. Navštívili
jsme snad všechny atrakce a úplně nejlepší byla Safari autíčka a ufo auta, trampolíny, hmyzáci
i dinosauři... prostě paráda. Děkujeme městu Dubá za úhradu nákladů spojených s cestou. Moc se
nám tu líbilo a doporučujeme všem. Výletníci, co se vám líbilo nejvíce? Kam se vydáme příští rok?
Foto: Martin Rupert , J. Rupertová

Koloběžkiáda

J. Rupertová

Ve čtvrtek 18. července 2019 jsme si v zahradě
MŠ Dubá užívali veselé sportovní odpoledne. Pro
maminky s dětmi jsem uspořádala koloběžkiádu a
byla to opravdu legrace. Do závodění se zapojili
děti i dospěláci. Mimo koloběžky a odrážedla jsme
připravili kategorii in-line bruslí a nově i krátký běh.
Děkuji všem závodníkům za super odpoledne!
J. Rupertová

Výlet do Pekla

Ve čtvrtek 11. 7. 2019 jsme se vypravili za krásami
Pekla. V Zahrádkách jsme objevili nové dřevené
sochy. Navštívili jsme také dětské hřiště, které
se dětem velmi líbí. Příroda je tu opravdu krásná
a proto se sem rádi vracíme. Výletníci děkuji za super
výšlap.
J. Rupertová

Zahrada
v areálu MŠ

provozní doba pro veřejnost
o letních prázdninách
od 1. 7. do 31. 8. 2019

zřizovatel: Město Dubá, Masarykovo nám. 138
dozor: J. Rupertová - 737 044 353
PROVOZONÍ DOBA
všední dny: 10 - 12 a 14 - 18 hodin
SO, NE, svátky: 14 - 18 hodin
V případě nepříznivého počasí (zima, déšť) bude v uvedené časy - POUZE
VE VŠEDNÍ DNY - otevřena herna v Klubu malých Dubáčků - Klubový dům,
Dlouhá 86, Dubá.
Provoz zahrady se řídí řádem MŠ a Města Dubá. Vstup na zahradu a hřiště
při MŠ je povolen dětem do 10 let věku a pouze v doprovodu dospělé
osoby. Veškeré herní prvky umístěné na zahradě MŠ jsou určeny k užívání
dětem od 3 let věku.
Zařízení zahrady se používá obvyklým způsobem, je však nutné vyvarovat
se nebezpečným činnostem. Všichni návštěvníci jsou povinni řidit se
pokyny a nařízeními provozovatele a návštěvním řádem umístěným na
J. Rupertová
nástěnce u knihovny, chovat se slušně a mravně.
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Kurz první pomoci

Klub malých Dubáčků, z. s. pořádá seminář
KURZ 1. POMOCI PRO DOSPĚLÉ
Místo: Klubový dům, Dlouhá 86, Dubá
Termín: sobota 12. 10. 2019, 14–18 hod.
Vstupné: 200 Kč, Počet účastníků je omezený,
místo je nutné předem rezervovat zaplacením
vstupného!
Lektorka: MuDr. Hanka Středová
Kontakt: J. Rupertová 737 044 353 nebo
klub.dubacku@email.cz

Výsledková tabulka sezóny 2018/2019

Sport

ROZPIS ZÁPASŮ
PODZIM 2019

Krajská I. B třída - západ
1. kolo - neděle 11. 8. 2019 od 17:00
TJ Sokol TESLA Stráž nad Nisou, z. s.
TJ Slavoj Dubá, z. s.
2. kolo - sobota 17. 8. 2019 od 17:00
TJ Slavno Dubá, z. s. - SK Spartak Žandov z. s.
3. kolo - sobota 24. 8. 2019 od 17:00
Sportovní klub VTJ RAPID Liberec
TJ Slavoj Dubá, z. s.
5. kolo - sobota 7. 9. 2019 od 17:00
oddíl fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa, z. s.
TJ Slavoj Dubá, z. s.
6. kolo - sobota 14. 9. 2019 od 14:00
TJ Slovan Vesec, z. s. - TJ Slavoj Dubá, z. s.
7. kolo - sobota 21.9. 2019 od 16:30
TJ Slavoj Dubá, z. s. - FC Kamenice z. s.
8. kolo - sobota 28. 9. 2019 od 16:00
FK - Cvikov - TJ Slavoj Dubá, z. s.
9. kolo - sobota 5. 10. 2019 od 16:00
TJ Slavoj Dubá, z. s. - TJ Doksy, z. s. B
10. kolo - sobota 12. 10. 2019 od 15:00
SK Žibřidice, z. s. - TJ Slavoj Dubá, z. s.
11. kolo - sobota 19. 10. 2019 od 15:30
TJ Slavoj Dubá, z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání z. s.
12. kolo - sobota 26. 10. 2019 od 14:30
Tělovýchovná jednota Jablonné v Podještědí
TJ Slavo Dubá, z. s.
13. kolo - sobota 2. 11. 2019 od 14:00
TJ Slavoj Dubá, z. s.
TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou, spolek
4. kolo - neděle 10. 11. 2019 od 14:00
TJ Slavoj Dubá, z. s.
Fotbalový klub Nová Ves, z. s.
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Zakončení sezóny Karate klubu Beringin

