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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
prodlužuje platnost mimořádných opatření.

Zakazuje se pohyb a pobyt na místech mimo bydliště bez
ochranných prostředků dýchacích cest (s výjimkou dětí do
2 let věku). Platí zákaz shlukování osob nad 2 osoby (kromě
rodinných příslušníků a výkonu práce). Dodržujte odstup 2 m.
Aktuální situaci a změny v nařízeních sledujte
na www.mestoduba.cz nebo na našem facebooku.
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Vážení čtenáři Dubáčku,
toto úvodní slovo se mi nepíše vůbec lehce, a to hned z několika důvodů - jako první
je situace, která je kolem nás, která nám všem obrátila životy vzhůru nohama. Pro nás na
městském úřadě je to těžší o to, že neexistuje žádný šanon, který by se vyndal z regálu
a přečetli jsme si jak postupovat. Nic takového není - každou hodinu je potřeba udělat
nějaké rozhodnutí, opatření, nebo si prostě jen nechat poradit. Není čas pročítat denně
50 mailů s doporučením a tak vše v běhu rozhoduje zdravý selský „rozum“.
Jako druhé přitížení je únava - únava nejen moje, ale i všech lidí po týdnu spánkového
deficitu pro to, abychom společně co nejdříve a nejlépe stabilizovali karanténní život v
Dubé. Zvládli jsme společně pravidelně vozit obědy seniorům, popřípadě jim nakoupit
nebo vyzvednout léky, ranní a večerní kolečko dezinfekce nejvíce navštěvovaných míst
(ordinace dětského a praktického lékaře, dům čp. 200, pošta, školka, prostor před školní
jídelnou pro vydávání obědů, prodejnu potravin, bankomat...), každodenní distribuci informačních letáků po Dubé, ale i všech osadách, samo-mobilizaci všech švadlen, střihačů
a šiček pro domácí výrobu roušek, rozvoz dezinfekčních přípravků pro Dětský domov
Dubá-Deštná, Diakonii Dubá a mnoho další práce.... Situace, kdy se každý den někdy i
2x měnily podmínky karantény, nám práci neulehčovaly, nicméně jsme zatím vše zvládli
- prostě jsme ty doplněné letáky roznesli znovu. Všichni, co se na tom podílíme, padáme
na hubu, ale nepřestáváme!!!
A třetí důvod, proč se mi to nepíše lehce je fakt, že vůbec nevím, jaká bude situace,
až si toto úvodní slovo budete číst. Je právě 20. března 2020 - zhruba 22:30 kdy píšu
tyto věty. Dnes byl první jarní den - ten den, na který se všichni tak těšíme - sluníčko
už vykukuje, všichni se těší na zahrádky až pohrabeme listí po zimě, opečeme si první
špekáčky a začneme se rýpat v záhoncích a ucítíme tu pravou vůni jara. Místo toho dnes
cítíme kolem sebe dezinfekci, ruce si myjeme takřka nepřetržitě a rouška se nám stává
doplňkem oblečení. Nicméně je nutné si asi přiznat, že i po zrušení karantény nějaká
omezení zůstanou a bude chvíli trvat, než se nám život vrátí do „starých kolejí“.
Nyní mi dovolte osobní názor na to, jaký byl ten zvratový týden z mého pohledu. Vzniklá
situace mi ukázala charaktery lidí. Z jedné strany - naštěstí z té značně převyšující - se
zvrhla velká vlna solidarity, ochoty pomoci a nabídky spolupráce. Například hned v úterý
ráno zavolal na radnici sám pán z jedné firmy z Doks s nabídkou ušití roušek pro seniory.
Ve 13 hodin volal znovu, že jsou připraveny k vyzvednutí. Dorazil jsem na místo a při
předání mi jen řekl, ať slouží a snad se potkáme v lepších časech. Pro mě neskutečná
nezištná pomoc a díky za ní. Stejný případ je i pravidelná dezinfekce všech hojně navštěvovaných míst. Další je samo-mobilizace šiček, stříhačů a švadlen, ti všichni se sami
dohodli, pravidelně šili a expedovali roušky mezi vás všechny - poklona!! Dále studenti,
co jsou doma, se nabídli na roznos letáků po Dubé a mnoho dalších, o kterých vůbec
nevím, nicméně i před vámi smekám! Obdiv mají i prodavačky, pošťačky a personál školní
kuchyně, ti všichni i přes svou vlastní obavu fungují na jedničku.
A pak ten druhý pohled, kdy jsem byl dotazován, proč ve služebním voze jedou dva
zaměstnanci do osad, nebo nařknutí, že si roušky schováváme nebo je přidělujeme nespravedlivě atd. Nebo řešíte, že pokud pijí kávu 4 lidi a sedí za sebou, tak to není shluk,
ale řada a to zakázané není - to jsou situace, které mi berou elán a sílu, ale naštěstí to
bylo jen promile negativ - ufff.
Záměrně nikoho nejmenuji - nejde to obsáhnout a podílí se na tom strašně moc lidí,
takže jen VELKÉ DÍKY!!!!!!
A co říci závěrem?? SPOLU TO ZVLÁDNEME!!!
		
Martin Fuxa
místostarostka
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PODĚKOVÁNÍ STAROSTKY MĚSTA
Máme za sebou velmi náročný měsíc, který ukázal kolik sounáležitosti je v tomto městě. Ukázal,
že si dokážeme poradit s neočekávanými situacemi
a že při sobě dokážeme stát, dokážeme si pomáhat. Ukázal to nejlepší v nás, ukázal někdy i to
horší v nás, ale i to zvládneme a takové poznání
je také zdravé.
Touto cestou bych velice ráda poděkovala všem,
kteří šili a možná ještě šijí roušky a rozdávají je
sami nebo je donesli na úřad. Poděkování patří
i těm, kteří poskytli k šití roušek potřebný materiál, kterého se spotřebovalo neskutečné množství,
a vyrobené roušky v našem městě jsou v řádech
několika tisíců kusů. Po dohodě se švadlenkami
a v době, kdy bylo jasné, že jsou pokryty ty nejrizikovější skupiny a bylo rozdáno mezi obyvatele více, jak 1.700 kusů jsme část roušek poskytli
i do nemocnice v České Lípě, kde na slibované
ochranné pomůcky čekali opravdu dlouho a nakonec stejně nedorazily v potřebném množství. Bez
pilné práce všech našich žen, ale i několika mužů
bychom tuto nenadálou situaci zvládli jen opravdu
stěží.
Roušky na úřad donesli:
Klub malých Dubáčků začal s šitím roušek po
dohodě jako první a poskytl tak nezbytnou ochranu
v první várce na poštu a do obchodů, dále nejstarším spoluobčanům, ale našil jich dostatek natolik,
aby roušky mohli být později k dispozici v podstatě
pro kohokoliv. Do šití se zapojili Jaroslava a Martin Rupertovi, Markéta Heinrichová, Věra Říhová,
Tereza Mašková, Jana Huclová a Vlasta Dlouhá.
100 ks roušek dodala zdarma firma Mathaus
Doksy, výrobce prádla.

Velké množství roušek dorazilo z Nového
Berštejna od Anny Ložkové a Lenky Holoubkové
Hronové.
Další výkonná šicí dílna vznikla Na Výsluní - Renata Dvořáková, Veronika Dufková, Ilona Bičanová,
Linda Staňková, Božena Rejzková a určitě i další
ženy.
Výkonní byli i v Deštné, manželé Stehnovi zvládli
zásobit jak Deštnou, tak velkou část poslali i na
úřad k dalšímu přerozdělení. Šilo se ve Lhotě, Korcích, Zakšíně a určitě i v dalších částech našeho
města.
Mezi dárce roušek patří také paní Naděžda
Sloupová, paní učitelka Veronika Matějková, Jarmila Krejčová, Michaela Bartošová, Alena a Denisa Karešovi, paní Opočenská z Vrchovan, Simona
Puršová, Drahomíra Kulhanová z Deštné, paní Navrátilová ze Lhoty nebo paní Zdena Šindelářová,
která donesla roušky z MŠ.
Určitě byla i velká řádka žen, které šily pro své
okolí a známé jako například sestry Dostálovy.
Těch co darovali materiál je taková řádka, že
není možné všechny jmenovat. Zmíním ale dar
z Dětského domova Dubá-Deštná, který ve svých
zásobách našel velké množství tkalounu, který byl
do posledního kousku zpracován.
Ráda bych poděkovala kompletní sestavě školní
jídelny, kde se střídaly paní kuchařky a vařily obědy
jak pro mateřskou školu, která byla po nejnutnější
dobu otevřena, ale hlavně pro naše seniory (myšleno zralé a moudré občany). Monice Šimonové
a Veronice Dufkové, které si po celou dobu pandemie vzaly na starosti zásobování našich občanů jak
obědy ze školní jídelny, tak nákupy nebo vyzvednutí potřebných léků.

