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Vážení čtenáři městského zpravodaje, přátelé,
měsíc květen býval vždy měsícem plným kulturních a společenských akcí. Plný setkávání a radosti především pro děti. Letošní jaro je ale jiné a bohužel jsme byli nuceni
všechny akce zrušit. V tuto chvíli netušíme, zda přes letní prázdniny a na podzim bude
situace pro konání akcí s větším počtem účastníků příznivější, ale pevně věřím, že ano
a že si vše náležitě vynahradíme.
Od 11. května je šance, že se budeme moci potkávat alespoň na zahrádkách restaurací
a cukráren, otevřít by se měla i muzea, galerie a výstavní síně a zajít si budeme moci i ke
kadeřníkovi, na masáž nebo manikúru. Od 25. května bychom měli mít možnost navštívit
i vnitřní prostory restaurací, bufetů, kaváren. Hromadné akce ovšem dle předpokladu
zůstanou stále s omezením do 50 účastníků. Letní slavnosti proto také rušíme. Věříme,
že se uvolňování urychlí a budeme si moci přes léto užít letní kino a ostatní naplánované
akce. Pravděpodobně nás čeká i zvláštní režim, za kterého bude moci fungovat kemp
a koupaliště, uvidíme, my sezonu připravovat budeme.
Chtěla bych moc poprosit, abychom všichni v co největší míře podporovali místní podnikatele a obchody. To znamená, nakupovali v nich a využívali jejich služeb co nejvíce.
Bude to v letošním roce důležitější než kdykoliv jindy. Pokud chceme, aby se obchody
a služby včetně těch restauračních v našem městě udržely, je to jediná šance.
Zkusme využít této zvláštní doby a zamyslet se nad příležitostmi, které nám přináší.
Můžeme více poznávat a prozkoumávat své okolí. Jarní procházky v přírodě, vůně, zpěv
ptáků to všechny povzbudí na mysli a vylepší všem náladu. V tomto čísle vám také
představíme již zrealizovaný projekt Dubské Švýcarsko, v rámci kterého jsou v osadách
a městě umístěna posezení, ale hlavně informační cedule o zajímavostech některých
koutů a osad.
Možná i u vás doma probíhají práce, které jste dlouho odkládali. Pracujete na zahradě
s větším nasazením než jindy. Pozorovat bylinky, květiny, rostoucí zeleninu dodává pocit,
že svět je v pořádku a má svůj řád. Právě v tomto období si řada z nás uvědomuje, že
bydlet v tomto kraji je ohromné bohatství. Stačí popojít pár set metrů a jste v lese, v přírodě, která dokáže velmi rychle dodat tolik potřebnou energii a přináší dostatek prostoru
na objevování a hry.
Přeji všem krásný máj, pevné zdraví a veselou mysl. Společně se zvládneme přenést
přes řadu omezení a věřím, že nás čeká velmi brzy začátek něčeho nového.
		
Irena Žalovičová
starostka
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DUBSKÉ ŠVÝCARSKO

systém odpočívadel s informačními panely
o kulturně-historickém a přírodním dědictví krajiny
V tomto čísle Dubáčku Vám chceme představit akci, kterou Město Dubá uskutečnilo
s finanční podporou Ministerstva pro místní
rozvoj v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Dle názvu
programu by se na první pohled mohlo zdát,
že jsme to dělali pro návštěvníky, ale já osobně jsem to cítil jako potřebné především pro
místní obyvatelstvo:
Když se totiž na Dubsku někdo označí za
starousedlíka, až na výjimky jde o někoho,
jehož rodina se tu usadila až po druhé světové válce. Mezi třicetiletou a druhou světovou válkou (tedy cca 300 let) tu převládalo
německé obyvatelstvo, a přestože většinou
přejímalo české pomístní názvosloví, mnoho
z české historie území se i přes obrozenecké
snahy vytratilo. Jak řekl „klasik“, není dobré
budoucnosti bez dobré znalosti minulosti,
a proto spatřuji prospěšnost této akce právě
pro místní. Předpokládám, že oživením bohaté historie se v nich trochu probudí hrdost na
to, že jsou (staro)usedlíci právě zde. Václav
Cílek v jedné ze svých dávných esejí řadí
vědomí o historii místa a pomístním názvosloví mezi nejdůležitější atributy k tomu, aby
se člověk někde cítil opravdu doma, tedy
nejen v bezpečí a pohodlí, ale především
rád. Já neskromně ocituji svoji někdejší esej
nazvanou „Člověk v krajině-krajina v člověku“, v které tvrdím, že nebydlím v domku, ale
v krajině. To znamená - potřebuji krásné nejen samotné obydlí, ale též prostor, v kterém
bydlí moje obydlí. A tím se dostáváme k dalšímu fenoménu, kterým oplývá náš domov,

naše krajina – její nesporný půvab. Shora řečené, onen pocit domova, mají starousedlíci
jistě všude, v drsných horách, nekonečných
nížinách i průmyslových zónách měst, ale co
není každému k tomu dopřáno, to je útulnost
a nesporná krása krajiny naší. Oba neúřední
názvy, kterým byla opatřena – „Máchův kraj“
a „Dubské Švýcarsko“ – to též vyjadřují. Opět
připomenu jakéhosi klasika, připomínajícího,
že kdo je otevřený vnímání krásy, ten ji poté
vyžaduje a nakonec i sám spoluvytváří, a krása dělá lidi dobrými. V tomto ohledu může být
tedy náš kraj zemí zaslíbenou.
Ale samozřejmě, abych nezapomněl na
přespolní: Přírodní krásy a pestrost památek na dávné osídlení skalnaté oblasti jsou
náhodnými návštěvníky komentovány jako
naprosto nečekané, a projekt má ambice
zajímavými informacemi je přitáhnout cíleně
a poskytnout jim při návštěvě alespoň základní komfort. Projekt je situován do volné
krajiny. Na žádné z tras, které propojují systém odpočívadel, neleží objekt přístupný jen
v hlavní turistické sezóně, a proto nebude
turista motivován k odkládání návštěvy míst
obsloužených tímto projektem až na otvírací
dobu nedalekých kulturních památek. Projekt tak jistě přispěje k žádoucímu rozptýlení
turistického využití potenciálu zdejší oblasti
jak ve smyslu územním (plošně), tak v měřítku časovém (celoroční využití). Právě ve
volné krajině se smíšenými lesy a skalami
má totiž každé roční období své nezaměnitelné kouzlo. Projekt může přispět k tomu,
že i v dlouho opomíjených lokalitách dojde

k rozvoji soukromých služeb v oblasti cestovního ruchu.
Po tomto „motivačním“ úvodu nezbývá než
uvést fakta o projektu: Pravidly dotace bylo
určeno, že místa, která byla osazena informačním panelem a případně i posezením,
musí ležet na nynější značené turistické
cestě. Takových lokalit jsme ve spolupráci
z osadními výbory vybrali 15 (z toho 9 je
osazeno lavičkami a stolem a v jednom případě jen lavičkou), a na žádost tamějšího
osadního výboru jsme mimo dotovanou akci
připravili totéž i pro Lhotu, která leží mimo
značené stezky. Postupně v budoucnu snad
doplníme i další takové lokality, alespoň o informační panel. Celá nynější dotovaná akce
je přehledně představena v letáčku, který je
k dispozici na městském „I“, a který obsahuje přehlednou mapku a krátké představení
jednotlivých tras a stanovišť. Věříme v dlouhodobý smysl akce a tak jsou stojany na panely i posezení vyrobeny z dubu. Informační
panely obsahují texty o historii a pozoruhodnostech dané lokality s bohatým obrazovým
a mapovým doprovodem. Není zde místa na
vyjmenování všech autorů (ti jsou uvedeni na
souhrnném letáku i na webové aplikaci), tedy
uvádím jen ty nejdůležitější osoby tvůrčího
týmu: Kromě jednoho jsou všechny zevrubné a velmi hodnotné texty z pera Markéty
Myškové, zásadní podíl na obrazovém doprovodu má Pepa Středa, a tím jsou myšleny
nejen fotografie, ale i pohledová panorámata
(cennou složkou panelů jsou též historické
pohlednice lokality). Mapová část a celková
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grafická úprava jsou dílem Jana a Marcely
Réblových (Vallco Doksy). Moje „maličkost“
v rámci dotačních pravidel vytvořila koncepci
projektu, vše koordinovala a přispěla i autorsky, někde doplňky textů z dalšího - řekněme
krajinářského – pohledu, určením a popisy vrchů a hor v panorámatech, popiskami všech
obrázků a doplněním místopisného obsahu
map, někde též fotografiemi. Všem ostatním
-zde nevyjmenovaným- tímto moc děkuji za
poskytnutí podkladů, a dlužno říci, že nikdo
z nich z toho neměl víc než na letáku či panelu zmíněné jméno.

Tolik asi k představení akce jako celku.
V dalších číslech Dubáčku se chystáme
představovat jednotlivé lokality. Ovšem pokud by už nyní byl někdo nedočkavý, může
se podívat na webovou adresu http://www.
mestoduba.cz/turista/turisticke-cile-v-okoli/dubske-svycarsko, kde jsou umístěny nejen texty a obrázky (včetně panoramat) vytištěné na informačním panelu, ale i mnohé
jiné, při přípravě projektu získané. Na stejné
webové prostředí se dostane i návštěvník
v terénu prostřednictvím QR kódu, vytištěném
na panelu.

Tedy nezbývá než pozvat vás na vycházky, abyste svoji v současnosti tak zkoušenou
duši vyčistili a zároveň naplnili.
Petr Kmínek z Dřevčic
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POMNÍK PADLÝM VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE V DEŠTNÉ
Letos v květnu slavíme třičtvrtě století
od poslední války, a protože je to v historii
zemí českých dlouho nebývalý „klid zbraní“,
chtělo jej město doprovodit „výpravnějšími“
akcemi. Koronavirové patálie naše plány do
velké míry zhatily, a tak jsme rádi, že jsme
k důstojnosti tohoto výročí přispěli alespoň
jednou „veřejně přístupnou“ akcí – přestěhováním a restaurováním pomníku padlým
2. světové války v Deštné. Je to jeden ze čtyř
pomníků na válečné události minulého století
ve správním území Dubé, ale protože pomník
u nedamovské vodárny se váže prapůvodně
k událostem 1. světové války, rozhodli jsme
se k danému výročí „oživit“ pomník deštenský. Podle evidence Ministerstva obrany byl
postaven v roce 1946, tehdy pochopitelně
na obecním pozemku. Po odprodeji sousedního domu čp. 44 se však tak jako on ocitl
v soukromých rukách a začal chátrat. Osadní
výbor dlouhodobě iniciuje obnovu místního
obecního hřbitova, byl vypracován projekt,
a v obnově už byly učiněny první kroky. Do
toho celkem logicky zapadl úmysl přestěhovat válečný pomník na obecní pozemek,
a to i z toho důvodu, že při pietních akcích
poslední dobou velmi rušila vzrůstající intenzita hluku z dopravy na sousední silnici I. třídy. Odlehlá část hřbitova, stranou hrobových
míst, se ukázala jako vhodná a důstojná pro
umístění válečného pomníku a tak bylo letos
i učiněno. Pracovníci památkové péče Města
Česká Lípa nám poradili, že lze na takovou
akci požádat o dotaci na Ministerstvu obrany
a tak se nám podařilo vše provést s finanční

podporou z jeho programu „Zachování a obnova historických hodnot I“.
Pro zájemce připojím pár technických reálií: Válečný pomník byl zhotovený z terrazza
(umělého kamene), hlavní hranolový dřík je
umístěn na třech stupních. Pomník je skládaný, na středovém dříku je umístěna nápisová
cedule s datem 5. V. 1945, nápis je proveden
písmem bezpatkovým sekaným do klínu. Nad
ní byl kruhový otisk po chybějícím věnci, na
horní ploše otisk po chybějícím architektonickém článku o půdorysu 21x14 cm. Oba otisky
byly doplněny novými „atributy“. Pomník byl
umístěn do místa budoucího travnatého ostrůvku tvořeného třemi rameny obslužných
chodníků obnoveného hřbitova.
Věřme, že se brzo dočkáme dalšího posunu v obnově hřbitova, nicméně i dílčí etapy
obnovy budou poměrně nákladné a tak jsou
vázané na získání dotace. Pro letošek jsme
žádali na Libereckém kraji, ale je otázka, zda
v současné situaci budeme úspěšní.
Petr Kmínek z Dřevčic