Dne 26. června 2019 se uskutečnila v tělocvičně základní školy v Dubé soutěž v karate, která byla pro členy z Karate klubu Beringin překvapením. Byla to
poslední hodina karate před letními prázdninami a myslím, že si jí všichni moc
užili. Děkujeme moc za příjemnou návštěvu paní starostce Ing. Ireně Žalovičové a paní ředitelce Základní školy Dubá Mgr. Jindřišce Skalické. Děkujeme moc
za to, že jste soutěž pomohly organizovat, a že jste přišly všem členům srdečně
pogratulovat, moc si toho vážíme.

Velký podíl na této akci zastali také manželé Slovákovi a pan Roman Štícha,
děkujeme za sponzorování. Na téhle poslední hodině karate ukázaly všechny
děti, že mají za sebou velký kus práce, a že se jejich dovednosti posouvají dále.
Pro dospělé členy Karate klubu Beringin platí to samé.
Jste moc, moc šikovní a já vám přeji, aby vám to co nejdéle vydrželo, a abychom se po prázdninách zase všichni sešli. Ještě jednou velké díky a krásný
zbytek prázdnin vám všem.
Za KK Beringin Natálie Hrušková

2. ročník Svatováclavského běhu městem Dubá

Město Dubá ve spolupráci s Kulturní komisí
pořádá 2. ročník Svatováclavského běhu, který se
koná v sobotu 28. září 2019.
Start a cíl bude opět na Masarykově náměstí,
detail trasy Hlavního okruhu můžete prostudovat
na přiložené mapce. Délka trasy je přizpůsobena
věku a možnostem závodníků, zůstávají stejné
jako v roce 2018.
Tak milí sousedé, přátelé a známí, zkrátka
občané Dubé neseďte doma a přijďte si zazávodit,
udělat něco pro zdraví a také přijďte fandit.

Kategorie:

Děti
- Předškoláci+1. třída - 200 m
(okruh po náměstí)
- Školáci I. stupeň - 350 m
(okruh přes Malou ulici)
- Školáci II. stupeň - 750 m
(okruh Jana Roháče, Nedamovská, Luční)
Ženy
- Kategorie I (16-29 let) - Hl. okruh 2,5 km/ 5 km
- Kategorie II (30 a více let) - Hl. okruh 2,5 km/ 5 km

Muži
- Kategorie I A (16-34 let)- Hl. okruh 2,5 km/ 5 km
- Kategorie II A (35-49 let) - Hl. okruh 2,5 km/ 5 km
- Kat. III A (50 a více let) - Hl. okruh 2,5 km/ 5 km

Časový harmonogram:

13:00 Začátek programu, slavnostní přivítání,
slovo paní starostky
13:15 Start předškoláci a 1.třída
13:30 Start Školáci I. stupeň (2.-5. třída)
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13:45
14:00
14:15
15:15
15:30

Start Školáci II. stupeň (6.-9.třída)
Vyhlášení vítězů děti
Start Dospělí: Hlavní okruh
Vyhlášení vítězů Dospělí
Vyhlášení malířské soutěže

Soutěžit se bude o pěkné ceny, jedním z prvních
sponzorů je opět firma Škoda Auto a.s., která
věnovala široký výběr reklamních předmětů.
Kateřina Janďourková
PLACENÁ INZERCE

Jak se na Svatováclavský
běh přihlásit?
Přihlašování (do 27. 9. 2019)
a podrobné informace:
Kateřina Janďourková
jandourkovi.zatyni@seznam.cz
nebo tel. 605 293 425.

J. Rupertová
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4. ročník Sportovních her v Nedamově

Milovníci dobré zábavy a sportu se již po čtvrté sešli v Nedamově, aby zde poměřili své síly
v tradičních disciplínách, které se staly nedílnou
součástí Sportovních her. Na své si přišli malí
i velcí soutěžící, pro které byly připraveny např.
vrh koulí, zdvih činky, přetahování lanem, skákání
v pytli, převracení pneumatiky, páka nebo nohejbal.
Nutno podotknout, že všichni byli naprosto báječní
a za to jim patří náš velký obdiv.