KORONAVIRUS V DUBÉ...
...zatím nemáme. Tedy dosud nemám informace o žádném nakaženém. Testovány byly 3 osoby
s negativním výsledkem a většina z těch, kteří byli
v karanténě, jí má úspěšně za sebou bez známek nákazy. K dnešnímu dni (31. března 2020) je
v Libereckém kraji 101 osob nakažených koronavirem, z toho na Českolipsku 4. Avšak situace se
mění doslova každou hodinu. Ze všech stran jsme
zasypáváni hrůznými čísly a děsivými zprávami,
které nás samozřejmě zneklidňují. Chtěla bych
upozornit, že při množství médií, které soutěží
o naši pozornost, leckteré informace a čísla nemusí
být relevantní.
Kvalitní zdroj informací pro Liberecký kraj můžete najít na www.khslbc.cz, eventuálně přímo na
stránkách kraje. Dále doporučuji sledovat stránky
Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz, případně České lékařské komory. Aktuální situaci ve
světě dle mého nejlépe mapuje ECDC – Evropské
centrum pro prevenci a kontrolu nemocí – www.
ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china,
nebo stránky Světové zdravotnické organizace
WHO. Zprávy z televize, novin a sociálních sítí
berme prosím s rezervou.
Ordinaci v Dubé máme otevřenou v obvyklých
časech, čekárna je uzavřena, abychom minimalizovali kontakt pacientů mezi sebou. Vyšetříme ka-

ždého po předchozím telefonickém objednání na
číslech 487 870 386, 722 763 072 nebo 728 269
590. Pevnou linku bude zvedat převážně sestřička,
mobily bude mít u sebe lékař. Většinu požadavků

Chtěla bych poděkovat místním ordinacím,
prodavačkám, pošťačkám, místním podnikatelům
a všem zaměstnancům, že i přes obavy o své
zdraví chodili a chodí do práce a zajišťují pro nás
běžný chod města, že dodržují veškerá nařízení
a často se sami zapojují do prací, které nejsou
jejich běžnou náplní.
Studentům děkuji za pomoc s roznosem letáků
a hasičům za distribuci letáků i vyzvednutí ochranných prostředků.
Místním podnikatelům děkuji za pomoc se sháněním dezinfekce a ochranných pomůcek pro nás
všechny.
Děkuji panu místostarostovi Martinovi Fuxovi
a Lukášovi Daleckému, kteří brzy ráno a zpočátku
i po večerech pravidelně dezinfikovali prostory, kde
je větší výskyt osob. Byla to velmi důležitá prevence v době, kdy se na své chaloupky nastěhovala
velká řádka lidí z velkých měst.
Děkuji všem, že se vzdali své svobody, dodržovali nařízení, karanténu, nosili roušky a omezili
nakupování a pohyb, to je v takové chvíli velmi
důležité a naprosto zásadní.
Všechny nelze vyjmenovat, děkuji všem, kteří se
dostali pod velký tlak a dostali ze sebe to nejlepší.
Děkování mne trochu vyvádí z míry, mám vždy
strach, že někoho opomenu. Proto se omlouvám,
že jsem jmenovala jen některé z Vás. Vážím si nesmírně všech, kteří dokázali udržet chladnou hlavu
a smysluplně přiložit ruku k dílu nebo v ten správný
čas zůstali doma. O všech možná ani nevíme.
Děkuji, společně zvládneme cokoliv.
Irena Žalovičová

našich pacientů se snažíme vyřídit po telefonu.
Na závěr chci moc poděkovat za vaší trpělivost
a spolupráci. Velmi mě blaží, že v této neklidné době
začíná fungovat sounáležitost, vzájemná nezištná
pomoc a zájem o druhé. Lidé šijí roušky, nakupují a vaří seniorům a lidem v karanténě, starají se
o ostatní.
Velmi také děkuji konkrétně Lukáši Daleckému,
který chodí na vlastní náklady dezinfikovat veřejné
prostory včetně ordinace, městského úřadu, který se vždy ochotně rozdělí s ordinací o ochranné
pomůcky, Imestě a panu Samcovi, který nám věnoval několik litrů dezinfekce a ochranné roušky
a dalším, kteří na nás myslí a pomáhají. DĚKUJI.
Vaše Dr. Středová

TELEFONY
DO ORDINACE
487 870 386
722 763 072
728 269 590
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ZE DNE NA DEN Z RODIČE UČITELEM
Přátelé, jsem pověstná svým neutuchajícím optimismem a smyslem pro humor.
O tom, co se za poslední týdny děje kolem nás
i všude ve světě se mi ale tak nějak nedaří žertovat. Nerada bych vám ale zbytečně přidělávala
další vrásky, proto se pokusím, to přeci jen napsat
pozitivně. Zatím, co si naše děti užívaly jarní prázdniny, my jsme s napětím očekávali, jak se bude
situace okolo pandemie koronaviru vyvíjet.
Ze dne na den se náš život převrátil vzhůru
nohama. Vláda postupně zavedla řadu opatření,
jejichž společným cílem je, co možná nejvíce zamezit nekontrolovatelnému šíření tohohle "sajrajtu".
Museli jsme začít nosit roušky, jenže ty jsme se
nejdřív museli naučit šít, protože se ukázalo, že
stejně jako dezinfekce, jednorázové rukavice, gely
na ruce, droždí.... je to zkrátka těžce nedostatkové
zboží. Zavřeli nám školy, což je krok pochopitelný
a chválihodný a z rodičů se rázem stali učitelé. No
- já vždycky chtěla být učitelka, ale moje představa
byla poněkud jiná.

Za sebe mohu říci, že spolupráce s naší školou je vynikající. Komunikace jak přes Bakaláře tak
přes e-mail či telefon je plně dostačující. Učitelé
se snaží dálkovou výuku naplánovat tak, aby byla
pro děti i rodiče zvládnutelná, a aby děti nevyšly
ze cviku. Ano, věřím, že nejen já, ale i mnozí jiní
rodiče jsou z toho všeho řádně vykulení, přesto si
přístupu školy a učitelů cením, protože není vůbec
jednoduché plánovat výuku na dálku a bez okamžité zpětné vazby od dětí. Proto prosím všechny rodiče, buďme trpěliví, pomáhejme dětem i učitelům
co nejvíce to jen jde, věřte, že to děláme hlavně
pro naše děti. Ony nám to jednou jistě vrátí... :)
Poděkování patří samozřejmě i naší školce, která dlouho odolávala a, byť v omezeném provozu,
fungovala do té doby, dokud rodiče děti do školky
vodili. Aktuality jak ze školy, tak ze školky prosím
bedlivě sledujte na jejich webových stránkách.
Buďme učitelům nápomocni v maximální možné
míře, jen tak se nám podaří vše zvládnout. Děkuji.
Zuzka Martínková, předsedkyně ŠR

Neváhejte nás kontaktovat
Městský úřad Dubá

LÉKÁRNA V DUBÉ
Provozovatel:
Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.
Prosíme všechny občany o důsledné
dodržování bezpečnostních opatření,
která byla zavedena v návaznosti
na současnou pandemii koronaviru.
DĚKUJEME.
Otevírací doba lékárny:
pondělí, středa, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:00
úterý 8:00 – 18:00
sobota 8:00 – 12:00
kontakty:
487 870 139
lekduba@seznam.cz
V lékárně je možné platit
také kartou.

Ing. Irena Žalovičová
starostka

tel. 725 071 130
starostka@mestoduba.cz

Poděkování

Martin Fuxa DiS.
místostarosta, pověřen vedením městské údržby

tel. 725 733 608
mistostarosta@mestoduba.cz

Bedřich Janďourek
tajemník Městského úřadu Dubá

tel. 606 372 922
tajemnik@mestoduba.cz

Leona Maříková
asistentka starostky, sekretariát a podatelna

tel. 487 870 201, sekretariat@mestoduba.cz
nebo podatelna@mestoduba.cz

Ing. Marcela Pražáková
hlavní účetní

tel. 487 870 201
ucetni1@mestoduba.cz

Chtěla bych poděkovat za vstřícnost a perfektní
spolupráci vedoucí školní jídelny při ZŠ v Dubé
paní Pavlíkové.
V době karantény jsme začali vozit obědy do
Tuhaně a okolních obcí pro naše seniory. Paní
vedoucí jídelny mi nastínila naši spolupráci a vše
bezchybně funguje. Kolektiv kuchařek denně vaří
a nám chutná. Moc děkujeme.
Fuxová Jana, obec Tuhaň