DUBÁ ZAVÁDÍ MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané,
zavádíme u nás novou moderní službu
Mobilní rozhlas, díky které budete vždy
a hlavně včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete zdarma
dostávat zprávy a upozornění např. na výpadky elektřiny, vody, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho
dalšího pohodlně do vašeho telefonu nebo
e-mailu.
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PROJEKTY S PARTNERSKÝM MĚSTEM MIRSK
Nouzový stav přinesl řadu komplikací do
každodenního života nás všech, nevyhnul
se ani některým rozjetým projektům a dotkl
se především kulturního kalendáře. V Polsku
i v Čechách platí řada omezení a proto jsme
byli nuceni velmi brzy zareagovat. S partnerským městem Mirsk spolupracujeme na dvou
projektech. Po vzájemné dohodě a konzultaci s poskytovatelem dotace a koordinátorem
projektu jsme přistoupili k těmto úpravám.
Investiční projekt pod názvem "Chráníme
před zapomněním historické památky v Dubé
a Mirsku" s registračním číslem: CZ.11.2.45/0
.0/0.0/16_012/0002067 bude v obou městech
investičně dokončen. V Dubé máme předlážděný střed náměstí a v Mirsku se na náměstí
restauruje kašna. Celý projekt měl původně
vyvrcholit společnou připomínkou 75. výročí
konce 2. světové války. Vzhledem k situaci
s pandemií koronaviru jsme byli nuceni slavnostní ukončení projektu zrušit včetně plánovaných výdajů na propagační materiály.
Neinvestiční projekt, který si pracovně nazýváme potkávací, se pokusíme prodloužit,
v květnu nás čekaly dvě krásné akce - kreativní dílny v Mirsku a návštěva polských dětí

s prarodiči Pohádkové lesa tady u nás. Prozatím jsme dali projektu šanci, ukončili jsme
osobní schůzky a další přípravy a doufáme,
že projekt s oficiálním názvem "Poznáváme
se navzájem - mladí i senioři v Dubé i Mirsku"

s registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16
_012/0002064 dokončíme později.
Děkuji všem za dosavadní práci na projektech a budu se těšit, že se společně setkáme
v lepších časech.
Irena Žalovičová, starostka

Pálení čarodějnic
Jarní trhy
Den rodiny
Pohádkový les
Letní slavnosti

EN
UŠ

30. 4.
1. 5.
16. 5.
30. 5.
4. 7.

ZR

Stávající situace nám bohužel nedovoluje
uspořádat v letošním roce některé kulturní
akce, při nichž se počítá s větší účastí
návštěvníků. Rušíme tedy:

O

KULTURNÍ AKCE SE RUŠÍ...

ALE... v polovině května bude otevřena výstava u příležitosti
75. výročí od ukončení 2. světové války a také už pro vás
připravujeme letní kino v Nedamově.
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Mimořádné opatření č. 2
Tajemník Městského úřadu Dubá v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva
zdravotnictví České republiky a nařízeními
Vlády České republiky, v rámci prevence rozšíření onemocnění COVID–19 a v souladu
s rozhodnutím vedení města,
ROZHODUJE
o úpravě úředních hodin Městského úřadu
Dubá v návaznosti na Mimořádné opatření
č. 1 číslo jednací MUD/745/2020/TAJ ze dne
16. března 2020, takto:
úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny ve dnech pondělí a středa v čase od
8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin.
Rozhodnutí je účinné ode dne 7. dubna
2020 do odvolání.
Stále platí, že preferovaný způsob podání
vůči Městskému úřadu Dubá je především
elektronicky na adresu podatelna@mestoduba.cz nebo prostřednictvím datové schránky
ID schránky 75ybej8, nebo telefonicky na telefonních číslech 487 870 201, 487 870 490 (seznam telefonních linek a emailových adres na
jednotlivé zaměstnance Města Dubá je zveřejněn na internetových stránkách města www.
mestoduba.cz), nebo dále prostřednictvím
pošty, a to na adresu Městský úřad Dubá,
Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá.
V neodkladných případech mimo stanovené
úřední hodiny lze dohodnout osobní schůzku
s příslušným zaměstnancem telefonicky. Děkujeme Vám za pochopení.
Bedřich Janďourek, tajemník MěÚ 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.

NACHÁZÍTE PUTOVNÍ KAMÍNKY?

Našli jste při procházce namalovaný kamínek
a nevěděli, o co se jedná?
Tak to máte velké štěstí. Díky výletníkům se
i k nám dostala krásná iniciativa, do které se již
zapojili i místní obyvatelé.
Někoho baví tvořit a putovní kamínky vyrábět, někdo je rád hledá a přemisťuje. Pokud
najdete namalovaný kamínek, na spodní straně naleznete PSČ města, ve kterém byl vytvořen. Můžete ho vzít a poponést nebo popovézt
na jiné místo. Lze si ho i ponechat na památku.
Kamínky se tvoří pro potěšení a radost druhých.
V případě, že využíváte sociální sítě, autor
kamínku bude nadšen, pokud nález vyfotíte
a společně s poznámkou PSČ uvedeného na
kamínku umístíte do facebookové skupiny „Kamínky“ nebo na Instagram. Radost bude dvojnásobná, autoři rádi pozorují, kam až jejich dílo
docestovalo.
Pokud byste se rádi vrhli na tvoření, podrobné návody na internetu také určitě najdete.
Základní postup, aby Váš výtvor vydržel co
nejdéle je takovýto: Kamínek očistěte a otřete
lihem, kvůli odstranění případných mastných
skvrn. Malujte akrylovými fixami nebo barvami, na spodní stranu nezapomeňte napsat
PSČ a #kamínky, můžete přidat i svoji značku a ikonu facebooku. Po řádném zaschnutí
přelakujte, nejlépe akrylovým lakem a ideálně
dvakrát. A pak už stačí umístit na nějaké pěk-

né viditelné místo, v bezpečí a někdo si ho
určitě najde. Jen prosíme, nenechávejte je
v trávě, při sekání by to mohla být nepříjemná
komplikace.
Podrobný návod včetně odpovědí na časté
otázky najdete v souborech skupiny: https://
www.facebook.com/groups/kaminky/files/..
IŽ
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SBĚRNÝ DVŮR DUBÁ INFORMUJE...
Mnozí z vás nepochybně využili stávajícího
nouzového stavu vyhlášeného kvůli epidemii
koronaviru k tomu, aby se doma vrhli na pořádný jarní úklid. Prvotní komplikací byl fakt, že
v návaznosti na nařízená opatření byly po
dobu několika týdnů uzavřené sběrné dvory.
Většina z vás měla pochopení a vyčkala
s odvozem odpadů, našli se však i tací, kteří
hromadů odpadů - a bylo úplně jedno, jestli to
bylo bio, stavební odpady, pneumatiky, elektro,
objem, nebo dokonce nebezpečné odpady vyhodili u brány do dvora.
Ihned po otevření pro veřejnost jsme byli
doslova zavaleni odpady všeho druhu. Nastalo
tedy období intenzivního vývozu odpadů. Během necelých tří týdnů jsme vyvezli čtyři velké
kontejnery s odpady objemnými, tři kontejnery
se stavebními i kontejner s plasty. Za sebou
máme také vývoz železa, papíru, světelných
zdrojů, televizorů, klecových kontejnerů s drobným elektrem a chlazení a velké spotřebiče.
Z čeho máme velkou radost, to je vývoz mnoha tun bioodpadů do kompostárny v Mošnici.

Začátkem června bychom chtěli nechat odvézt pneumatiky, proto bych chtěla všechny
vyzvat, aby využili právě květen k tomu, aby
nám pneumatiky určené k likvidaci odevzdali,
a to ideálně do konce měsíce.
Co pro vás chystáme? V průběhu května
bude na Facebooku vytvořena stránka věnovaná právě sběrnému dvoru v Dubé. Na této
stránce budeme zveřejňovat aktuální informace např. o zaplněnosti kontejnerů, plánovaných
vývozech (to zejména proto, abyste věděli, že
s dovozem odpadů je třeba chvíli vyčkat, než
se vrátí vyprázdněné nádoby zpět), mimořádných úpravách otevírací doby apod. Zároveň
bude na této stránce zřízena fotogalerie předmětů deponovaných v naší nové hale, které
budeme tímto způsobem nabízet k dalšímu
využití.
Pokud se vypravíte na sběrný dvůr, nadále
platí, že musíte mít nasazenou ochranu úst
a nosu a ideálně i rukavice. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na čísle
724 857 243.
mar

Aktuálně k odpadům
Často jste nás upozorňovali na přeplněné
kontejnery s plasty. Tento "problém" se netýkal
pouze Dubé samotné, ale i jednotlivých částí.
Příčinu nebylo třeba dlouze hledat. Většina
rekračních objektů je v posledních týdnech již
hojně využívána, proto se počet uživatelů veřejné sítě kontejnerů na tříděné i směsné odpady podstatně zvýšil.
Vzhledem k tomuto faktu jsme se rozhodli najet na letní režim. Co to znamená? Na
základě dohody se svozovou firmou, která
v našem městě odpady vyváží, budou počínaje
květnem (oproti původnímu červenci) sváženy
plasty každý týden, nikoliv tedy pouze v týden
sudý. Zároveň budou kontejnery na směsné
odpady na parkovišti v Nedamově sváženy
dvakrát týdně.
JE DOBRÉ SI PŘIPOMENOUT...
V návaznosti na to bych chtěla všechny požádat, aby do kontejnerů v rámci veřejné sítě
ukládali pouze odpady, které do jednotlivých
nádob patří.
PAPÍR
V případě papíru je zcela nezbytné, aby
do kontejnerů nebyly vhazovány nerozložené
nebo nerozřezané krabice, ty se mohou uvnitř
vzpříčit a zabránit tak propadnutí dalšího papíru. Kontejner pak působí jako plný, přesto jeho
kapacita není zdaleka využita.
PLASTY
Je velice důležité sešlapovat PET lahve. Nesešlápnutá a zároveň zašroubovaná lahev se
prakticky nedá tíhou ostatního odpadu zmáčknout. Budou-li PET lahve sešlápnuté, vejde se
do nádoby podstatně více odpadu. Větší kusy
plastu by měly být odevzdávány ve sběrném
dvoře, kde je pro ně vyčleněn jeden velký kontejner.