18

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách
a organizaci Sportovních her, zejména pak Monice
Šimonové, Janě Pytlounové, manželům Matysovým, Petře Mečířové, Milanu Heptnerovi, Danielu
Heptnerovi, Tomáši Hroudovi, Karlu Šedivému
a správcům autokempu Libušce Jersáková a Miroslavu Hliňákovi. V neposlední řadě děkujeme všem,
kteří si přišli zasoutěžit, protože bez vás by nic
z toho nemělo význam.
Zuzka Martínková

Poděkování sponzorům
Ceny do soutěží věnovali:

Město Dubá
Roman Dolejší
Restaurace „Tam vedle“
Potraviny „U Filipa“
Danuše Civínová
Monika Šimonová
Klub malých Dubáčků
Veronika Matějková
Miroslava Papírníková
Transcamion s. r. o. - Miroslav Pytloun
Luboš Pytloun
Michal a Lucie Matysovi
Horní stánek v Nedamově - Karel Rücker

Z vlastních dveří

a pak kam? Název výstavy a zároveň jednoho
z obrazů napovídá, že se Igor Grimmich starší
zabývá ve své tvorbě hlubšími tématy, a ačkoliv
jsou jeho obrazy vizuálně nesmírně zajímavé,
vyplatí se hledat v nich symboly, náznaky, děje
a příběhy, nad kterými je možné se zamyslet.
Igor Grimmich pochází z Prahy, po
absolvování výtvarného gymnázia vystudoval
Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Řadu let
pracuje jako psychoterapeut a výchovný poradce
a zároveň je ředitelem dětského domova
nedaleko Příbrami. Malování ale zůstalo
důležitou součástí jeho života, mimo volnou
tvorbu se zabýval i designem.
Své obrazy vystavoval kromě Dubé na mnoha
místech ČR, např. v Praze, či v Mladé Boleslavi,

ale také v německém Mnichově. Zastoupen je
v soukromých sbírkách v Čechách, Lucembursku, Švýcarsku, Rakousku, Holandsku, Německu, Velké Británii a Japonsku. Umělecké geny
přenesl i na své syny, známý je především
absolvent pražské akademie výtvarných umění
Igor Grimmich mladší, akademii studuje i mladší
syn Matyáš.
Výstava „Z vlastních dveří a pak kam?“ bude
zahájena 9. srpna v 18 hodin v Galerii Pošta
v Dubé a potrvá do 7. září 2019. Přístupná je
vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín prohlídky
si návštěvníci budou moci domluvit na telefonním
čísle 607 138 832.
myš

Za nákupy do Polska
Kudowa Zdroj

Kultura
Taneční večery
v Nedamově

Na letošní léto jsme pro vás opět připravili taneční
večery, které se budou konat v našem autokempu
v Nedamově. A kdy se na ně můžete těšit?
- sobota 3. srpna - DODO BAND
- sobota 17. srpna - MALVAS
- sobota 24. srpna - DECL BAND
Začínáme vždy od 19 hodin, tak neváhejte a přijďte
se pobavit a zatančit si.
mar

Dny evropského
dědictví 2019

Letošní Dny evropského dědictví se budou konat
v sobotu 14. září. Opět pro vás připravujeme bohatý
doprovodný program.
Těšit se můžete například na dopolední
prohlídku kostela Nalezení sv. Kříže v Dubé, kudy
vás provede pan Mgr. Milan Mordačík. Odpoledne
bude připravena prohlídka sušárny chmele
a chybět nebude ani odborná přednáška Ing. Petra
Kmínka na téma historie této unikátní technické
památky. K vidění bude výstava věnovaná sušárně
před a po rekonstrukci. Chystáme pro vás také sázení
chmele, řemeslné dílny a soutěž v degustaci piva.
Podrobnější program bude s dostatečným časovým
předstihem zveřejněn na webových stránkách
www.mestoduba.cz, na městském facebooku
a na plakátech ve všech vývěsních deskách. K tanci
a poslechu zahraje kapela Kosí bratři.
Těšíme se s vámi na viděnou.
mar

II. Dubské
dřevosochání
9. - 14. září 2019

Autokemp Dubá - Nedamov
Přijďte se podívat, jak si řezbáři poradí se
zadaným tématem „sova a vodník“.

Pojeďte s námi v sobotu 19. října 2019.
Odjezd v 7 hodin z autobusového nádraží v Dubé.
Cena 300 Kč (možnost přistoupit na trase Česká Lípa – Dubá – Doksy).
Přihlásit se můžete u paní Evy Jelenové osobně
nebo na tel.: 723 729 829.
19
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Perloočky

Rak říční

Rak říční
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Státní zámek
Zákupy zve...