Michaela Pažoutová
fakturantka

tel. 487 870 201
fakturantka@mestoduba.cz

Sběrný dvůr Dubá

Danuše Červená
mzdová účetní

tel. 487 870 201
ucetni@mestoduba.cz

Barbora Tomášková
přestupky, správa domů a bytů

tel. 728 168 134, prestupky@mestoduba.cz
sprava.domu@mestoduba.cz

Zuzana Martínková
ekolog a městský zpravodaj

tel. 724 857 243
ekolog@mestoduba.cz, dubacek@atlas.cz

Lenka Čermáková
vedoucí stavebního úřadu, silniční správní úřad

tel. 487 870 103
stavebni.urad@mestoduba.cz

Věra Králová
stavební úřad

tel. 487 870 103
stavebni.kralova@mestoduba.cz

Ing. Petr Kmínek
investiční a projektová příprava

tel. 606 077 702
dotace@mestoduba.cz

Miroslava Papírníková
matrika, evidence obyvatel, CZECH-POINT

tel. 487 870 201
matrika@mestoduba.cz

Ludmila Plzáková
poplatky

tel. 487 870 201
poplatky@mestoduba.cz

Petra Mečířová
infocentrum, kultrurní referentka

tel. 739 616 679
info@mestoduba.cz

Monika Šimonová
koordinátorka pro VPP

tel. 723 258 285
koordinator@mestoduba.cz

Přátelé, současná výjimečná situace si žádá
mnoho opatření, která jsme byli nuceni zavést
proto, abychom co nejvíce ochránili zdraví nás
všech. Jedním z takových opatření bylo i dočasné
uzavření sběrného dvora, kde se často najednou
setkalo více lidí, než je ve stávající chvíli povoleno. Protože v době, kdy připravujeme Dubáček,
nevíme, jak dlouho budou různá omezení a nařízení platit, chtěla bych vás požádat o shovívavost
a spolupráci.
Vím, že ne všichni mají možnost odpady, které by jinak odvezli na sběrný dvůr, shromažďovat
doma, přesto vás prosím, nevyhazujte do popelnic
věci, které tam nepatří (elektro, objemný odpad,
pneumatiky...) jako se nám často stává v případě
černých kontejnerů. Je těžké předjímat, co nás
čeká v následujících dnech a týdnech, ale vše je
možné řešit operativně. Prosím, co se týká odpadů,
neváhejte volat, společně řešení najdeme. Obracet
se na nás můžete na důvěrně známých číslech
724 857 243 (ekolog), nebo 722 530 449 (obsluha
sběrného dvora). Věřím, že společně to zvládneme. Přeji vám hlavně pevné zdraví.
Zuzka Martínková
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE ZASTUPITELE
Třetím zastupitelem města Dubá, kterého vám
prostřednictvím Dubáčku představujeme, je paní
Monika Šimonová.
Monika Šimonová je předsedkyní Kulturní komise
města Dubá, předsedkyní Osadního výboru Deštná a je rovněž členkou Školské rady Základní školy
Dubá. U města pracuje na pozici koordinátorky pro
veřejně prospěšné pracovníky a výraznou měrou se
sama podílí na údržbě veřejných prostranství.

Monika Šimonová

- 31 let
- vystudovala Střední zahradnickou školu
Mělník
- zvolena za ODS
- je vdaná, má dceru
Z mého pohledu jsi velice akční člověk. Každoročně spolu s rodinou a přáteli organizujete
v Deštné Dětský den. Kdy a jak ta myšlenka vůbec vznikla?
To je jednoduché, ta myšlenka vznikla v hospodě.
Chtěli jsme vymyslet něco, při čem se lidé pobaví
a shodou okolností to bylo zrovna v době, kdy se
slaví Den dětí. Nejzajímavější na tom bylo, že v té
době mnozí z nás sami ani děti neměli. Zkrátka jsme
to viděli jako dobrou příležitost, abychom se všichni
sešli. Nakonec z toho vznikla krásná tradice a letos
by se měl konat již 8. ročník. Každý rok se snažíme
obměňovat disciplíny, ve kterých děti soutěží, ale jejich samotný počet se nijak výrazně neliší, protože
na tom pracují stále ti stejní lidé. První ročník si pamatuji přesně, snažili jsme se připravit pro děti překvapení a tak nám tam přistál vrtulník, který si všichni
mohli prohlédnout, posadit se do něj a o rok později
se v něm mohly děti zdarma proletět (dospělí mohli
za symbolický poplatek letět také).

ni budeme moci naplno věnovat. Pak výběr soutěží,
vymyslet pro každý rok nějaké překvapení, sehnat
na všechno peníze, zajistit dostatek cen pro děti, v
ten den se všichni ve zdraví sejít a doufat, že počasí
vás nezradí... Celý ten proces je poměrně náročný,
ale odměnou nám všem je potom ta radost, kterou
z výsledku našeho mnohaměsíčního úsilí děti mají.
Rok od roku nám chodí více dětí. Při prvním ročníku
jsme začínali na cca 50 dětech, včetně našich dětí
z dětského domova, teď jsme řekněme na 100
dětech zapojených do soutěží. Ony teda chodí poctivě i ty děti, které s námi začínaly, těm už je teď
třeba 15 let. Sice už nesoutěží, ale zůstávají s námi,
a to je na tom to krásné.
Na Dětský den do Deštné jezdí děti s rodiči
z širokého okolí. Nenastane chvíle, kdy už vám
prostor vedle obchodu nebude stačit?
My se tam pomalu nevejdeme už teď. Ale právě
proto se náš osadní výbor snaží vymyslet, jak plochu hřiště rozšířit. Vyčistili jsme další část navazující
na hřiště, kterou můžeme využívat a je to paráda.
Dokud budeme mít možnost, určitě budeme ve vylepšování celého prostoru vedle obchodu pokračovat. Je strašně fajn, že se při téhle akci potkáváme
i s lidmi, se kterými se jinak nevidíme třeba celý rok,
a pak nám zavolají, že se potkáme na Dětském dni
a že pro nás mají nějaké ceny pro děti. Prostě nás to
krásně sbližuje.

Celé je to náročné, už někdy v lednu se musí vymyslet datum, respektive sobota, kdy se tomu všich-

Pojďme pryč od práce. Co ti v životě přináší
štěstí?
V životě je štěstím určitě to, že jsme všichni zdraví. Štěstím pro mě je, když se vrátíme domů a můžeme se vyřádit třeba na trampolíně nebo vyrazit na
nějaký rodinný výlet.
Práci věnuješ hodně svého času. Co ale děláš,
když si chceš odpočinout nebo se odreagovat?
Určitě nejsem workoholik, ale je super, když tě
práce, kterou děláš baví. Berme to tak, když se po
celém dni sezení na traktůrku a sekání trávy vrátíš
domů, kde na tebe čeká dvaceticentimetrová tráva,
tak ji prostě musíš posekat, ale i to tě může bavit. Je
spousta aktivit, při kterých si odpočineme, ale to je
spíš o těch věcech, co děláme společně jako rodina.
Strašně moc ráda chodím rybařit, to je pořádný relax.

Dětský den ale není jedinou akcí, kterou
v Deštné pořádáte...
Těch akcí je samozřejmě víc, ať už je to Pálení čarodějnic, zkoušeli jsme i Drakiádu, ale nevím proč, na
ni nám vždycky přestalo foukat. Pořádali jsme také
Výšlap na Nedvězí, ale stalo se, že bylo tolik bláta,
že se prostě nedalo jít. Jinak se nám pochopitelně
plánovaly akce, dokud jsme neměli děti. To jsme si
v pátek řekli, že v sobotu něco podnikneme a tak
jsme to udělali. Teď se zkrátka musíme přizpůsobovat i těm nejmenším, takže už to tak jednoduché
není. Pořádáme pro děti Mikulášskou nadílku, tradicí
jsme si udělali, že rozsvěcíme stromeček, i když trochu netradičně v kostele sv. Václava, protože u čekárny, kde máme vysazený původní vánoční strom,
se kvůli provozu na silnici zkrátka pořádně neslyšíme. V roce 2019 se v kostele konal už druhý Vánoční
koncert. Ta atmosféra byla úžasná a kostel byl úplně
plný. Vystoupily děti z deštenského dětského domova a bývalí i současní žáci ZUŠ Doksy. No a nakonec
nám zazpívala i Debie.
Od roku 2018 jsi předsedkyní Osadního výboru Deštná. Jaké máte pro letošní rok plány? Co
byste v Deštné rádi realizovali.

Co je na přípravě takové akce nejnáročnější?

si přejeme, aby vyšla dotace a i u nás jsme mohli
umístit herní prvky na dětské hřiště.