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA DUBÁ

Provozovatel: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
Otevírací doba:			
pondělí 8.30 - 17.00		
úterý
8.30 - 16.00
středa 8.30 - 17.00		
čtvrtek 8.30 - 16.00		
pátek
8.30 - 16.00
sobota 8.00 - 11.00		

Obsluha SD Dubá:
Zuzana Pabišková, tel. č. 722 530 449
Odpovědná osoba:
Zuzana Martínková, tel. č. 724 857 243
POLEDNÍ PAUZA V DOBĚ 11.00 - 11.30

Sběrný dvůr Dubá mohou využívat výhradně pouze trvale hlášení obyvatelé
a majitelé rekreačních objektů, kteří jsou zapojeni do systému nakládání s odpady
v obci (plátci poplatku za svoz a likvidaci odpadů). Sběrný dvůr není určen pro
podnikající subjekty. Větší množství odpadu je nutno hlásit předem před jeho
dovezením, a to z důvodu kapacity kontejnerů.

SKLO
V současné době není ani zpracovateli skla,
ani autorizovanou obalovou společností EKO-KOM vyžadován oddělený sběr bílého a barevného skla. Tyto dvě komodity byly sloučeny
do jedné pod názvem směsné sklo. Ve většině
částí je na sklo nyní již jen jeden kontejner, a to
zelené barvy (ojediněle zůstává ještě kontejner
bílý - ty ale budou postupně odstraněny). Co je
ale zcela zásadní, to je to, aby se v kontejneru
na sklo neobjevoval třeba porcelán. Na kontejnerech jsou vylepeny informace o tom, co do
jednotlivých nádob patří a co nikoliv.
NÁPOJOVÉ KARTONY
Oranžové kontejnery na nápojové kartony
jsou prozatím k dispozici pouze dva (u školy a
u nákupního střediska). Na městském úřadě je
ovšem možné si zdarma vyzvednout pytle určené na tuto komoditu. Plné pytle pak můžete
odevzdat ve sběrném dvoře. Pokud nechcete
čekat, až se pytel zaplní, můžete nápojové kartony vhazovat do kontejnerů na plasty.
KOVY
Veškeré kovy můžete odevzdat ve sběrném
dvoře. Výkup neprovozujeme.
mar
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z radnice

PŘEDSTAVUJEME NAŠE ZASTUPITELE
Čtvrtým zastupitelem města Dubá, kterého
vám prostřednictvím Dubáčku představujeme,
je paní Eva Jelenová.
Eva Jelenová patří k nejdéle působících
členům zastupitelstva. V uplynulých volebních
obdobích byla předsedkyní kulturní komise,
nadále zůstává členkou komise pro občanské
záležitosti. Je pravidelnou pořadatelkou např.
zájezdů za nákupy do Polska, na adventní trhy
do Drážďan, na divadelní představení nebo v
posledních dvou letech zájezdu za vínem na
Moravu.

Eva Jelenová

- 57 let
- je vyučena prodavačkou
- zvolena za hnutí Starostové pro LK
- je vdaná, má dvě dcery a čtyři vnoučata
Ne každý tě zná osobně, prozraď našim
čtenářům, odkud pocházíš?
Jsem rodilá Dubačka. Narodila jsem se, když
rodiče bydleli na Dražejově. Do Dubé jsme se
přestěhovali, když mi byly čtyři roky, tehdy jsme
se nastěhovali do naší ulice tady na Novém
městě, ale ne do domu, kde žiju teď. Bydleli
jsme hned naproti a v roce 1976 rodiče koupili náš dům. Když jsem se vdala, chvíli jsme
u nás nemohli bydlet, protože původní majitelé
to tu měli na dožití. Proto jsme s manželem na
osm let „zahnízdili“ v Doksech, kde se narodily
obě naše dcery. Po mateřské jsem ještě chvíli
pracovala v Doksech, kam jsem dojížděla ještě
rok po přestěhování do Dubé. Teď už tu žijeme
třicátý rok.

foto Václav Zýval
Narazila jsi na téma povolání, přibliž nám
svůj profesní život.
Ono je to složitější. Když jsem řešila, kam
půjdu po základní škole, chtěla jsem jít na
zdrávku, to ale bohužel nevyšlo a já nastoupila

na gymnázium. Ve druháku jsem ale dospěla k závěru, že to není pro mě a přestoupila
jsem na učiliště na obor prodavačka. Chtěla jsem být mezi lidmi, ještě před mateřskou
jsem pracovala jako prodavačka v potravinách
v Doksech, kam jsem se pak, jak už jsem
zmínila, vrátila. Také jsem prodávala v drogerii naproti poště a v roce 1994 jsem se
rozhodla osamostatnit, zařídila jsem si živnost a otevřela jsem si u nás doma malý obchůdek. První rok jsem měla second hand
a potom jsem přešla na krmiva pro zvířata, která jsem tu měla deset let. Když už jsem začala
bojovat s místem, pronajala jsem si prostory
dnešní vinotéky u paneláku, kde jsem pokračovala s krmivy. Celkem jsem krmiva měla třináct
let. Pak jsem se rozhodla, že by bylo hezké
vrátit se k tomu, co jsem chtěla dělat původně,
ale protože zdrávka nevyšla, absolvovala jsem
několik masérských kurzů a od roku 2005 –
tedy teď už patnáct let – masíruju.
Tvoří většinu tvých klientů, kteří na masáže docházejí obyvatelé Dubé nebo přespolní?
Myslím, že ano a jsem za to ráda. Kromě lidí
z Dubé ke mně jezdí i hodně lidí z vesniček
okolo. Je to práce, která mě baví a naplňuje.
Jednak mě těší, že jim můžu pomoci a taky si
přitom můžeme hezky popovídat. Už se těším,
až se život vrátí do normálu a já budu moci
zase otevřít. Chybí mi to. Potřebuju být mezi
lidmi.

vyvíjet. Každopádně, pokud to půjde, lidi se to
určitě včas dozvědí.
Víme, že jsi také členkou komise pro občanské záležitosti a navštěvuješ seniory,
kteří slaví životní jubilea.
To je pravda, gratulovat chodím seniorům už
cca 25 let, možná i déle. S ostatními členkami
komise to máme rozdělené. Teď ale bohužel
nechodím, bylo mi řečeno, že to zastanou děvčata, co rozváží obědy.
A co rodinný život? Jsi čtyřnásobná babička, je to pro tebe velká změna?
Ano, jsem šťastná čtyřnásobná babička. Máme tři vnučky a jednoho vnoučka a užívám si to. S vnučkami od Michalky se sice nevidíme tak často, jako
s vnoučátky od Marcelky, ke které můžu kdykoliv seběhnout, ale když se nám tu sejdou
všichni, je tu krásně živo. Třeba moje maminka
byla v mém věku už tři roky v důchodu, bylo
to jiné. Já jsem ještě pořád pracující, ale díky
tomu, že mám svoji živnost, nejsem přeci jen
tolik limitovaná a kdykoliv je potřeba, ráda
svým dcerám nabídnu ty „babičkovské služby“.
Letos jsme s manželem 37 let. Díky tomu, že
oba stále pracujeme, jsme vděční za každou
volnou chvíli, kterou můžeme s dětmi strávit.

Pojďme si chvíli povídat o tvém působení
v komunální politice…
No, v zastupitelstvu Dubé teď působím osmnáctým rokem. Déle než já je v zastupitelstvu
akorát pan doktor Klement. Třeba Tomáš Novák (SLK) začínal spolu se mnou. V zastupitelstvu je teď hodně nových tváří. Jsou tam mladí
lidé, ještě nejsou vším tak unavení, asi mají i
nové nápady, které do svojí práce promítají.
Měli by dostat zelenou.
V úvodu jsme se zmínili o tom, že jsi
dlouho předsedala kulturní komisi.
To je pravda. Předsedkyní kulturní komise
jsem byla čtyři předešlá volební období. Teď
jsem se stáhla spíše do ústraní. Nechávám
prostor mladším. Mají plno nápadů a je jedině
dobře, že akce města oživí. Já se věnuji aktivitám, které nikdo jiný dělat nechtěl. Těší mě,
že jak zájezdy do divadla, tak do Polska, do
Drážďan, na Moravu, nebo třeba do Pivovaru
Kozel, kde jsme byli poprvé vloni na podzim,
měly u lidí úspěch, že si to užili a že se pokaždé hlásí znovu. Jsem ráda, že si z těchto akcí
odváží krásné zážitky. Kvůli koronaviru jsem
ale musela zrušit Polsko, jisté už je, že letos
nepojedeme ani do Drážďan a bohužel jsme
museli odvolat i tu Moravu, ačkoliv pro letošní
rok se podařilo sehnat opravdu nádherný sklípek. Nedá se nic dělat. Už teď mě někteří lidé
přemlouvají aspoň na ten pivovar na podzim,
ale je těžké předvídat, jak se bude celá situace