... až do 31. 8. na mimořádné prohlídky sklepení
zámku Zákupy. Speciální prohlídky vás seznámí
s nejstarší historií areálu, vývojem hlavní zámecké
budovy a dovolí nahlédnout do běžně nepřístupných
podzemních prostor. Délka prohlídky cca 30 minut.
Časy prohlídek: 10.25, 12.25, 13:25, 14:25, 15:25
hodin.
Upozornění: Prohlídka sklepení je pouze pro fyzicky
zdatné návštěvníky, jelikož se zde překonává množství schodů. Vstupné: základní: 60 Kč, snížené: 40
Kč, rodinné: 150 Kč. www.zamek-zakupy.cz.
PLACENÁ INZERCE
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Letní slavnosti

První červencová sobota je již neodmyslitelně
spojena s oblíbenými a každoročně stále více
navštěvovanými Letními slavnostmi. Ty letošní byly
jedním slovem “pecka”.
Protože každé velké akci předchází důkladná
příprava, je na místě nejprve poděkovat všem, kdo
se jakýmkoliv způsobem podíleli právě na jejích
přípravách, zejména pak zaměstnancům městské
údržby a pracovníkům na veřejně prospěšné práce
pod vedením kolegů Moniky Šimonové a Jiřího
Jírového. Finální přípravy se odehrály v sobotu
časně ráno a hlavní program vypukl úderem desáté
dopolední.
To se na pódiu obevil oblíbený moderátor Aleš
Cibulka, bez kterého si naše slavnosti už ani
nedokážeme představit a spolu se starostkou města
Ing. Irenou Žalovičovou přivítal všechny návštěvníky.
Prvním číslem nabitého programu bylo vystoupení
Čáry Kluka - kouzelníka nejen pro děti, který malým
i velkým divákům předvedl netradiční kouzla
nekouzla, s nimiž mu mnohdy vypomáhali právě
diváci.
Po kouzelníkovi následovalo vystoupení Dubských
mažoretek, které si připravily hned několik sestav.
Musím říci, že jim to jako vždy moc slušelo a že si
vysloužily náležitý potlesk.
Potom už se na pódiu zabydlela rock´n´rollová
kapela Crazy Dogs, která se na celou hodinu
postarala o skvělé hudební vystoupení.
Další účinkující byla Monika Absolonová, která
všechny přítomné okouzlila nejen svým zpěvem,
ale také humorem a krásným úsměvem. Jsme
skutečně moc rádi, že k nám zavítala, ostatně za své
vystoupení sklidila bouřlivý potlesk.
Krev v žilách všech diváků pořádně rozproudila
i Queen live show s největšími hity legendární kapely
zpěváka Fredie Mercuryho v podání The Drops.
Poznali jste Fredieho?
V 15 hodin vystoupila na pódium všemi očekávaná
Olga Lounová a začala pořádná párty. Olinka svými
hity roztančila i rozezpívala nejednoho z nás.
Pozitivní energie z ní sálala na dálku a úsměvy,
které rozdávala na všechny strany si získala srdce
nejednoho z diváků... Za své vystoupení byla
odměněna obřím potleskem.
Další oblíbenou hvězdou byl Vladimír Hron,
který byl jako vždy perfektní a opět ho u nás rádi
přivítáme.
Po vyhlášení celodenní soutěže, jejíž výtěže
losovali Antonie Talacková, Igor Bareš a Michal
Jagelka jsme přivítali čestnou občanku Dubé
paní Evu Pilarovou, která si k nám opět přivezla
talentovaného Tomáše Ringela, spolu s nímž si
zazpívala. Protože paní Pilarová slaví v srpnu
významné životní jubileum, přišli í popřát i manželé
Němečkovi se svým Čtyřlístkem, který nadchl hlavně
děti, které se s ním houfně fotily.
Tradičnímu ohňostroji, který připravili naši hasiči
předcházel koncert skupiny O’ Band. Hasiči spolu
se svými zákupskými kolegy připravili pro děti během
odpoledne oblíbenou pěnu, v níž se děti pořádně
vyřádily.
Po celý den byla k dispozici řada stánků,
kolotoče, vynikající občerstvení, ale hlavně, všichni
jsme se neuvěřitelně bavili. Návštěvnost letošního
ročníku si netroufám odhadovat, neboť diváků se
na slavnostech v průběhu celodenního programu
vystřídalo neuvěřitelné množství. A za to patří všem,
kdo se s námi přišli pobavit, velké díky.
Zuzka Martínková
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