V první řadě bylo potřeba dořešit chodníky, takže
postavit zábradlí a splnit vše, co bylo třeba dokončit,
aby mohla být kolaudace. Dále se bude ze soukromého pozemku stěhovat pomník na hřbitov. Hřbitov
je částečně oplocen, vstup na něj bude osazen novou bránou, jak jsem již zmínila, hodláme pokračovat ve vylepšování hřiště a sousedního posezení.
Na jaře chceme osazovat fotbalové branky. Další
drobnější věci se řeší za chodu. Dlouhodobým cílem
je dosáhnout toho, že se na našem hřbitově bude
opět moci pohřbívat, jsme ale realisté a víme, kolik
to ještě bude stát peněz, než to bude možné. Moc

Co funkce zastupitele. Překvapila tě něčím?
Věděla jsi, co vše to obnáší?
V komunální politice jsem nováček. Určitě by
mě nenapadlo, co vše to obnáší. Věděla jsem, že
tomu, kdy jednou za měsíc zastupitelstvo zasedá,
předchází jistá příprava. Těch činností, které každému zasedání předcházejí, je obrovské množství.
Spoustu věcí jsem se musela naučit, seznámit se
s chodem města a úřadu. Dřív jsem byla na té druhé
straně v pozici občana, který očekává, že město jeho
připomínky a požadavky vyřeší okamžitě, ale teď už
vím, že to zkrátka nelze - navíc, když totéž očekávají
obyvatelé všech našich dvaceti částí. Vtipné je, že
si jako občan vymýšlím, co by bylo potřeba udělat
a pak to jako zaměstnanec města s kolegy můžu realizovat. Proto teď lidem říkám "dejte nám čas, já si
dříve taky myslela, že to půjde hned, ale tak snadné
to není".
Od roku 2019 jsi zaměstnancem města, předtím jsi byla s Eliškou na mateřské (resp. rodičovské) dovolené, ale prozraď nám, co jsi dělala
předtím?
Předtím jsem skoro 10 let pracovala v zahradnictví na Mělníku. Je to moc hezké rodinné zahradnictví
a já se tam spoustu věcí naučila. Vykonávala jsem
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tam i praxi pro moji maturitní práci zaměřenou na
trvalky. Práce pro město je ale úplně jiná a je potřeba si ji hodně dobře naplánovat, abyste stihli vše, co
potřebujete.

nyní nesmí chodit. Několikrát nás již někdo požádal
o menší nákup, a to je bezva, vždyť naším cílem je
minimalizovat kontakt seniorů, kteří jsou nejohroženější skupinou s ostatní populací. Prosím vás,
nestyďte se nám zavolat a požádat nás o pomoc.
Samozřejmě, že ta denní náplň práce je teď trochu
jiná, ale to neznamená, že jsme přestali dělat věci,
které děláme běžně. Ale chtěla bych zdůraznit, že do
pomoci našim občanům je zapojená velká spousta
lidí a všichni si zaslouží obdiv. Myslím, že hlavně díky
všem těm skvělým lidem to zatím tak dobře zvládáme. O poznání horší to musejí mít na menších vesničkách, kde nemají obchody a starší lidé jsou tam
odkázáni na to, kdy jim děti nebo vnoučata přivezou
aspoň základní nákup. S nastavenými opatřeními
plně souhlasím, dokonce si myslím, že by mohla být
i přísnější, pokud to v této situaci pomůže.
Jak vnímáš chování lidí v posledních týdnech?
Nemyslím ty, co odmítali nosit roušky, shlukovali
se i přes jasný zákaz. Myslím ty, kteří se v rámci solidarity s ostatními dobrovolně vzdali třeba
i posledního volného času a pomáhají druhým.

Bylo by strašně fajn, kdyby celá tahle nešťastná
situace měla dlouhodobě pozitivní vliv na chování
lidí a mezilidské vztahy jako takové. Je úžasné i to,
kolik lidí zasedlo ke strojům a šilo roušky do ordinací,
do obchodů, na poštu, pro seniory i ostatní občany
a stále šijí, pro nemocnice, pro policii, zkrátka pro
všechny. Obdivuji je a jsem moc ráda, že v nás tolik
dobra je. Je bezva, že se najde i spousta těch, kteří
jsou ochotní nakoupit pro seniory, zajít jim do lékárny,
nebo pomoci jakkoliv jinak. Je to zvláštní doba, která
ale dává příležitost ukázat, co v nás opravdu je.
Chtělo by to náš rozhovor zakončit nějak pozitivně. Co bys popřála občanům našeho města?
No, přání zdraví mi v minulém rozhovoru vzal pan
místostarosta... :) Ba ne, podle mne je v životě strašně důležité přátelství. Mít někoho, na koho se můžeš
spolehnout, kdo ti neváhá pomoci, komu se svěříš,
s kým se zasměješ. A proto bych všem moc přála,
aby vedle sebe měli opravdové přátele, protože
s nimi je všechno tak nějak veselejší.
(mar)

V posledních týdnech ovládají spoustu z nás
obavy z nového typu koronaviru, kterým se po
celém světě nakazilo obrovské množství lidí. Určitá opatření dělá i naše vláda, kraje a samotné
obce. Ani nám se to nevyhnulo. Jak teď vypadá
tvůj pracovní den?
No, v době, kdy tu spolu mluvíme, připravujeme
a roznášíme spoustu informačních letáků. Je potřeba, aby všichni občané, chataře nevyjímaje, věděli
o tom, co se děje, jaká vyšla nařízení, jaká opatření
je třeba dodržovat. Některým starším spoluobčanům vozíme obědy ze školní jídelny, kam se pro ně

V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ NAJDETE ROZHOVOR S PANÍ EVOU JELENOVOU

Potřebujete roušky?

Očkování psů a koček

V uplynulých týdnech jste měli možnost vyzvednout si na městském úřadě v kanceláři matriky látkové roušky, které pro vás ušili dobrovolníci. Ještě jste
si roušku pro vás a vaše blízké nevyzvedli? Nevadí,
stále jich máme k dispozici dostatek, tak neváhejte
a přijďte.
Pokud jste senior starší 65 let, pak stačí, když
na úřad zavoláte a my vám je rádi dovezeme přímo
k vám domů. Veškeré kontakty na pracovníky úřadu
naleznete na straně 5.
Potřebujete se poradit nebo pomoci? Zavolejte
nám, jsme tu pro vás. Zároveň vás prosíme, věnujte
pozornost všem informacím, které vám dáváme na
vědomí prostřednictvím informačních letáků. Situace
se mění každým dnem a je velice důležité, abyste se
vším byli seznámeni.
Předem vám děkujeme za porozumění, za dodržování pravidel a nařízení a za ohleduplnost vůči
svému okolí.
Věříme, že společně to zvládneme.
mar

Obdrželi jsme informaci o plánovaném provedení hromadného očkování psů a koček. Uskutečnit
by se mělo 26. dubna 2020 od 10.00 do 12.00 hod.
a poté od 16.00 do 17.00 hod. v ordinaci v Nedamovské ulici.
S případnými dotazy se prosím obracejte přímo
na paní MVDr. Hruškovou na telefonní číslo její ordinace 724 181 454.
mar

Svoz odpadu
Na základě četných dotazů si vás dovoluji informovat, že svozy domovního odpadu budou nadále
probíhat bez omezení. Někteří z vás zaznamenali
v jiných obcích, že "svozy nebudou realizovány".
Toto se ovšem týkalo pouze ambulantních svozů,
které pořádají obce, jež nemají vlastní sběrný dvůr.
Dubé se to tedy netýká, neboť žádné ambulantní
svozy nepořádáme. V případě jakýchkoliv dotazů se
na mě můžete obrátit.
mar

Revize kotlů
se dočasně odkládají
Přátelé, po domluvě s revizními techniky se hromadné revize kotlů odkládají. V současné době by
bylo nebezpečné tuto akci realizovat. Důvod je jasný,
žádoucí je co nejvíce se izolovat a omezit styk s cizími lidmi. Obdobný názor zastávají i samotní revizní
technici.
Nemáte se však čeho obávat. Ihned, jak to bude
možné, vrátíme se k původnímu plánu a revize se
uskuteční.
Zdraví je v tomto případě skutečně a jednoznačně
na prvním místě. A třeba se do té doby ozvou další
zájemci, kterým budeme moci tuto povinnost pomoci
splnit. :)
Dávejte na sebe pozor a trpělivě vyčkejte. Sejdeme se ve vašich kotelnách v lepších časech...
mar
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JUBILEA

Jelínková Irena, Dřevčice 86 let
Masárová Dagmar, Dubá 70 let
Bukovanová Leontýna, Dubá 81 let
Ingvortová Hana, Dubá 75 let
Packová Emilie, Dubá 83 let
Kadleček Jiří, Dubá 75 let
Hypša Jaroslav, Dubá 81 let
Kumpricht Ludovit, Dubá 70 let

VZPOMÍNÁME...
Dne 20. března uplynulo další smutné výročí, kdy nás
v roce 2003 po těžké nemoci opustila paní VLASTA
MATĚJOVIČOVÁ. Věnujte jí,
prosím, spolu s námi tichou
vzpomínku. Zarmoucená rodina.
5. dubna 2020 tomu bude již
12 let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan LADISLAV DUŠIČKA z Panské
Vsi. S láskou vzpomínají manželka, syn Ladislav
s rodinou, syn Milan s rodinou
a vnoučata.
Dne 22. dubna 2020 uplyne
jedenáct smutných let, od
chvíle kdy nás navždy opustil pan VLADIMÍR MARTÍNEK
z Dubé. Stále vzpomíná rodina.
Dne 29. dubna 2020 si připomeneme smutné výročí uplyne dvanáct let od chvíle,
kdy nás navždy opustila paní
LIBUŠE JANĎOURKOVÁ ze
Zátyní. S láskou vzpomíná
celá rodina.
Dne 29. dubna 2020 by oslavil krásné 90. narozeniny náš
milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan
JOSEF KAŠPAR z Tuhaně.
S láskou stále vzpomíná celá
rodina.
Dne 30. dubna 2020 tomu
budou tři roky, co nás navždy
opustila milovaná maminka
a babička VĚRA ŽÁKOVÁ
z Dřevčic. S láskou vzpomíná
zarmoucená rodina.