Máš nějaké koníčky?
Je to škoda, ale to je přesně to, na co mi vůbec nezbývá čas. Na jednu stranu bych za svůj
koníček mohla považovat třeba ty zájezdy, protože to si opravdu moc užívám, i když příprava
na ně je někdy složitá a hlavně časově náročnější. Největší koníček jsou pro mě dnes asi
ta vnoučátka, i když mě umí pořádně utahat.
Třeba vůbec mě neláká cestování do ciziny.
Miluju Čechy, Moravu, je tu tolik nádherných
míst, kam se člověk může podívat. Cestování
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po republice mě baví. Třeba právě na Valticku
na Moravě jsem poprvé byla s kamarádkou,
zamilovala jsem si to tam a potom se rozhodla,
že tu nádheru musím dopřát i ostatním – no
a tak vznikla ta myšlenka se zájezdy na Moravu.
Jak vnímáš současnou situaci kolem
koronaviru a všechno, co souvisí s aktuálně platnými nařízeními a chováním lidí
v posledních týdnech?
Myslím, že to u nás zvládáme dobře. Je paráda, že se ve spolupráci s podnikateli podařilo instalovat dávkovače na dezinfekci, která
se ze začátku dala velice špatně sehnat. Je
moc hezké, že se našlo tolik lidí, co šili roušky
a věnovali je nezištně ostatním, že se nosí
seniorům obědy. Dubá je malé městečko, ale
lidi se tu umí semknout. Je to pro mě srdcovka
a opravdu bych neměnila. Konec konců, až na
těch pár let jsem tu strávila celý život.
Co máš na Dubé nejraději?
Je těžké říci, co na ní mám nejraději. Strávila
jsem tu prakticky celý život, je to můj domov.
V posledních letech se mi líbí, že se více péče
věnuje třeba parkům. Krásných míst a památek je tu spousta. Co mi ale třeba chybí, jsou
„slavnosti naší ulice“. To se mi moc líbilo. Byla
to taková tradice, sešla se celá naše ulice,
každý nachystal něco dobrého, měli jsme připravený i program třeba pro děti. Bylo to fajn,
sešli jsme se přitom se sousedy a byli jsme si
tak nějak blíž. Jenže tehdy bylo v naší ulici dětí
docela dost. Teď už jsou všichni dospělí a rozutekli se nám. Ale dobré sousedské vztahy tu

mezi sebou máme pořád a to je dobře. Za to
jsme vděční.
Na druhou stranu, je něco, co bys změnila?
No, nejsem zrovna typ člověka, co by rýpal třeba do politiky, ať už komunální nebo
vrcholové. Berme věci tak, jak jsou. Jsou
věci, co se mi líbí a jsou věci, co se mi nelíbí.
Mrzí mě třeba, že šla trochu stranou Slávie,
u které jsme s předešlými zastupiteli předpokládali, že letos by mohl být dokončený sál se zázemím. Chápu ale, že se
všechny peníze nemůžou investovat do ní, jen
proto, aby se to urychlilo, nebo že vše nevyšlo
podle původního plánu. Také mě mrzelo, jakým způsobem se někteří zastupitelé postavili
k otázce odměny pro bývalou paní starostku,
když ve funkci končila, ale to jsou věci, které už nikdo nezmění, a proto je zbytečné se

k tomu vracet. Na druhou stranu, Dubá se stále
mění, rozvíjí se a myslím, že to, jakým směrem
se bude ubírat dál, mohou svým způsobem
ovlivnit všichni, kteří říkají nahlas své názory
a posílají na úřad své podněty. Asi není místo,
kterému by se nedalo nic vytknout, ale v porovnání s Doksy, kde jsme žili těch pár let, je
Dubá prostě stokrát lepší. Jak říkám, je to náš
domov.
Co dodat závěrem?
Nevím, snad jen to, že všem moc přeju,
aby se náš život co nejdříve vrátil do normálu, abychom se mohli zase volně nadechnout, chodit na místa, která máme
rádi, dělat to, co nás baví a naplňuje, být
s lidmi, na kterých nám záleží a abychom si za
pár let při vzpomínkách na tohle všechno mohli
říci, že jsme to ve zdraví a dobře zvládli.
mar

V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ NAJDETE ROZHOVOR
S MUDR. HANOU STŘEDOVOU. POVÍDAT SI BUDEME
NAPŘ. O ROZDÍLECH V PRÁCI U ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
A V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.

INFORMACE Z ORDINACE
Moji milí, vzhledem k nynějšímu dlouho očekávanému rozvolňování přísných bezpečnostních
opatření proti šíření koronaviru a rušení nouzového
provozu lékařských ordinací, mi dovolte pár organizačních drobností:
• Ordinovali jsme, ordinujeme a budeme (doufejme) nadále ordinovat... ordinační doba se nemění.
• Dle doporučení ministerstva zdravotnictví budeme mít i nadále zavřenou čekárnu. Prosíme, abyste
se na veškerá vyšetření i odběry telefonicky objednávali na známých číslech: 487 870 386, 722 763
072, 728 269 590.

• Konzultovat váš zdravotní stav lze i přes zabezpečený email ordinace@dubmed.cz
• Také jsem se pro váš větší komfort přihlásila
do aplikace videodoktor – více na stránkách www.
videodoktor.cz – kde můžeme individuálně konzultovat na dálku přes webkameru.
• Opět zahajujeme preventivní a dispenzární péči
(diabetické prohlídky, předoperační vyšetření, preventivní prohlídky, řidičské průkazy, pracovně-lékařské služby…).
• Pro pacienty, kteří mají příznaky akutního viro-

vého nebo bakteriálního onemocnění (horečky, teploty, kašel, rýma, bolesti v krku, zažívací obtíže, průjmy…) oddělujeme prostor ke konci ordinační doby,
abychom zamezili setkávání chronicky nemocných
pacientů s akutně nemocnými. Objednávat je budeme nejdříve po 11 hodině (v úterý po 16:30).
NEBOJTE SE NÁS... my se vás také nebojíme.
Každý den pečlivě desinfikujeme všechny povrchy
a dodržujeme veškerá hygienická pravidla, abychom
zamezili nákaze vaší i naší. NOŠENÍ ROUŠEK DO
ORDINACE BUDEME NADÁLE VYŽADOVAT. DĚKUJEME.
Vaše dr. Středová
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z radnice

VZPOMÍNÁME...
Dne 2. května tomu byly
čtyři roky od chvíle, kdy
nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan ZDENĚK JIŘINSKÝ
z Dubé. S láskou vzpomínají manželka, děti,
vnoučata, pravnoučata
a ostatní příbuzní.
Dlouhých 14 let uplynulo
3. května od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan
JIŘÍ CIVÍN.
S láskou stále vzpomínají manželka Věra
a synové s rodinami.

Z MATRIKY

ÚMRTÍ

Bártová Dagmar, Dubá
Kořínková Anna, Nedamov

JUBILEA

Šimo Karel, Dubá 80 let
Svatoš Miloslav, Dubá 75 let
Došková Jaroslava, Dubá 89 let
Čech Petr, Dubá 82 let
Málková Zdeňka, Dubá 90 let
Ponocný Jiří, Deštná 70 let
Šperlová Marcela, Dubá 70 let

SRDEČNÉ
BLAHOPŘÁNÍ

Dne 9. května tomu bude
13 let, co nás navždy
opustila paní EVA TOBIÁŠOVÁ ze Sušic. S láskou
stále vzpomíná rodina

12. května uplyne již 16 let
od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní ELIŠKA KUBÍKOVÁ. Kdo jste ji měli
rádi, věnujte ji s námi tichou vzpomínku. Rodina
Fléglova
Dne 17. května tomu
bude sedm let, co nás
navždy opustil pan JOSEF REJZEK. Kdo jste
ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku. S láskou
vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Dne 22. května tomu bude
pět let, co nás navždy
opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan
STANISLAV ZBUDIL.
S láskou stále vzpomínají manželka, dcery a syn
s rodinami.
Dne 1. června tomu bude
již devět let od chvíle, kdy
nás opustil milovaný manžel, tatínek, syn, zeť, bratr
a kamarád pan FRANTIŠEK PABIŠKA. S láskou
stále vzpomínají manželka
Zuzana s dětmi, rodina
a kamarádi.

Své krásné 83. narozeniny oslavila 22. dubna 2020 naše drahá, milovaná, vzácná
a obdivuhodná maminka, babička a prababička
vážená paní Emillie PACKOVÁ.
Milá maminko jsi pro nás nejdražší poklad. Rozdáváš nám radost, úsměv, pohodu
a dobré rady. Umíš se ostatním trefit do nálady.
K Tvým narozeninám Ti chceme popřát, ať zdraví, štěstí a pohoda Tě provází napořád. Chceme Ti poděkovat za lásku, péči, vychování, za
pomoc, kterou jsi nám dopřála. Jsi naše sluníčko, které nás provázelo dětstvím a nabíjí nás
i v dospělosti. Moc pro nás znamenáš. Jsme na
Tebe hrdí, za vše Ti děkujeme a přejeme Ti jen to
nejlepší. Milujeme tě.
Tvoje rodina

Radost
Možná, že chování lidí je jiné v dnešní době.
Ale není samozřejmostí, aby mladí lidé pomáhali
starším.
Tím víc nás těší vědomí, že máme kolem sebe
ochotné pomocníky. Každý den nám nosí obědy
ze školní jídelny, nakupují potraviny, nosí dárky
v podobě potravin, ochranné roušky od mladých
maminek, pomoc přichází z městského úřadu
a ze všech stran sousedství.
Senioři děkují všem! Také vám přejeme pevné
zdraví.
Anita Petráňová

INFOCENTRUM
JE JIŽ OTEVŘENÉ
Městské infocentrum je po krátké přestávce opět
otevřené pro širokou veřejnost. Samozřejmostí je,
že při jeho návštěvě musíte mít ústa a nos zakrytá
a zároveň si vás dovolujeme požádat, abyste před
vstupem do kanceláří použili dezinfekci na ruce, která je v dávkovači za spojovacími dveřmi.
V infocentru pro vás máme dvě novinky, které jistě
mohou být vhodným dárkem pro vaše blízké, nebo
i vám jen tak pro radost. Tou první je skládací pláštěnka umístěná v přívěšku. Prodejní cena pláštěnky
je 50 Kč. Druhou novinkou je termohrnek, který si
můžete zakoupit za 100 Kč. Obě zmíněné novinky
jsou opatřeny znakem města.
V květnu můžete IC navštívit v těchto hodinách:
pondělí 7:00 - 16:30
úterý
7:00 - 15:00
středa
7:00 - 16:30
čtvrtek
7:00 - 15:00
pátek
7:00 - 14:30
V červnu vám budeme k dispozici také v sobotu
a v neděli od 8:00 do 11:30 a dále od 12:30 do 16:00
hodin. Těšíme se na vás.
Petra Mečířová

Chcete využít
společenskou rubriku?
Přejete si, abychom v Dubáčku otiskli vzpomínku na vaše blízké? Rádi byste někomu popřáli
k výročí či narozeninám? Potom stačí, když nám
požadovaný text, který je možné doplnit fotografií, zaslali na e-mail: dubacek@atlas.cz a my to
pro vás rádi uděláme. A teď to nejdůležitější...
Vzpomínky i blahopřání jsou samozřejmě zcela
zdarma. Uzávěrka pro zaslání všech příspěvků je
k 18tému dni v každém měsíci. Pokud budete potřebovat poradit, pomoci nebo budete mít zkrátka
jen dotaz týkající se našeho zpravodaje, můžete
využít buď výše uvedený e-mail, nebo telefonní
číslo 724 857 243.
mar

Veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
dne 21. 5. 2020
od 18 hodin v Dubé.

Dubáček | květen 2020

13

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
17. 5. 2020 ve 13:15 hod.
14. 6. 2020 ve 13:15 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
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
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hasiči
PODĚKOVÁNÍ

Společnost Lesy Nový Berštejn s.r.o. děkuje
sboru JPO II/1 Dubá za práci při lesních požárech v průběhu měsíce dubna. Na lesním majetku byly 3 požáry. První byl v lokalitě Husí cesta
cca o výměře 0,50ha. Na místo jsme se museli
2x opakovaně vracet, požár se šířil pod zemí
a docházelo ke znovuzahoření. Další požár byl
v lokalitě Tuhanec – plocha požáru byla cca
1,5ha v těžko dostupném skalnatém terénu. Hašení trvalo 2 dny. Poslední požár byl v lokalitě
Koňský Vrch – Domašice. Plocha byla 0,15ha
v mladém porostu borovice. Chceme věřit tomu,
že to byly ojedinělé případy po nezodpovědných
návštěvnících lesa.
Tým Lesy Nový Berštejn s.r.o.

ZÁSAHY JPO II/1 SDHO DUBÁ
Dne 20. 3. 2020 od 23:02 do 23:51 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k technické pomoci do ulice Požárníků v Dubé, kde
bylo třeba otevřít dveře, za nimiž se nacházela osoba, která volala o pomoc. Jednotka rozlomila vložku
ve vstupních dveřích, aby se dostala do bytu, kde se
na zemi nacházela zraněná osoba s podezřením na
zlomeninu krčku v noze. Jednotka zraněnou přikryla
dekou, aby neprochladla a po příjezdu zdravotníků
dále vypomáhala s ošetřením. Na místo dorazila
také policie a jednotka HZS Doksy. Naše jednotka
byt zajistila a náhradní klíč předala zraněné, která
byla odvezena sanitkou.
Dne 23. 3. 2020 od 4:26 do 5:33 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4 požáru
v přízemí Hotelu Port v Doksech. Jednotka byla po
domluvě s velitelem zásahu ponechána v záloze. Po
likvidaci požáru se vrátila zpět na základnu.
Dne 27. 3. 2020 od 10:06 do 11:18 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k technické pomoci k odstranění nálezu dvou 50ti
litrových barelů s obsahem chemikálií na Krčmu. Kolem barelů byla natažena páska a jednotka spolu s
jednotkou HZS Doksy vyčkávala příjezdu Policie ČR
z Doksy a kriminalistů. Po zdokumentování místa
byly barely převezeny do skladu NO.

HASIČI RADÍ OBČANŮM: EVAKUACE

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku
z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí.
Nejčastějším typem je evakuace řízená a dále samovolná, kdy se evakuovaní občané o náhradní ubytování postarají vlastními silami a prostředky (např.
u příbuzných nebo známých). V případě řízené,
dlouhodobější evakuace jde o přemístění do evakuačních středisek, která jsou předem vytipována. To
znamená do prostor pro nouzové ubytování a stravování, pro menší evakuovaná zvířata a uskladnění
věcí. V Libereckém kraji se jedná zejména o prostory
základních škol nebo internátních zařízení.
Kdo a kdy může nařídit evakuaci?
Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při
záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt,
starosta obce v rámci území své obce, starosta obce
s rozšířenou působností (ORP) pro svůj správní
obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého
kraje. S evakuací se dnes nejčastěji můžeme setkat
například při požárech výškových budov, nákupních
center a kulturních zařízení, při nahlášení uložení
výbušného systému, nebo při povodních a úniku nebezpečných látek, případně pokud se v bytech nebo
objektech naleznou zbraně, výbušniny a střelivo.
Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme
se o evakuaci například od velitele zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu,
z radiovozů policie nebo hasičů. Pokud nebezpečí
z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné informace
také z médií, zvláště České televize a Českého rozhlasu.
Musíme uposlechnout výzvy k evakuaci?

Výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo
objektu při mimořádné události jsou občané povinni
uposlechnout podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a)
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy znamená nejenom ztěžování práce záchranných složek, ale může
vést i k ohrožení zdraví a životů evakuovaných osob
a záchranářů provádějících zásah. V případě, že
osoba evakuaci odmítne, je povinna prokázat svoji totožnost a následně je zahájeno správní řízení
o přestupku. Fyzické osobě může být za odmítnutí
evakuace uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
Co dělat a na co nezapomenout při vlastní evakuaci?
V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět,
co udělat před odchodem z domácnosti, kanceláře
či jiného objektu.
Při krátkodobém opuštění objektu (na několik
hodin):
• Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče,
zhasněte světla, vypněte vodu.
• Uhaste otevřený oheň.
• Vypněte topení (plynový kotel).
• Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky.
• Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem
a kontaktem na rodiče.
• Uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i ostatní
v budově o evakuaci vědí.
• Pomozte malým dětem, starším nebo invalidním
osobám či jinak hendikepovaným.
Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě
výše jmenovaných):
• Připravte si evakuační zavazadlo.
• Pro zabezpečené domácí mazlíčky, které berete

Dne 29. 3. 2020 od 14:01 do 14:59 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k dopravní nehodě motorkáře k Rozprechticím. Zraněnému motorkáři byla poskytnuta předlékařská pomoc. Motorka se nacházela mimo vozovku č. II/259
(40,32 km). Na místo dorazila jednotka HZS Doksy,
zdravotníci a policie. U motorky došlo k úniku pohonných hmot, proto ji jednotka zajistila a po ošetření
pacienta vypomohla s jeho transportem do sanity.
Dne 3. 4. 2020 od 13:05 do 13:45 hodin vyjela jednotka s technikou Nissan Patrol v počtu 1+2
k záchraně osoby s použitím AED přístroje do obce
Houska. Ihned po příjezdu na místo začala jednotka s oživováním. Až do příjezdu zdravotníků nebyl
přístroj použit. S oživováním vypomáhala i jednotka
stanice HZS Doksy. Přes veškerou snahu však lékař
prohlásil tuto osobu za mrtvou.
Dne 5. 4. 2020 od 13:30 do 15:45 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. v počtu 1+3
k požáru ohniště po pálení. Velitel zásahu naší jednotku zaúkoloval k likvidaci požářišť a CAS 32 148
II. jezdila pro vodu kyvadlově. Jednotka prováděla
likvidaci požářišť, poté se po domluvě s velitelem
zásahu jednotka vrátila zpět na základnu.
Další dubnové zásahy si přečtete v příštím vydání.
mar
s sebou, nezapomeňte krmivo a vodu.
• Zabezpečte hospodářské zvířectvo dostatkem
krmiva a vody.
• Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu.
• Označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných
osob a místě Vaší evakuace, která slouží orgánům
krizového řízení. Vhodné je také připojit číslo vašeho mobilního telefonu.
Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh
s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova na více než jeden den. Každá osoba
by měla mít pouze jedno zavazadlo (dospělí do 25
kg, děti do 10 kg) označené jménem, případně telefonním kontaktem. Obecně platí, že by evakuační
zavazadlo mělo obsahovat věci, které jsou třeba při
třídenním pobytu v přírodě.
Obsah evakuačního zavazadla:
• trvanlivé potraviny, balená voda, hrnek, miska,
příbor, zavírací nůž
• peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, přenosné
disky s důležitými daty
• běžné hygienické potřeby a léky nebo zdravotní
pomůcky k dennímu užívání
• oblečení odpovídající danému ročnímu období,
náhradní prádlo a obuv
• spací pytel, deka, případně karimatka
• mobilní telefon s nabíječkou, rádio s náhradními
bateriemi, svítilna, šití
• předměty pro vyplnění volného času - knihy, menší
společenské hry a hračky pro děti
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
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KONEC VÁLKY
II. světová válka oficiálně skončila 8. května ve
23:01 hodin středoevropského času. V tu chvíli měly
německé vojenské síly zastavit veškeré operace
a zůstat v postaveních, která právě zaujímaly. První
podpis kapitulace se uskutečnil 7. května ve francouzské Remeši. Aby byl akt bezpodmínečné kapitulace důraznější, bylo rozhodnuto, že se podepíše
ještě jednou přímo v Berlíně. K tomu došlo těsně
po půlnoci z 8. na 9. května s tím, že platil termín
kapitulace, dohodnutý v Remeši. V Moskvě ale vlivem časového posunu byl jako oficiální konec války
vnímán 9. květen. Ačkoliv pro Československo platil
středoevropský čas, byl posléze i u nás slaven konec
války podle Moskevského vzoru. K nápravě došlo až
po roce 1989.

Ačkoliv ukončení tragického válečného konfliktu
bylo samozřejmě v naší zemi vítáno s obrovským
nadšením, v regionech bývalých Sudet se pro velkou část tamějších obyvatel chystalo další nešťastné
období. Vysídlení, odsun či vyhnání. O odsunu německého obyvatelstva se začalo uvažovat už v roce
1942, po skončení války vešly v platnost dekrety prezidenta Edvarda Beneše. A požadavek na organizovaný odsun německého obyvatelstva byl posvěcen

POZNÁTE,
KDE TO JE?

Tentokrát je naše hádanka těžká.
Všechny bunkry přeci vypadají stejně.
Foto: Pepa Středa

zajímavosti
Postupimskou konferencí, která se konala na přelomu července a srpna 1945 v Postupimi nedaleko
Berlína. Mezitím ovšem probíhal tak zvaný divoký
odsun, kdy docházelo i k násilnostem a excesům,
což bylo jakousi odpovědí na zvěrstva spáchaná během války fašisty. Zároveň s odsunem se uskutečnila konfiskace německých majetků na území státu.
V Dubé a v okolních obcích se za první republiky
hlásila k německé národnosti většina obyvatelstva,
proto období po ukončení II. světové války bylo
ve zdejším regionu velmi dramatické. Ale i to patří
k místní historii. Bývalí zdejší obyvatelé se o této
době zmiňují v publikaci Heimat – Daubaer Bergland
gestern und heute (Domov – Dubská pahorkatina
včera a dnes)
„Stoupání na Berštejnský kopec bylo pro bývalé
německé obyvatele Dubé poslední cestou z domova. Během pár hodin vyvedeni Čechy z domů,
okradeni o téměř všechno, co měli, shromážděni
na sportovním hřišti Sokola a 27. července 1945,
pečlivě střeženi českou soldateskou, byli odvezeni
k deportaci na vlakové nádraží v Doksech.“ (Sokol-Sportplatz byl dle pamětníků na dnešním Výsluní)
„Zase jdeme do Radniční uličky, kolem oken
okresního vězení, kde byli v roce 1945 Čechy bezdůvodně uvězněni mnozí Němci z Dubé a okolí. Nemůžeme zapomenout na výkřiky mučených a na ty
zastřelené u zdi nádvoří.“
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„Osterberg zůstává v našich vzpomínkách, zejména v zimě, protože na severní straně na svahu
ke skladišti se horlivě lyžovalo a sáňkovalo. Někdy
byl postaven skokanský můstek, na kterém by se
dal udělat malý skok. V naší době korunoval kopec
pracovní tábor dívek, který byl v roce 1946 zrušen
a přemístěn do Žďáru jako sběrný tábor vyhoštěných. Dnes je Osterberg součástí městského osídlení a některé rodinné domy se mohou těšit jedinečnému výhledu na město.“ (Osterbeg je dnešní lokalita
Na Vyhlídce).
Pohled do této části dubské historie je svým způsobem pohledem z druhé strany - připomeňme si
proto i to, že v II. světové válce padlo mnoho mladých mužů z řad zdejších občanů. Ne vždy je možné údaje dohledat, ale neúplné záznamy říkají, že
z Dubských rodáků padlo 33 mužů, z Dřevčic 11,
ze Zátyní padli 4 muži, stejný počet i z Heřmánek,
z Nedvězí to bylo 6 mužů, jeden za Zakšína a dva
nezvěstní z Horek. Většina z nich zemřela kdesi na
ruských pláních.
V historii Dubska je období střetů mezi Čechy
a Němci nehezkou dobou, citlivě vnímanou oběma
stranami. Již od 19. století se v převážně německém
prostředí cítili utiskováni ti, co se hlásili k české národnosti. Proto se mnohdy raději přihlásili k národnosti německé a pak je bohužel události II. světové
války semlely.
myš

Řešení: Bunkr Q1/5/A-180, Nedamov
(v zatáčce mezi Černým rybníkem
a vodárnou).
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zajímavosti

KAM NA JAŘE

Jarní příroda láká k výletům a procházkám. Zeleň
ještě není natolik bujná, aby zamezila výhledům, proto se vydáme na cyklovýlet do Korců, kde je hned
několik míst s hezkými rozhledy. Abychom si užili co
nejvíce přírody, zvolíme cestu lesem a přes louky.
Z Dubé zamíříme do Nedamova, za hrází Černého
rybníka odbočíme ze silnice doleva nad skálu do
prudkého stoupání. Vyjedeme na rozcestí, kde se
dáme polní cestou přes louku. Na jejím konci zabočíme doprava a po necelých 100m naproti první chatě
zabočíme vlevo. Cesta nás provede křovinatým hájem slivoní a vyústí na zeleně značenou trasu, kde
se dáme doprava.