ÚMRTÍ

Bystrý Břetislav, Zakšín
Lupoměský Antonín, Dubá

PROČ BÝT A ZŮSTAT VENKOVANEM

Někdy před půlrokem se mě v hlavě honily myšlenky, které jsem tehdy narychlo naházel do počítače. Ani jsem netušil, že tak brzo se o slovo přihlásí
další důvod,
PROČ BÝT A ZŮSTAT VENKOVANEM.
Od zrušení nevolnictví v 19. století se lidé začali
po vlastech českých stěhovat, byť nejdříve nesměle.
V posledních desetiletích se to ovšem stalo běžnou
součástí našeho života. Lidé už nejsou tak svázáni
s půdou a mnohým stačí k životu jen „šuplík v králíkárně“ – neboli byt. Stěhování se děje naštěstí
oběma směry, ale přece jen stále převažuje směr
z venkova do města. Co se děje? Vlastně nic nepochopitelného. Ono to zrušení nevolnictví mělo
vlastně dvě fáze: nejdříve bylo v 19. století to „dominikální“, poté další – nazveme jej třeba „familiární“:
Odjakživa prožívali dospívající lidé ve svém osobním
životě období světabolu (introverti) či prosté puberťácké zbojničiny z potřeby fascinování holek (extroverti), ale až v druhé půli 20. století si to mohli víc
dovolit (skoro každý přece ví, v jakém století byla ta
„zlatá šedesátá“). Antagonismus mezi generacemi
se projevil smělým odhodláním se hádat a nakonec potřebou brzo a třeba i s jistým rizikem opustit
pohodlí domova rodičů a zmizet z jejich dennodenního dohledu. Antagonismus kulturní (mezi popem
a undergroundem) plodil někdy i politické protesty,
antagonismus názorový se ovšem projevoval i ve
stěhování a vylidňování venkova.
Mnozí mladí si i přes prozření typu „v Praze blaze,
ale draze“ dále povrchně užívají odlidštěnou městskou „zábavu“, kterou jim někdo a nikoli z milodaru
naservíroval a protože tomu nic nedali, nedává to
ve skutečnosti ani ono jim. Na opačné straně jsou
na venkov se stěhující „osvícenci“, kteří však někdy
trpí mesiášským syndromem, chtějí mermomocí
všechny „burany“ poučit, a nakonec se nepochopeni do města vrací, někdy kočují nebo se uzavřou
do sebe. Ti zkušenější a tedy již pokornější naopak
nejdřív poslouchají místní, o co tady „venku“ jde,
a pak třeba svojí troškou „přispějou do mlýna“. Činí
tak s vědomím, že v tisícileté historii český národ
nebo bohatství českého jazyka uchránil právě selský
stav. I přes výdobytky civilizace je pořád venkovský

LIBERECKÝ KRAJ SOBĚ!
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lid víc ve styku s krajinou, počasím, a řekněme to
souborně - skutečností. I venkovan je dnes honěn
do nepřirozených rychlostí, neodpovídajících biorytmům svého těla a duše, ale pořád má díky doteku se živly v sobě bezděčně schopnost vidět věci
v souvislostech, tedy „s ohledy“. Trend bělošské civilizace, kdy vzdělání teoretické je společensky nadřazováno nad vzdělání praktické, dospěl již do nebezpečného stádia. Mnohé teorie se už nezabývají
ani skutečnem, ale umělým prostorem, pro který se
vžil termín „virtuální realita“. Velké peníze už nevydělávají lidé prací se hmotou, ale manipulací s její
peněžní hodnotou. Jsou lidé, kteří vám odpoví, že
obilí se vyrábí v supermarketu. Nebavíme se, jsme
baveni. A manipulováni. Všem už asi došlo, že je Velký bratr sleduje, ale málokomu, že námi Velký bratr
manipuluje. Říkají tomu kapitalismus, ale nivelace
lidí na výrobní prostředek – hlavně nevyčnívat - je
v duchu leninismu. Televizní zprávy by se mohly klidně jmenovat „Špatné zprávy“. Dobré totiž nejdou tak
na dračku.
Ale ve venkovské hospodě se dozvíte i ty dobré,
a časem vám dojde, že byť jde „jen“ o sousedovy
zprávy, jsou pro vás mnohem důležitější než ty televizní. Psaná historie lidského rodu vytváří klam,
jakoby historie lidstva byla historií jen panujících vrstev, a nikdo jiný u toho nebyl. Ten samý klam vytváří
i dnešní média. Holky chtějí vypadat jako celebrity
a trpí mindráky, i když jsou ve své přirozenosti reálně
mnohem krásnější než věhlasné star. Chlapi chtějí
za každou cenu po sobě „něco“ zanechat, přitom
by bylo pro matičku Zemi i jejich vlastní potomky
záslužnější a méně nebezpečné, kdyby po sobě nezanechali skoro nic. Venkovská krajina je pro města
předmětem dobývání, a jinak - jak kdysi poznamenal
Ivan Dejmal - jenom překážkou v cestě z jednoho
města do druhého. Jenže pro nás venkovany to není
překážka, pro nás je to životní prostor. A ne ledajaký!
My na venkově máme plno dnešním světem nedoceněných výhod. Važme si jich, braňme si je, užívejme si je. Ten městský svět je tak zhlouplý, že nám
to ani nezávidí. A my buďme tak chytří, že rozhodně
nebudeme závidět jim.
Necítíte to snad alespoň teď podobně?
Petr Kmínek z Dřevčic

Veřejná sbírka pro LK

Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku na boj proti
koronaviru. V době vyhlášeného nouzového stavu
vládou České republiky trvá v našem kraji akutní
potřeba nákupu ochranných a dezinfekčních prostředků, přístrojů a dalších pomůcek proti koronaviru
COVID–19. Kraj proto založil speciální transparentní
účet s názvem Veřejná sbírka Liberecký kraj sobě!
COVID-19. Finanční příspěvek můžete zasílat na
číslo účtu 1 277 277 277/0100.
V krizovém fondu Libereckého kraje je na nouzový stav vyčleněno přes 35 milionů. Více než 19,5
milionu již LK vydal na nákup ochranných pomůcek.
Stále ale bojuje s jejich nedostatkem. Chybí dezinfekční prostředky a další potřebný materiál. Každý
příspěvek pomůže. Účet je transparentní - aktuální
vybranou částku můžete sledovat na www.kb.cz/cs/
transparentni-ucty/liberecky-kraj-sobe!-sbirka-covid-19-liberecky-kra Za solidárnost všem předem velice děkuji!
Martin Půta, hejtman LK
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ZÁSAHY JPO II/1 SDHO DUBÁ
Dne 24. 2. 2020 od 1:34 do 2:32 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4 do Osinalic, kam byla operačním střediskem vyslána, aby
pomohla s resuscitací osoby, jež po výpadku proudu spadla ze schodů. V době příjezdu již na místě
zasahovali zdravotníci a dorazila také jednotka HZS
Mělník, s níž se jednotka střídala v resuscitaci. Přes
veškerou snahu se pacienta oživit nepodařilo, proto
přivolaný lékař konstatoval exitus. Na místo byla přivolána policie a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Dne 24. 2. 2020 od 7:14 do 8:08 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 k technické pomoci na komunikaci III/2702 (7,29 km), kde
rozřezala a odklidila z vozovky tři stromy. Po úklidu
komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 25. 2. 2020 od 9:39 do 10:05 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 k technické pomoci na komunikaci č. III/2601 (6,6 km), kde
měla za úkol odstranit strom zasahující do vozovky.
Jednotka odřezala část koruny zasahující do vozovky. Po provedení úklidu se vrátila na základnu.
Dne 26. 2. 2020 od 10:32 do 10:59 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 k
dopravní nehodě osobního automobilu na komuni-

kaci I/9 (55,97 km). Vozidlo zůstalo převrácené na
střechu bez úniku provozních látek. Řidička neutrpěla zranění a nacházela se venku z vozu. Jednotka
zajistila vůz proti možnému vzniku požáru. Na místo
dorazila také jednotka HZS stanice Doksy a ta naše
se po domluvě s velitelem zásahu vrátila zpět.
Dne 2. 3. 2020 od 8:01 do 8:36 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 k technické pomoci na komunikaci III/25936 (1,7 km), kde rozřezala a odstranila vyvrácený strom nakloněný nad
vozovku. Pomoci přijela také jednotka HZS Doksy.
Dne 7. 3. 2020 od 16:23 do 16:57 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 k nahlášenému ohništi v lese. Na místě byla nalezena kontrolovaná okopaná ohniště po pálení klestu z lesní
těžby. Pomocí vysokotlaku byla dvě ohniště uhašena
celkem 200 litry vody. Na místo dorazila také jednotka HZS Doksy.
Dne 8. 3. 2020 od 10:01 do 10:27 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+5
k technické pomoci na komunikaci III/2601 (5,93 km)
za Dřevčice, kde byl do vozovky vyvrácený pařez.
Jednotka pařez uvázala za své vozidlo a odtáhla jej
mimo komunikaci. Poté provedla úklid vozovky.