V lese se k cestě připojí zeleně značená pěšina.
Pokračujeme mezi poli s výhledem na Tachovský
lom a na Bezděz. Cesta vystoupá k tak zvanému
Malcherovu kříži s torzem velké lípy.

V lese o něco dále zelená značka odbočuje doleva
a vede ke kapli sv. Barbory, my ale pokračujeme rovně a posléze úvozem vystoupáme na náhorní cestu,
opět zeleně značenou, kde se dáme doprava. Mineme odbočky a pokračujeme stále v přímém směru až
na kraj lesa. Cesta dále vede podél táhlých pastvin.
U velkého kříže se nám otevře pohled na Berkovský
vrch se zříceninou hradu, napravo od cesty v křoví se
skrývají zbytky samoty Doubí. Po cestě mezi pastvinami se dostaneme ke křížku mezi mohutnými jírovci
a odtamtud zamíříme do Vrchovan, kde se na hlavní
silnici dáme doprava.
Po silnici projedeme kolem odbočky do Horek
a posléze zabočíme doprava na nově zbudovanou
polní cestu, která nerespektuje původní trasu, proto
se kamenný podstavec s křížkem nesmyslně ocitl
opuštěný v zoraném poli. Po zpevněné polní cestě
dojedeme na rozcestí, kde se dáme po staré cestě
mírně vpravo a po ní zamíříme do Korců. Mineme
kapličku sv. Prokopa a na silnici odbočíme doprava.
Dojedeme na náves, kde se dáme vlevo. Kola buď
necháme na návsi nebo na nich pokračujeme kolem bývalé hasičské zbrojnice se zvonicí k opravené
nádrži na vodu, kde odbočíme doleva. Každopádně dále než k závoře u louky za posledními domy
na kole nejedeme. Můžeme se ale odtud pokochat
krásným výhledem do kraje. Pěšky pak pokračujeme
na vrcholek Koreckého vrchu. Již samotná cesta po
úbočí ostrého kuželu s porostem pokřivených stromů
je zajímavá. Z malé plošiny na vrcholku, kde kdysi
stával kříž se sochami Panny Marie, sv. Jana a Máří
Magdaleny, se otvírají úžasné výhledy do celého kraje. Z Korců nepokračujeme po zeleně značené trase,
ale vrátíme se na náves a naproti kapličce s obrázkem sv. Jana Nepomuckého se dáme vlevo.

Nedaleko bývala osada Nechutov. Vyjedeme
z lesa ven a zamíříme ke kapličce s kopií Vyšehradské „Dešťové“ madony a poté vyjedeme na silnici,
kde zabočíme doprava. Posléze na křižovatce se
opět dáme vpravo a příjemným sjezdem dojedeme
do Ždíreckého dolu, kde mineme skalní kapličku sv.
Jana Křtitele. Projíždíme mezi lesy, okolo Dívčí skály,
stále příjemným sjezdem lesními partiemi se dostaneme až na křižovatku, kde vlevo odbočuje cesta
k Plešivci, doprava silnice na Panskou Ves. Jedeme
rovně, mineme Nedamovskou vodárnu, pomník, připomínající konec II. světové války, a zbytky Ženského mlýna. Odtud nás silnice dovede zpět do Dubé.
I v okolí Dubé je mnoho míst, která se vyplatí na

jaře navštívit. Cílem příjemné procházky může být
například údolí Květnice mezi Zakšínem a Pavličkami, kde cesta mezi pastvinami vede kolem půvabného rybníčku, zarostlého šustícím rákosím. Dalším
rybníkem, který stojí za návštěvu, je poněkud vzdálenější Velká Pateřinka u osady Obora. Krásné místo,
korunované monumentální siluetou Bezdězu, je vyhledávanou inspirací pro fotografy. Po pěšině podél
břehu a posléze doprava po cestě můžeme vyjít na
rozlehlou planinu nad rybníkem, která je se svými
ostrůvky stromů velmi působivou lokalitou.
myš
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KALVÁRIE NA KORECKÉM VRCHU
Na temeni Koreckého vrchu se původně tyčil kříž,
doplněný sochami Panny Marie, sv. Jana a Máří
Magdaleny. Podél stezky, vedoucí nahoru, stávalo
14 zastavení křížové cesty. Vše bylo po II. světové
válce zničeno.
O kříži, sochách a křížové cestě na Koreckém vrchu hovoří Bedřich Bernau ve svém spise Der politische Bezirk Dauba takto:
Počínaje západním okrajem lesa bylo podél klikaté cesty postaveno 14 kamenných, křížovou cestu
představujících soch. Od roku 1868 se na vrcholku
hory nachází železný kříž na kamenné základně,
který byl v roce 1883 poškozen bleskem, poté byl
v roce 1885 zrekonstruován, přestavěn a opatřen

hromosvodem. Původní dřevěný kříž byl postaven
v roce 1836, obnovené sochy Panny Marie, sv. Jana
a Magdaleny, byly postaveny v roce 1837, zastavení křížové cesty pak postavil v roce 1838 kameník
Franz Lausch, který tehdy žil v Korcích v čp. 24.
a který složil 20 zlatých u obecního úřadu na údržbu.
Plánovaná výstavba „Olivetské zahrady“ a poustevny se neuskutečnila. Lausch zemřel v roce 1869 ve
věku 79 let v Doksech.
Z kamenných artefaktů se dochovala torza dvou
soch a zbytky několika zastavení křížové cesty. Na
vrcholové plošině Koreckého vrchu je rozpoznatelné
místo po umístění podstavce kříže, ale přesná podoba Kalvárie není dnes známá.
myš

Pomoc přichází
ze všech stran

ROUŠKOMÁNIE

Nadace ČEZ pomohla s pandemií v Dubé. Žádost
o dotaci byla schválena pro město Dubá i Klub Malých Dubáčků. Nakoupili jsme dezinfekci a potřeby
na šití látkových roušek včetně nového šicího stroje.
Děkujeme i všem ostatním, kteří město podpořili,
ať již darováním respirátorů - Millenium Technologies, poskytnutím služby - ořez aleje na Rozprechtice od pana Svárovského, šitím roušek, darováním
potravin pro seniory jako dárek - Philip Nguyen
z obchodu vedle radnice nebo zasláním poděkování
nebo sladkostí. Dobroty z cukrárny od paní Knížové
nám náladu zvedli několikrát. Děkujeme za podporu,
společně krizi zvládneme.
Irena Žalovičová

V této nelehké době plné zákazů a nařízení, jsme
i my z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou
byly nuceny Klub malých Dubáčků pro veřejnost
uzavřít. Naše činnost ale úplně neskončila. S maminkami (dobrovolnicemi) jsme začaly šít roušky
pro potřebné. Nejprve jsme všechny našité ústenky
nosily na MěÚ Dubá, kde je dále rozdělovali potřebným. Když bylo naše město dostatečně zazásobeno
rouškami od nás i od dalších skvělých žen - švadlenek, začaly jsme šít pro potřebné mimo naši obec.
Ústenky jsme věnovaly do Ústavu Slunečný dvůr
v Jestřebí, zaměstnancům Řeznictví Váša, lékařům
do Nemocnice v Roudnici nad Labem, klientům Diakonie v Dubé, dětem na dětské oddělení v Nemocnici Česká Lípa, zaměstnancům Nemocnice Česká
Lípa - úsek úklidu, zaměstnancům oddělení ARO
v Nemocnici Česká Lípa, dětem do družiny ZŠ Špičák a dětem z Azylu Jonáš, seniorům navštěvující
malý obchod potravin v České Lípě, občanům Dubé
nad 65 let, do Španělska - Málagy, do vesničky Fuengirola.
Děkuji všem báječným ženám - Markétě Heinrichové, Věrce Říhové, Janě Huclové, Vlastě Dlouhé,
Ireně Žalovičové, Renatě Danielové, Jitce Nikodémové, Kláře Strnadové, Tereze Maškové, Janě Pravdové, které se šití aktivně účastnily.
Společnými silami jsme vyrobily neuvěřitelných
2441 ks.
Bez vaší pomoci bychom nikdy tolik roušek nevyrobily! Vážím si vás všech, vaší práce a snahy udělat
něco dobrého pro druhé.
Také bych touto cestou ráda poděkovala všem
hodným lidem, kteří nám věnovali, nebo zakoupili
materiál pro šití roušek. Děkuji!
Jaruška Rupertová

VÝZVA:
POKUD BY NĚKDO MĚL FOTOGRAFIE ČI POHLEDNICE
KORECKÉHO VRCHU, KŘÍŽE,
SOCH A KŘÍŽOVÉ CESTY,
OZVĚTE SE, PROSÍM, NA ADRESU DUBÁČKU NEBO MĚÚ
DUBÁ.

2441 ks
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nejlepší místo pro život

JARNÍ JEDLÉ...

Violka vonná, Viola odorata - Fialkový sirup

Prvosenka jarní, Primula veris

Plicník lékařský, Pulmonaria oficinalis

75 g květů, 500 ml suchého bílého vína, 250 ml vody,
500 g cukru, šťáva z ½ citronu.
Květy necháme macerovat asi týden ve vodě
a víně. Scedíme, vymačkáme a svaříme s cukrem.
Nakonec přidáme citron. Nemějte obavy - alkohol se
během přípravy vyvaří, sirup můžou i děti.

Krásná, leč chráněná léčivka. Takže v přírodě netrhejte, kupte nebo pěstujte.
Je protizánětlivá a močopudná. Doporučuje se např.
při zánětu průdušek nebo na bolest hlavy. Pro mírně
jedovaté účinky se nedoporučuje dětem a těhotným
ženám. Pár květů na ozdobu ale nevadí!

Léčivka jak jinak než vhodná při plicních chorobách.
Bílé skvrny na listech nejsou na závadu, není to plíseň, ale ozdoba. :) Mladé listy lze použít do jarních
salátů, květy na ozdobení pokrmů. Plicník najdeme
ve stinných lokalitách, je nádherný, dvoubarevný,
hledejte!