hasiči
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Dne 11. 3. 2020 od 9:27 do 9:52 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 k technické pomoci na komunikaci I/9 (44,23 km) k Bukovci,
kde se ve vozovce nacházela ulomená část smrku.
Jednotka špičku smrku rozřezala a uklidila vozovku.
Dne 14. 3. 2020 od 1:21 do 2:24 hodin vyjela jednotka s technikou Nissan Patrol v počtu 1+3
k technické pomoci do Zakšína. Cestou jednotka
potkala zdravotníky, spolu s nimi na místo dorazila
a ihned začala s oživováním pacienta. Na místo dorazila také jednotka HZS Doksy, přes veškerou snahu všech záchranářů však lékař konstatoval smrt.
Dne 18. 3. 2020 od 19:15 do 20:14 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4 do
Ždíreckého dolu k požáru sazí v komíně. Střešním
vikýřem se jeden ze členů jednotky dostal na střechu, kde se zajistil a vyčistil komínové těleso kominickým náčiním od žhavých sazí. Jednotka HZS
Doksy vypomohla s čištěním sazí u kotle a termokamerou hledala možná skrytá ohniska. Po ukončení
prací se jednotka vrátila zpět na základnu.
Zuzka Martínková

HASIČI RADÍ OBČANŮM: LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
A AUTOMATICKÁ LOKALIZACE VOLAJÍCÍHO
150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR - volejte
v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehody aj.
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA volejte, pokud jste zraněn, máte Vy nebo někdo jiný
zdravotní obtíže.
158 POLICIE - volejte v případě trestného činu,
přepadení, krádeže, dopravní nehody aj.
156 MĚSTSKÁ POLICIE - volejte v případě dopravních přestupků, rušení veřejného pořádku aj.
112 JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ - pro možnost komunikace občanů v rámci států EU se základními složkami IZS je
zavedeno mezinárodní číslo tísňového volání 112.
Systém telefonického centra tísňového volání 112
umožňuje překonat problém přetížení linek tísňového volání. V případě vysokého počtu volajících
v daném kraji jsou hovory automaticky přesměrovány
do dostupných telefonních center v ostatních krajích.
Volejte když:
• událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např. při dopravních nehodách se zraněním, kdy je potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.
• si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo ho
např. ze zdravotních důvodů nemůžete operátorce
popsat, může posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci, volajícího.
• si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpomenout na jiné číslo tísňové linky.
• neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na
lince 112 ve většině světových jazyků.
• je rovnocenná národní linka tísňového volání
obsazena.
Při volání na jakoukoli tísňovou linku sdělte
operátorovi tyto údaje:

- Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd.
- Kde se to stalo – místo (město, ulice, číslo opisné,
vhodný orientační bod v blízkosti), včetně počtu zraněných a dalších upřesňujících informací.
- Kdo volá – jméno a příjmení.
Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním
několika hlubokými nádechy a výdechy. V klidu odpovídejte na doplňující dotazy operátora. Po oznámení události zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte na zpětný dotaz operátora.
Automatická lokalizace volajícího
Záchranné složky v Evropě i ve světě se neustále snaží pracovat na zpřesnění lokalizace tísňových
volání. Výsledkem jejich úsilí je například zavedení
eCall, automatického tísňového volání z vozidla,
jehož příjem byl na lince TCTV 112 spuštěn v září
2017 v České republice.
Dalším krokem je využívání lokalizačních SMS
formátu Advanced Mobile Location (AML), jako nové
funkcionality tísňové linky 112, která bude využita
také pro národní tísňová čísla. Služba byla v České republice spuštěna 11. února 2020, pro zařízení
s operačním systémem Android, a bude nabíhat postupně několik týdnů. Pilotní provoz bude probíhat
nejdříve na území hl. m. Prahy a postupně se rozšíří
do celé České republiky.
V praxi to bude vypadat tak, že pokud volající
vytočí jedno z tísňových čísel (112, 150, 155, 158),
vyšle jeho chytrý telefon operátorovi nejpozději do
25 sekund automaticky zprávu se zpřesněnou polohou. Tato poloha se operátorovi zobrazí na monitoru
v mapě.
Tato doplňková služba se spustí ve všech „chytrých telefonech“ s operačním systémem Android

automaticky. Není tedy potřeba instalovat jakoukoli
aplikaci, povolovat polohové služby nebo přenastavovat telefon. Služba je bezplatná.
K určení přesné polohy bude mobilní telefon využívat pokrytí satelity, mobilními sítěmi nebo wi-fi
sítěmi. Na základě těchto dat pak bude schopen určit
polohu s přesností přibližně na desítky metrů.
Podmínky pro fungování:
• Telefon musí být tzv. „chytrý telefon“, vybavený
lokalizačním zařízením
• Používání systému Android, do budoucna iOS
• Volající musí být na signálu svého operátora
• Česká SIM karta
• K odeslání dojde vytočením tísňových linek
V současné době využívá AML již 21 zemí světa,
včetně ČR, mezi nimi například Velká Británie, Spojené státy, Norsko, Švédsko, Finsko, Rakousko, Belgie nebo Dánsko.
Nebojte se v případě potřeby linky tísňového volání použít. Nezapomeňte ale, že jejich zneužití je
trestné. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 písm. a)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně)
fyzická osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat
jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně
přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku
tísňového volání, dopustí se přestupku, za který jí
může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až
do výše 20 000 Kč.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
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nejlepší místo pro život

PODBĚL LÉKAŘSKÝ (TUSSILAGO FARFARA)
- čeleď: Asteraceae, hvězdnicovité
- lidová jména: podkovka, koňské kopyto, podbělice, babuša, líčko
- rozšíření: Podběl lékařský je naše domácí rostlina, tzn. že přirozeně roste na našem území, a to od
nížin až do hor.
- ekologie: Podběl je „pionýrská“ rostlina, osidluje
narušené, ruderální plochy – okraje cest, náspy, příkopy, pole. Roste na chudých hlinitých a jílovitých půdách. Během sukcese, tedy osidlování těchto ploch
dalšími druhy, podběl mizí.
- popis: Vytrvalá rostlina z čeledi hvězdnicovitých. Má dlouhý oddenek se šupinatou lodyhou až
15 cm vysokou. Kvete brzy zjara, listy vyrůstají až
po odkvětu. Nemůžeme tedy vidět květy i listy současně. Listy mají dlouhý řapík a čepel širokou až 30
cm. Jsou na okrajích laločnatě zubaté, zespodu bíle
plstnaté (na rozdíl od devětsilu, které jsou mnohem
větší). Květenství, u hvězdnicovitých úbor, je žluté,
medově vonící. Plodem je ochmýřená nažka, podobná pampelišce.
- obsahové látky: slizové látky, třísloviny, flavonoidy podporující vykašlávání a zmírňují podráždění,
mají antibakteriální účinky. Dále obsahuje hlavně pyrrolizidínové alkaloidy, které jsou ve větších dávkách
pro organismus nebezpečné, proto se doporučuje
podběl používat ve směsích a ne dlouhodobě! Listy
mají vysoký obsah vitamínu C a obsahují více účinných látek než květy.
- sběr: květ – březen a duben, list květen až červenec
- využití v lidovém léčitelství: Podběl patří ke
klasickým a lidovým poslům jara. Využívají se květy
i listy. Květ podbělu je tradičně využíván především
ve formě čajových směsí pro odkašlávání, odhlenění
dýchacích cest.

• Nálev z květů - proti kašli a astmatu, při bronchitidě
• Nálev z listů a květů – dýchací potíže, rýma,
astma, kašel, uklidní průdušky, podpoří hojení tkání,
vhodný i pro čištění krve.
Pozor! Podběl samostatně podávaný není
vhodný pro malé děti, těhotné a kojící ženy.
Čajová směs na suchý kašel
30 g květů černého bezu
30 g listů podbělu
20 g květů divizny
Spaříme horkou vodou, 1 lžička na 1/4l vody,
10 minut vylouhovat, pijeme 5x denně, poslední před
spaním.
Další vhodné bylinky do směsí s podbělem jsou
plicník lékařský, jitrocel kopinatý, jablečník lékařský.
Čajová směs proti chřipce:
10 g květů černého bezu
5 g podbělu
5 g heřmánku
5 g lipového květu
5 g jahodníkového listu
15 g tužebníku
Spaříme horkou vodou, 1 lžička na 1/4l vody, 10 minut vylouhovat.
- zevní využití: obklady ze spařených nebo čerstvých drcených listů – hojení ran a zánětů, záněty žil,
bércové vředy, popáleniny i kloubní bolesti.
Inhalace par květů i listů je vhodná při chronické
bronchitidě.
Koupel ve výluhu podbělových listů je vhodná pro
oteklé nohy.
Využití v kosmetice: Zklidňující masky a koupele,

(tussis = kašel, ago = zahánět)

krémy, pleťové vody. Vhodný pro přecitlivělou pleť
a pro hluboké čištění mastné pleti, také na záněty
a poškozenou pleť.
Pleťová voda s podbělem - podběl má protizánětlivé a tonizující účinky
1 l vody
50 g květů podbělu
Horkou vodu nalijeme na květy a necháme
10 minut louhovat, scedíme přes plátýnko. Plníme
do tmavých lahviček a brzy spotřebujeme.
Bylinková maska - změkčí pokožku a vyčistí
póry. Rozmarýn a podběl mají stahující a protizánětlivé účinky a snižují tvorbu mazu.
2 l vody
2 plné hrsti rozmarýnu nebo podbělu (nebo obojí)
jemná gáza nebo hadřík
Horkou vodu nalijeme na květy a necháme 10 minut
louhovat, pak scedíme. Tekutinou napustíme gázu
nebo hadřík, vymačkáme a přiložíme na umytý obličej. Necháme 5 – 10 minut působit, neoplachujeme.
Podběl v kuchyni: Čerstvé květy lze konzumovat
např. s bramborami nebo s kořenovou zeleninou. Ve
sladkých pokrmech ale mohou mít příliš výraznou
chuť. Také květní stonky lze konzumovat i tepelně
upravovat, přidat třeba do rizota nebo do polévky.
Prostě vyzkoušejte!
Magické využití: Přidává se do milostných amuletů, má přinášet klid a mír. Také můžete vyzkoušet.
Na Sibiři se říká, že pod květy podbělu žijí trpaslíci. Květy vystrkují podle své nálady a poutníkům
ukazují správnou nebo špatnou cestu. Podle toho,
jak se jim poutník líbí.
Jana Samcová
Zdroje: Maria Treben: Moje léčivé rostliny, Jana Vlková: Květinová kuchařka, Pavel Váňa: Rady bylináře
Pavla 1.,Martin Ježek: Bylinková první pomoc,www.
botany.cz
obrázky:
1. čaj proti suchému kašli, 2. květy fialek, sedmikrásek a podbělu, 3. rozkvétající úbor podbělu

LETNÍ SETKÁNÍ A KURZY V ROCE 2020
SO 25. 7. - Svatoanenská zahradní slavnost
NE 26. 7. - jednodenní bylinkový kurz, 10 – 17 hod
Dále připravujeme: víkendový kurz s vycházkou, jógou a šitím vonných pytlíčků; výroba přírodní kosmetiky;
vycházky za bylinkami do přírody; jednodenní bylinkový kurz s vycházkou; odpoledne s bylinkami;
kurzy pro maminky s dětmi
Na všechny kurzy je třeba se rezistrovat předem.
Dřevčice 10, Dubá u České Lípy
www.zahradalevandule.cz, FB Zahrada Levandule, tel. 728 074 749, e-mail: jana@zahradyergat.cz

Dubáček | duben 2020

BOMBARDOVÁNÍ DUBÉ

Zatímco většina světa slavila konec druhé světové
války, na Dubou a řadu dalších měst padaly bomby.
A ještě sedmdesát pět let poté existují dohady, kdy
k bombardování došlo – ve hře jsou dvě data 8. či
9. května 1945 – a kdo tuto tragédii způsobil. Teorií,
které se v průběhu času vyrojily, bylo několik. Nejdříve se říkalo, že bombardování měli na svědomí
Němci, později byly nálety připisovány americkému
nebo britskému letectvu.
Na jaře roku 1945 opravdu prováděla nálety na
železniční uzle a továrny jak americká, tak i britská
letadla. Letecké útoky, kromě nešťastného zásahu
Prahy, směřovaly na Plzeň, Chomutov, Kladno či
Beroun. V březnu bombardovala americká letadla
Kralupy nad Vltavou, spojenecké letouny se objevily i nad Českou Lípou. V dubnu provedly americké
letecké svazy dva rozsáhlé ničivé nálety na Ústí nad
Labem. 29. dubna 1945 zasáhly americké bomby
cisternový vlak kousek od českolipského nádraží.
To jsou fakta, která nebyla nijak zpochybňována
ani komunisticky prezentovanou historií. Právě naopak. Ovšem o možném bombardování sovětskými
letadly se cudně mlčelo. Po roce 1989 konečně začalo pátrání po pravdě. Českolipský historik Ladislav
Smejkal se v roce 2001 vyjádřil, že od 7. května operovali nad Českolipskem sovětští letci. Právě sovětská letadla provedla 8. května 1945 útok na železniční trať a továrny v České Lípě, bombardována byla
toho dne i Mimoň.

zajímavosti

ník.“ V dokumentu je dále uveden přesný počet a typ
pum, které letadla Petljakov na tyto cíle shodila. Kromě 58 pum FAB-250 a 549 pum FAB-100 sovětské
výroby bylo použito 117 ukořistěných německých
pum SC-250 a 20 pum SD-250. K tomu ještě další
menší počty různých jiných typů pum. Jako faktický
doklad tohoto bombardování lze považovat nález,
který učinil na jaře 2018 hledač pokladů u Rozprechtic, když zde objevil ruskou leteckou pumu FAB-100.
Proč vůbec k bombardování došlo? Na základě
podepsané kapitulace od půlnoci z 8. na 9. května
musely německé vojenské útvary zůstat na místě,
kde právě byly. Ale němečtí vojáci se hromadně
snažili dostat k americké demarkační linii, protože
nechtěli padnout do ruského zajetí. Právě tyto přesouvající se útvary Wehrmachtu byly hlavním cílem
bombardování. Historik Ladislav Smejkal k tomu napsal: „Posledními letci způsobené neštěstí bylo zapálení kolony německých vozidel v Dubé uprostřed
městečka. Zbytečně bylo zničeno několik domů
v tomto překrásném místě.“
Proč ale je v záznamu z počátku 50. let, uloženém
v Oblastním archivu v České Lípě, napsáno, že Dubá
byla bombardována 8. května? Také soupis náletem
zničených a poškozených domů, zpracovaný v roce
1946, udává datum bombardování 8. května. Přitom
sami Rusové letecký útok datují 9. květnem. Rovněž
církevní záznamy, popisující historii kostela Nalezení
sv. Kříže v Dubé, udávají, že „9. května 1945 utrpěl
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poškozeno, dle tohoto záznamu, bylo 155 domů a na
56 stodol. Poškozen byl také hotel, který byl opraven
a přejmenován ze „Sonne“ na „Slávie“. Lehce poškozena byla i sušárna chmele – není ale specifikováno která. Počty zničených a poškozených domů
se v různých záznamech výrazně liší. Většinou se
ale hovoří o tom, že bylo zbořeno 38 obytných domů
a 5 stodol, a to včetně domů, odstraněných kvůli novému průtahu městem.
Rozporem v různých datech bombardování se
zabýval i dubský kronikář Kamil Matějovič. Napsal
k tomu: „Autor prvního dílu kroniky V. Tylchrt uvádí
datum bombardování 9. května 1945. Po letech se
mi při studiu dostal do ruky archivní materiál, který
uvádí, že k bombardování došlo již 8. května. Vyplývá to ze zápisu místní správní komise z 19. 3.
1946, ve kterém se uvádí počet zničených nebo
poškozených domů. Vzhledem k tomu, že zápis byl
vyhotoven téměř po roce, je možné, že i zde došlo k
pochybení, takže přesný den bombardování Dubé je
stále nejasný.“
Počet mrtvých při bombardování města je odhadován na 50. Přesné číslo není známo. Za památník
těmto obětem je bývalými dubskými občany, odsunutými do Německa, považován kříž na dubském
hřbitově. Počet obětí i výše škod jsou dalšími otazníky kolem bombardování města v květnu 1945. Postupně se daří bílá místa zaplnit, snad se tedy i na
tyto otázky naleznou odpovědi, založené na faktech.
myš
Na snímku gardový plukovník Fjodor Ivanovič Dobyš, velitel 1. gardové bombardovací letecké divize,
která 9. května 1945 útočila na města Roudnice nad
Labem, Litoměřice, Dubá, Úštěk a na Zahrádky na
Českolipsku a jejich okolí