Ptačinec prostřední, Stellaria media

Popenec břečťanolistý, Glechoma hederacea

Rozrazil perský, Veronica persica

Dost běžný až obtížný plevel. Možná dáváte slepicím. Ale zkusili jste ho ochutnat? Mladé výhonky
jsou křehké a chutnají po čerstvé kukuřici. Výborný
do jarního tvarohu.

Jistě ho najdete v záhonu, plazí se v trávníku nebo
u plotu, daří se mu prostě všude. Sbírá se celá nať.
Zkuste přidat do salátu, do bylinkového tvarohu nebo
do polévky, syrový má příjemnou chuť. Pomůže na
zánět žaludku a močových cest.

Kvete právě teď, brzy na jaře. Květy rozkvétají postupně v postranních hroznech blankytně modrými
květy. Překrásná ozdoba třeba na žlutý pudink nebo
dortíček ke kávičce.

CO TO JE?
Poznáte, jaký had je na snímku?
Foto: Irena Žalovičová

Pesto z jarních bylin

Najdete jej v okrajích listnatých lesů (např. ve Dřevčicích po cestě ke Staré husí cestě). Anglicky se jmenuje garlic mustard – česneková hořčice. Má ostrou,
česnekovou chuť. Proto je výborný třeba do bylinkového másla, lze jím nahradit medvědí česnek.

100 g čerstvých bylinek (např. česnáček, popenec,
ptačinec), 100 g vlašských ořechů, 200 ml olivového
oleje, 50 g parmazánu, kapka citrónu
Nejdříve v mixéru rozsekáme ořechy, parmazán
a nakonec přidáme zelené bylinky. Květy fialek, rozrazilu a petrklíče na ozdobu.

připravila: Jana Samcová
Zdroje: Maria Treben - Moje léčivé rostliny; Jana Vlková - Květinová kuchařka; Jana Vlková - Kytky k jídlu;
Lesley Bremnessová - Bylinář; www.botany.cz

Řešení: užovka obojková

Česnáček lékařský, Alliaria pettiolata
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TENIS V DUBÉ
JARO A LÉTO V ZAHRADĚ
V ROCE 2020
29 .- 30. 5. - víkendový kurz s vycházkou, jógou a šitím vonných
pytlíčků
SO 6. 6. - víkend otevřených zahrad
SO 20. 6. - jednodenní bylinkový kurz, 10 – 17 hod
NE 21. 6. - kurz pro maminky s dětmi, 10 – 12 hod
NE 21. 6. - vycházka za bylinkami do přírody, 15 – 17 hod
SO 25. 7. - Svatoanenská zahradní slavnost
NE 26. 7. - jednodenní bylinkový kurz, 10 – 17 hod
Dále připravujeme: výroba přírodní kosmetiky;
vycházky za bylinkami do přírody; odpoledne s bylinkami;
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

Tenisové kurty na Slavoji jsou OPĚT v akci! Využijte toho. Kdo má zájem
a chuť si zahrát? Pro nečleny tělovýchovné jednoty nabízí TJ Slavoj Dubá možnost pronájmu za 100 Kč / hodinu a kurt.
Platbu a předání klíčů je možné domluvit u M. Kadlečka (602 461 468) nebo
P. Žaloviče (722 910 167). Před hrou je nutné hřiště pokropit, po hře uklidit kurt
síťovačkou. Nutná výbava: raketa, míčky, sportovní obuv.
Přejeme příjemnou zábavu a hezké sportovní zážitky.
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ze života škol

JAKÝ JE MŮJ DEN BEZ ŠKOLY...

Vstávám v 8:30 hodin. Pak se nasnídám a v 9:00
musím jít dělat úkoly. Dělám je celé dopoledne. Naobědvám se a jdu si hrát s Meggie. To je můj pejsek.
Odpoledne hraju hry na počítači nebo jdu ven s Vojtou. Chodím ven s rouškou. Radši bych byl ve škole.
Míša
Můj den v karanténě vypadá takto: Vstávám někdy mezi 9. - 10. a jindy se mi povede i okolo 12. - 13.
hodiny. Nasnídám se, udělám hygienu a postarám se
o svoje zvířátka. Mám chameleona, morče, křečka,
želvu a andulku.Potom se naobědvám a jdu si zopakovat něco do školy, nebo splnit úkol. Tomu věnuji 1
až 2 hodiny, jak kdy. Ven chodím v roušce jako ostatní. Občas pomohu rodičům na zahradě se dřevem.
Do školy se mi nechce. S kamarády jsem ve spojení.Odpoledne nebo na večer hraji x box. V pondělí
a úterý roznášim letáky Kaufland, mám to jako brigádu. Hezký den.
Petr
Ráno se probouzím kolem osmé, pak se převléknu a jdu se nasnídat. Pak si vyčistím zuby a jdu se
učit. Jdu se naobědvat, pak jdu uspat na zahradě
mojí malou sestřičku. Učím se... Potom si jdu vzít
nanuka a jdu ven na zahradu. Kontroluju sestřičku
jestli spí. Když spí, tak se jdu houpat nebo se jdu zeptat mamky jestli nepotřebuje s něčím pomoc. Když
se vzbudí sestřička, tak jdeme na chviličku domů
a dáme jí oblečení takové ,aby jí venku nebyla zima
ani vedro, pak se napapá a napije .Většinou jdeme
za ovcemi, kozami a slepicemi. Pak jsme venku až
do večera. Jdeme domů, nejdřív si umyjeme ruce
z venku, navečeříme se převlíkneme se do pyžama,
vyčistíme si zuby a jdeme spát. To je vše.
Stázka
Ráno vstávám okolo půl desáté, nasnídám se, dávám si např: housku se šunkou a sýrem nebo kuličky
s mlékem. Po snídani si jdu do koupelny vyčistit zuby,
opláchnout si obličej... Dopoledne se učím, po jedné
hodině učení si na chvíli odpočinu a jdu zase do toho
... pak máme oběd. Po obědě si na chvíli odpočinu
a jdeme na zahradu... Mamka s taťkou pracují různě po zahradě: Taťka se stará o psa, seká zahradu
a mamka: sází kytky a odpočívá s našim pejskem
Teríčkem... Na zahradu bereme i našeho králíčka
Bonny. Já s bratrem jsme na naší nové trampolíně.
Když přijdeme domů, tak si pořádně umyjeme ruce
a na chvíli si odpočineme a máme večeři. Po večeři
se jdu osprchovat nebo koupat a jdu si lehnout, koukám na televizi do doby než usnu ... CHRÁNÍM SE
TAK: nosím roušku, s cizími lidmi držím odstup i více
než 2 metry, vždy si umývám ruce, používám dezinfekci ... Zdravím Vás.
Natálka
Ráno vstanu v 8:00, jdu se nasnídat. Potom si dělám úkoly. Když je udělám, jdu ve 12:00 na oběd. Po
obědě jdu ven s rouškou a kamarády do těch 16:00.
Když se vrátím, jdu s rodiči do lesa se projít. Po návratu si hraju s mým psem Maxem. Potom si dáme
večeři. Po večeři hraju na počítači do 22:46, pak jdu
spát.
Pepa
Jaký je můj běžný den? Takže můj běžný den začíná tím, že vstanu v 8:00 a jdu do obývacího pokoje
a v 9:00 si dám snídani. Obvykle si dávám chleba
s máslem a marmeládou. Jakmile dosnídám, jdu

dělat úkoly. Když dodělám úkoly, tak jdu ven. Kolem
12:00 si jdu dát oběd, až se naobědvám, jdu za svojí
slepičkou Vanilkou. Dám jí najíst a napít. Když je už
navečer, jdu se vykoupat. Po vykoupání jdu za svým
ježkem Čipem, jakmile ho nakrmím a pomazlím,
tak se jdu navečeřet. Teď si k večeři dělám saláty
a k tomu toust. Pak si jdu zapnout televizi a koukám
se. Kolem 22:00 jdu spát. To je vše.
Bára
Ráno vstávám někdy v 8, někdy v 9 h. Dám si
müsli s mlékem, abych myslel. Pak si jdu udělat úkoly, chvíli si zahraju ps4, pak mamka zavolá na oběd.
Máme odpočinek, jdeme ven na zahradu, i když to
máme pár metrů, beru si roušku. Když jezdím s Pepou na kole, také mám roušku. Pomáhám mamce
vozit dřevo do sklepa na kolečku a jde to ve dvou
líp. V podvečer přijdu domů, umyju si ruce a zahraju
si ještě ps4 do 18hod. Pak už je vana, večeře a televize. Usnu jak buk. Usínám i ve 23 h.. Přeji vám
hezké dny.
Radek
MŮJ DEN... Hrozně rád spím, a tak každý den
vstávám mnohem později, než jsem vstával do školy. Budím se v půl deváté, ale vylézám tak v 10 hod.
K snídani mám nejradši rohlík s nutelou a kakaem
nebo si dám cereálie s mlékem. Pak udělám nějakou
práci do školy. Rád se koukám na youtube a čekám
na kamarády. Většinou mi volají nebo cinknou na
zvonek. Jezdíme na kolech nebo si beru longboard.
U nás v Holanech je pořád kam jezdit. Ven chodím
s Pepíkem a Radkem, někdy s Davidem. Mít roušku, je otrava, radši si beru šátek. Večer hraju Fortnite
a spát chodím různě pozdě. Často se mamka zlobí
a honí mě do postele.
Marek
Můj denní režim... Každé ráno se budím okolo osmé hodiny. Chvilku se ještě válím v posteli
a koukám do mobilu. Potom vstanu a jdu do koupelny. Nasnídám se, k snídani mám většinou křupinky
s mlíkem. Večer mi mamka řekne, co mám dopoledne udělat. Vyndám nádobí z myčky, luxuju, ustelu postele. Učím se vařit a péct. Včera jsem úplně
sama pekla bábovku s jahodama a banánem. Mamka mě pochválila, že je dobrá. Většinou si recepty
hledám na internetu. Odpoledne jsem na zahradě
a nebo jezdím ke koním do Zbyn. U koní ráda pracuju a pomáhám. Jinak je to doma hrozná nuda.Navečer děláme úkoly. Někdy se mi to nechce dělat,
tak mi máma vynadá a musím mazat. Ukolů máme
hodně. Některým nerozumím, ale snažím se. Když
jdu do města, tak chodím v roušce a do autobusu si
beru i gumové rukavice a mám sebou i dezinfekční
gel a myju si s ním ruce. Máma mě moc nikam nechce pouštět, abych se nenakazila, když jsem byla
malá, tak jsem byla pořad nemocná. Když už nevím,
co mám dělat, tak si pustím netflix a koukám na seriál o koních, ale je to jenom v angličtině, a to mi nevadí.Spát chodím asi v devět. Každý den skoro pořád
to samé. Do školy se těším, ale trochu i netěším.
A 8. 4. jsem měla narozeniny nemohla jsem si ani nikoho pozvat na oslavu, a to mi bylo líto. A taky jsem
si konečně pořádně uklidila pokoj a udělala jsem si
výzdobu z pohledů, které jsem dostala od vás. Jo
a taky jsem si uklidila tašku a zbyla mi tam jedna
zapomenutá svačina :) a mamka mi řekla: "Baru, ty