A jak to bylo s Dubou?
Zájemcům o tuto část historie doporučuji najít si na
internetu pořad České televize Reportéři ČT ze dne
27. dubna 2015. Tam je podrobně vysvětleno, jak to
s bombardováním na samém konci války bylo. Ale již
dříve se k problematice vyjadřovali historici Jindřich
Marek a Jiří Rajlich z Vojenského historickému ústavu a kurátor Michal Plavec z Národního technického
muzea. Všichni shodně potvrzují, že bombardování
Dubé, ale také Litoměřic, Mělníka, Mladé Boleslavi
a dalších míst, provedla letadla Rudé armády. Dokládá to i písemný dokument z Ústředního archivu
ministerstva obrany Ruské federace: „V průběhu dne
9. května roku 1945 skupiny pěti až devíti letadel
PE-2 masivním bombardováním zničily živou sílu
a techniku nepřítele v oblasti Mladá Boleslav, Litoměřice, Těchlovice, Zámostí, Vrchovany, Dubá a Měl-

kostel velkými otřesy při bombardování města“.
Archivní listina z českolipského Oblastního archivu
byla napsána několik let po válce, zaznamenávala fakta zpětně. Pisatel mohl datum náletu převzít
z údajů o bombardování České Lípy. Anebo prostě
nechtěl připustit, že byla Dubá bombardována v první mírový den. O tom, kdo bombardoval, se dubské
archivní záznamy nezmiňují vůbec. Přitom Sovětský
svaz nikdy neměl problém s tím, že provedl letecké
útoky na celou řadu měst již po podepsání kapitulace. Považoval to za regulérní válečnou operaci,
Navíc konec války pro sovětskou zónu nastal až
9. května. To pro československé úřady bylo nestravitelné, že se jednalo o letce Rudé armády.
Archivní zápisy udávají i různou výši škod. Jeden
z dokumentů vypočítává, že z celkových 300 čísel
popisných v Dubé bylo zničeno 30 domů a 4 stodoly,

Podělte se s námi
o zajímavé fotografie
Máte doma staré fotografie z období 2. světové
války? Nebo třeba i jiné zajímavé předměty vztahující se k tomuto období?
Podělte se o ně s námi a přibližte tak historii
mladším generacím. Vše je možné buď naskenovat
(popř. nafotit) a zaslat na adresu dubacek@atlas.cz
nebo osobně doručit na městský úřad, kde vše zdokumentujeme a v pořádku vám vrátíme.
V případě dotazů můžete volat na telefonní číslo
724 857 243. Děkujeme vám.
mar
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PLACENÁ INZERCE

Majitelé nemovitostí, bytů, chat,
chalup a pozemků.
Právě teď je nejvýhodnější doba prodat váš
rodinný dům, chatu, chalup či, pozemek.
V současné době jsou zatím nejvýhodnější ceny
všech nemovitostí.
Nevíte jak a za kolik nemovitost prodat či
pronajmout? Kontaktujte nás a dohodneme si
schůzku, kde vám vše vysvětlíme a pomůžeme
s prodejem, nebo pronájmem. Jsme pro vás
jistota a čestnost jednání.
Realitní kancelář BV REALITY, Člen asociace RK,
Člen Evropského klubu realitních kanceláří.
e-mail: kancelar@bv-reality.cz,
tel. č. 724 833 244, 724 069 906
Pracujeme po celé ČR.
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

V současné době se řeší
podrobnosti týkající se
ZÁPISU DĚTÍ
do Mateřské školy Dubá.
Sledujte prosím stránky
MŠ, kde se dozvíte
všechny potřebné
informace.
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ
SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, slepičky Green Shell typu
Araukana Dark Shell typu Maranska

stáří 15 - 19 týdnů,
cena 169 - 219,- Kč/ks.

Prodej: Dubá - u kostela
19. 4. 2020 ve 13:15 hod.
30. 4. 2020 ve 14:40 hod.

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
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kultura

Linie ženy

Na první letošní výstavě v Galerii Pošta v Dubé by
měl představit své fotografie, zaměřené na ženskou
krásu známý dubský fotograf Václav Zýval. Vzhledem k omezením, která byla nařízena kvůli koronaviru, není zcela jisté, že zahájení výstavy proběhne
v předpokládaném termínu. Výstava se přesto určitě
uskuteční, jen možná o něco později.
Václav Zýval se ve fotografické tvorbě zaměřuje
na širokou škálu námětů, působivé jsou jeho snímky krajiny, či městských zákoutí, zajímavé jako jeho
portrétní fotografie. Věnuje se ale také fotografování
aktů, které ztvárňuje s mimořádným výtvarným citem, dokáže skvěle pracovat se světlem i s prostředím a s pochopením pro model.
Svou tvorbu Václav Zýval vystavoval v Dubé
v Galerii Pošta již několikrát, mimoto také například
v Kokoříně či v Kravařích, ale také v pražském klubu
Jiný Kafe, o rok později ve Slovenskom dome v Praze a na mnoha dalších místech.
Výstava s názvem Linie ženy měla být v původním termínu zahájena v pátek 17. dubna od 18 hodin. Zda se tento termín posune, a případně na kdy,
sledujte na plakátovacích plochách a na internetu.
myš

SBOHEM PANÍ EVO A DĚKUJEME ZA VŠE

V již tak dost špatné době, obletěla celou republiku další smutná zpráva o tom, že nás 14. března
2020 opustila vynikající zpěvačka, zlatá slavice,
čestná občanka našeho města a báječný člověk –
paní Eva Pilarová.
Takové zprávě se nám zprvu nechtělo ani věřit,
vždyť spolu s námi slavila vloni v srpnu v nedamovském autokempu své krásné 80. narozeniny. Paní
Eva k našemu městu neodmyslitelně patřila několik
desítek let. Velkou část roku s oblibou trávila na své
chalupě v Nedvězí, kde často dělala rozhovory s novináři a nikdy nezapomněla vyzdvihnout, že náš kraj
je pro ní srdeční záležitostí. Nikdy se nepovyšovala
nad ostatní, vynikala svojí skromností a také neuvěřitelným smyslem pro humor. Legraci si dokázala
dělat i sama ze sebe, a to jsme na ní milovali. Když
nakupovala v Dubé, nebo si zkrátka jen s manželem zašla na oběd do Restaurace U Nováků, ráda
si popovídala s každým, kdo si povídat chtěl. Byla
to prostě „naše“ Eva a my na ni byli náležitě pyšní.
Netřeba asi říkat, že spolu s JUDr. Vítem Fialou
přišla s myšlenkou, že by bylo krásné založit v Dubé

hudební tradici a každoročně sem zvát muzikanty
a zpěváky ze všech koutů republiky i z ciziny, aby
u nás předvedli, co je to opravdový jazz. Kořeny mají
Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov skutečně hluboko, neboť v minulém roce se konal jejich
jubilejní 25. ročník. Co moje paměť sahá, vynechala
je paní Eva, která zde každý rok poctivě vystoupila
se svými největšími hity, snad jen jednou jedinkrát,
a to v roce 2018, kdy byla upoutána po úraze na
nemocniční lůžko. Byť se – dle svých slov „chtěla
do Nedamova nechat přivézt i na té posteli“, lékaři
jí to pochopitelně nedovolili. Ovšem o její zpěv a humor jsme ani tak nepřišli, protože hlavní organizátor
a věrný přítel paní Evy – Vít Fiala - využil možností
moderní doby, zkrátka jí zavolal a nechal ji přes telefon zazpívat do mikrofonu, což zaplněné hlediště
ocenilo obrovským potleskem.
Eva Pilarová milovala Dubou, svoji chalupu na
Nedvězí a celý náš kraj natolik, že jej s láskou nazývala druhým domovem. Byla to pro nás velká čest.
Za svůj nepopiratelný přínos, který pro město představovala, a za výrazný podíl na rozvoji kulturního

života v Dubé jí bylo zastupiteli v roce 2009 uděleno
historicky první Čestné občanství města Dubá. Předání tohoto ocenění se uskutečnilo přímo na pódiu
letního kina v Nedamově za přítomnosti stovek diváků a množství novinářů.
Mezinárodní jazzové dny ovšem nebyly jedinou
příležitostí, kde jsme se mohli s paní Evou setkat.
Pravidelně totiž vystupovala i na Letních slavnostech
města Dubá, kde ji doprovázeli její přátelé a v posledních letech i nadějný mladý zpěvák Tomáš Ringel. Ti, kdo mají rádi i jiný druh umění, než je zpěv,
mohli před několika lety v Galerii Pošta zhlédnout
fotografickou výstavu paní Evy.
Sama zpěvačka se smíchem říkávala „Dokud
budu moci chodit, budu vám sem chodit zpívat, to
se máte na co těšit“. Svůj slib plnila až do chvíle, kdy
14. března zavlál na dubské radnici černý prapor
a u vchodu dovnitř vzniklo pietní místo, kam chodili
místní občané zapalovat svíčky.
Paní Evo, čest Vaší památce, budete nám chybět
a děkujeme za vše.
Zuzka Martínková

Na fotografiích vpravo (zleva doprava, shora dolů):
Eva Pilarová stála u zrodu Mezinárodních jazzových dní v Dubé, s fanynkami v roce 2000 / 2003 / MJD 2006 / s Vítem Fialou, MJD 2004 / na Housce, 2006 /
čestnou občankou města Dubá, 2009 (2x) / MJD 2009 / s Petrem Imrichem při znovuvysvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého na Dražejově, 2009 / s Michalem Jagelkou
a Alešem Cibulkou, MJD 2009 / s biskupem Mons. Janem Baxantem na Nedvězí, 2009 / MJD 2012 / MJD 2015 / MJD 2016 / s manželem Janem Kolomazníkem na
Letních slavnostech, 2019 / vzpomínka před radnicí, Dubá 2020 / MJD 2017 / oblíbená kaplička na Nedvězí, kam nosila velké kytice a udržovala ji, 2020.

Jiří Weil

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME, DĚKUJEME VŠEM!