jsi,ale prase." Ještě jsem zapomněla, že musím každý den nakrmit náš zvěřinec - Mazlinu (pes), Mauii
(kocour), Julča (želva), Pipi (papoušek barnard límcový velký), Agáta (agama), 5x slepice a 5x andulka
a mám novou fialovou rybičku a ta se jmenuje Dasty.
Mějte se hezky a odpočívejte a našetřete si na nás
nervy.
Barbora
Probudím se v 9:30, vstávám v 10:00. Dopoledne
i odpoledne dělám úkoly a učení mi jde dobře. Chodím ven s kamarády a jezdím na kole. Pleteme náramky s kamarády a mým malým bráchou. Chráním
se tak, že nosím roušku.
V této chvíli bych nejraději byla ve škole a těším
se, až zase uvidím kamarádky a všechny učitele
a učitelky.
Eliška
Můj běžný den začíná tak, že jako první vstanu.
Vstávám okolo půl osmé, když se rozkoukám, jdu se
nasnídat, po snídani si jdu vyčistit zuby a v osm si jdu
dělat domácí úkoly. Snažím se, dělat úkoly jako kdybych byla ve škole, většinou do půl druhé. Potom se
jdu naobědvat a po obědě si jdu odpočinout. Potom
se jdu projít ke koním, dám jim mrkev a jdu domů.
Jsem tak hodinu až dvě na mobilu, podívám se, co
mám za úkoly na další den. Chvilku koukám na televizi a potom se jdu navečeřet, po večeři se koukáme
na televizi a v devět, nejdéle v deset jdu spát.
Jinak bych strašně moc ráda chodila do školy
a učila se ve škole. Děkuji, hezké dny paní učitelko
přeji.
Darča
Ráno v šest hodin vstanu, jdu se najíst. Pak píšu
úkoly. Jdu ven na kolo a jezdím, až do večera. Pak
jdu domů, najím se a jdu koukat na filmy, pak jdu
spát.
Lepší je to ve škole, než být doma sám a učit se.
Paní učitelka mi to vysvětlí. Hlavně se na všechny
těším. Pá, pá.
Vláďa

Můj den
v Zajímavých časech
Vstávám v půl šesté, což je o hodinu déle, než
když je škola. Vyvenčím svého Upírka a následují
běžné ranní aktivity-cvičení, sprcha, čaj, vyvětrat,
ustlat, vytřít balkon, poklidit, sbalit věci do školy
a vyrazit ven. S rouškou, jak jinak. Chodíme kolem
hasičárny, aby se Upírek pořádně proběhnul. Všem
doporučuji pořídit si psího kámoše. Ne každý ho
může mít, ale pokud to jen trochu jde, neváhejte.
Psí společnost je mimořádná. Věřím, že to potvrdí
všichni pejskaři. Dopoledne proběhne v kanceláři,
Upírek většinou spí v pelíšku. Kancelář občas vyměním za práci na školní zahradě, která se mění
den ode dne, krásní, jukněte na školní web. Odpoledne většinou plním babičkovské úkoly, a to strašně
ráda. Vycházky do přírody a na zahrádku v patách
s Upírkem jsou úžasné. Postrádám v těchto Zajímavých časech kontakt s dětmi. Jejich nápady, hlášky
a úsměv chybí. Jo, pravda ale je, že nemusíme řešit
žádné výchovné nedorozumění mezi nimi. S učiteli
se občas potkáme, i když je to také jen mžik. Všichni
se opatrujte a věřte, že bude líp.
Jana Žába
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Jak se mám, co dělám? Jarní tah žab 2020
Kvak, kvak, kvak, …… letos dokvákalo do rybníka
Zoufám si.
Jsem člověk, který potřebuje řád, jinak se ze mne
stává lenochod a budižkničemu. Nevím, co bych,
něco začnu a nedokončím, nadchnu se pro něco
a za pět minut už mě to nebaví. Máme se prý teď
možnost zastavit a zamyslet, to vůbec nemůžu. Jak
se zastavím, mysl mi zčerná. Snažím se nemyslet na
děti. Chtěla bych s nimi být nějak v kontaktu, chtěla
jsem vymyslet nějako společnou hru, ale nejde mi
to. Strašně mi chybí. Nikdo mne neděsí parkurovými
skoky, nikdo nehuláká, nikdo mi nekreslí obrázky….
a už slzím.
Já strašně ráda ráno spím, dlouze snídám a pracuji na zahradě, ráda si čtu, kreslím…. ale už mě to
NEBAVÍ!!!!!!
P.S. Jediné, co mne napadlo, byla soutěž o nejoriginálnější roušku, ale posíláte mi strašně málo
fotek…
Zdena , vychovatelka

Mrazák celkem 502 kvákalek.
I přes situaci, která znemožnila zapojení dětí do
jarního tahu žab, se podařilo zajistit pomocníky, a to
z řad pedagogů, asistentů a vychovatelek. Každý
den, včetně víkendů, přicházela služba zkontrolovat
nádoby a přenést kvakuše do rybníka. V nádobách
se objevila i ještěrka nebo myška, které byly vráceny
do přírody.
ZŠ Dubá pomáhá při tahu obojživelníků už od
roku 2003. Za období 2003 – 2020 bylo zachráněno
celkem 17 424 kusů žabiček.
Děkujeme moc zaměstnancům MěÚ Dubá, kteří
pod vedením Moniky Šimonové vzorně připravují
zábrany pro tah.
Děkujeme MŠ Dubá za pravidelnou pomoc při
přenosu žabek.
Jana Mašková

Život v karanténě
Jako ostatní lidé i já jsem doma. Máme velkou
zahradu u domu, a tak hodně času trávím venku.
Pleji záhony, dokonce jsem včera začala rýt a připravovat záhony na sázení cibule, mrkve, brambor
a jiné zeleniny. A protože je venku hezky, tak jsem
vyčistila po zimě bazén a budeme ho o víkendu napouštět. Práce mě baví, ale moje práce s dětmi mi už
taky chybí. Jinak doma dělám domácí práce jako je
vaření, praní, uklízení.Nikam nechodím, jen jednou
za týden jedeme s manželem na nákup do České
Lípy. Za domem máme les, tak chodím s mužem
na procházky do lesa. Přírody tady máme hodně
a užíváme ji plnými doušky. Občas přijede i dcera
s vnoučkem, tak máme o zábavu postaráno. Mějte
se všichni moc dobře, dávejte na sebe pozor, přeji
hlavně hodně zdraví a těším se na vás.
Lenka, vychovatelka

Úpravy školní zahrady jsou v plném proudu
Ze školy sice není slyšet dětské hlasy, smích
i řev, ale na školní zahradě se dějí velké změny. Ve
skupinkách, dodržující patřičnou vzdálenost, na ní
pracují zaměstnanci školy a zahrada dostává novou
tvář. Až všechno rozkvete a zazelená se, bude to
nádherný kout pro školní aktivity. Těšte se.
Jana Mašková

Pomoc pro útulek

I letos proběhla již tradičně hmotná sbírka pro
útulek v Kozlech, a to od března do dubna. Opět
jste byli ochotní přispět čímkoliv pro opuštěné
pejsky a kočičky.
Děkujeme moc: Terce Chytilové, Anežce
Hromádkové, Klárce Básnerové, Honzíkovi Kubíčkovi, tetě Honcové, Anetě Nikodémové, paní
Ulmanové, Moravcovým, Janě Maškové, Haničce a Madlence Šperlovým, Olbrichovým, paní
Skalické.
Sbírka byla převezena ve čtvrtek 23. 4. 2020
a předána paní Šubrové, velitelce útulku.
Jana Mašková
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VÝSTAVY V GALERII POŠTA
Vládní rozhodnutí o uzavření galerií a výstav kvůli
koronaviru omezilo i provoz dubské Galerie Pošta.
Nyní se zdá, že výstavní síně a galerie budou moci
zahájit provoz v pondělí 25. května. Proto také Galerie Pošta upravila výstavní plán tak, aby co nejlépe
vyhovoval vystavujícím i návštěvníkům.
Původně plánovaná první výstava se proto
přesunula na srpen a v termínu od 20. května do
20. června si budou moci návštěvníci v Galerii Pošta prohlédnout obrazy, fotografie a další artefakty
z depozitáře galerie. K vidění budou díla regionálních
i mezinárodně uznávaných výtvarníků a fotografů,
připomeneme si mimo jiné tvorbu nadané, předčasně zesnulé výtvarnice Daniely Talachové. Tato výstava bude zahájena bez vernisáže.
Poté bude následovat výstava obrazů známého
autora komiksů Karla Jerie. Od počátku srpna bude
vystavovat své fotografie Václav Zýval – jeho výstava
ponese název Linie ženy a bude zahájena vernisáží
31. července. V posledním výstavním termínu představí svou tvorbu mladá malířka Barbora Myslikovjanová.
Výstava Z depozitáře bude v Galerii Pošta v Dubé
přístupná v obvyklých časech – ve středu a v sobotu
od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný
termín si zájemci o prohlídku mohou dohodnout na
telefonním čísle 607 138 832.
myš

Daniela Talachová

Daniela Talachová

Plán výstav v Galerii
Pošta na rok 2020
20. 5. - 20. 6. (bez vernisáže)
Z depozitáře
27. 6. - 25. 7. (vernisáž ve čtvrtek 25. 6., 18.00)
Karel Jerie

Miroslav Halada

1. 8. - 29. 8. (vernisáž v pátek 31. 7., 18.00)
Václav Zýval - Linie ženy
5. 9. - 3. 10. (vernisáž v pátek 4. 9., 18.00)
Barbora Myslikovjanová

myš

Městská knihovna v Dubé
Otevřená je již od 29. 4. 2020
Otevírací doba zůstává stejná:
středa 16:00 – 18:00 hod.
čtvrtek 15:00 – 17:00 hod.
Vstup povolen jen v roušce. I v knihovně budeme dodržovat 2 m odstup, nejvíce 4 osoby na
oddělení a dobu pobytu v knihovně doporučujeme omezit na nezbytné minimum.
Pro bližší informace se můžete obrátit na paní
Petru Mečířovou na tel. čísle 487 870 490 nebo
739 616 679.
Děkujeme za to, že budete dodržovat nařízená
opatření.

VÝSTAVA V GALERII ŠATLAVA

V Galerii Šatlava v přízemí dubské radnice pro vás připravujeme výstavu věnovanou 75. výročí konce
2. světové války. Výstavu můžete navštívit od 18. května 2020, a to v pracovní době úřadu. Více se o ní dočtete
v příštím vydání Dubáčku.
mar

JARNÍ KVĚTY

Co vám už vykvetlo na zahrádce? Jaké jarní květy vás potěšily na procházce?

Foto © Míša Bašová, Věra Drunecká, Markéta Heinrichová, Mirka a Josef Maškovi, Zuzana Pabišková, Martin Rupert, Jana
Samcová, Pepa Středa, Pavlína Tomsová, Irena Žalovičová.
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