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sobota 12. září 2020 od 13.00 hod. v areálu sušárny chmele
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10.00 – 12.00 hod. - prohlídka kostela Nalezení sv. Kříže
11.00 – 12.00 hod. - prohlídka bývalého hotelu Slávie
13.00 hod. - zahájení u sušárny chmele
komentovaná prohlídka sušárny chmele
přednáška „Dubské Švýcarsko”
tvůrčí dílničky pro děti i dospělé
soutěže – poznávačka piv
– pečení pivních pochoutek
občerstvení, prodejní stánky, atrakce pro děti
historická vozidla
ukončení III. Dubského dřevosochání – výstava a dražba děl

Sušárna chmele otevřena návštěvníkům od 10.00 do 20.00 hod.
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Vážení čtenáři městského zpravodaje, přátelé,
máme tu září, první podzimní měsíc a především pro všechny školáky měsíc návratu do školních
lavic. Letos bude přeci jen jiný, žáci se většinou vrací po delší době než obvykle a je zde řada
otázek, jak školní výuka během podzimu bude vypadat. I pro učitele je situace jistě jiná. V letošním
roce jsou před ně kladeny nové výzvy a úkoly. Doufám, že epidemiologická situace nebude taková,
aby bylo nutné děti vyučovat distančně z domova. Většině z nich kolektiv prospívá a motivuje je,
a tak doufám a věřím, že jak my rodiče, tak i děti a učitelé, všichni společně najdeme cestu, jak vše
zvládnout co nejlépe.
Od 1. 9. byla ohlášena povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách a v hromadných prostředcích a následně zrušena a různě pozměněna. Ráda bych apelovala v tomto směru na zdravý rozum
nás všech. Rouška sice zabrání tomu, abychom na sebe prskali viry všeho možného druhu, sedět
ale například v kanceláři sám nebo fyzicky pracovat s rouškou na ústech nemá velkého významu
a je spíše zdraví škodlivé. Řadě lidí se na jaře v souvislosti s přemírou používání ústenek zhoršily
nejrůznější zdravotní obtíže jiného druhu. Delší dobu vdechovat již jednou vydechnutý vzduch tělu
určitě neprospívá. Respektujme se navzájem a neohrožujme se. To je jednoznačný vzkaz. Důležité je
mytí rukou, větrání, přiměřená fyzická aktivita, zdravá strava a nekašlat na sebe, ať již obrazně nebo
především doslova fyzicky. Zároveň plně respektujme, pokud někdo roušku nosí. Je to především
o pocitu bezpečí každého z nás.
V srpnu proběhlo několik velmi milých setkání. Vybrala bych především setkání v Dřevčicích za
účelem společné fotografie a podepsání vzkazu příštím generacím do makovice věžičky. Přivezla
jsem na místo originál původního vzkazu včetně schránky a platidel. Bylo velmi milé vidět lidi venku
pohromadě, jak vzpomínají, debatují o změnách za léta minulá nad historickými mapkami a starými
fotografiemi. Děkuji osadnímu výboru v Dřevčicích, že takové setkání uspořádali, panu Kmínkovi za
přípravu veškerých podkladů a sepsání vzkazu a paní Lindě Staňkové, že vzkaz přepsala krásným
úhledným písmem na kvalitní papír.
Další setkání, které bych ráda zmínila je první společná brigáda dobrovolníků v lesíčku směrem
k Nedamovu. Během asi 2,5 hodiny práce se podařilo znovu zpřístupnit a vyčistit veškeré zachovalé
cestičky ve stráni. Velké poděkování patří všem, kteří v podstatě na poslední chvíli vyhlášenou brigádu
zaregistrovali a dorazili ve velmi krásném počtu. Na závěr se všichni občerstvili vodou, kávou, čajem
a napečeným perníkem. Bylo to moc prima, společně se vrhnout do smysluplné práce, u které vidíte
prakticky hned výsledek. Máme nějaké nápady, tak uvidíme, kam až se podaří je dotáhnout. Budu
se moc těšit na pokračování.
Na závěr bych vás ráda pozvala na akce, které se v září budou konat. V kempu v Nedamově
7. - 11. 9. proběhne třetí ročník Dřevosochání, v průběhu týdne můžete sledovat, jak se pod rukama
řezbářů mění kulatiny postupně v dřevěné sochy. V sobotu 12. 9. se koná již 11. ročník Dnů evropského dědictví, dopoledne bude otevřený kostel a prostory Slávie pro veřejnost. Program u Sušárny
chmele začíná ve 13 hodin. 26. 9. bychom rádi uspořádali vítání občánků a 28. 9. se všichni běžci
od dětí po dospělé mohou účastnit třetího ročníku Svatováclavského běhu.
Přeji všem, aby si září užili dle svých představ a aby se nemusela již rušit žádná z naplánovaných
akcí.
Irena Žalovičová
starostka
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DUBSKÉ ŠVÝCARSKO: představujeme stanoviště MÁCHADLO
Čtvrtým stanovištěm, které vám představíme
v rámci našeho "seriálu", který je věnován projektu Duské Švýcarsko - systém odpočívadel
s informačními panely o kulturně-historickém
a přírodním dědictví krajiny, je Máchadlo. Tento
pramen je zařazen do tzv. hradské stezky.
Dubá je jedno z mála sídel ve zdejší oblasti,
které se nepotýkalo s nedostatkem vody. Důkazem toho je mimo jiné silný pramen, který vytéká v Sadové ulici ze zatrubnění do válcové vany,
kde se skutečně dříve máchalo prádlo. Nechme
hovořit paní Vladimíru Tomáškovou: „…úžasný
pramen krásné, čisté a dobré vody – kdysi nad
ním bývalo oznámení, že i pitné. Pod pramenem
upravené máchadlo využívaly hojně hospodyňky
do vynálezu automatické pračky - ještě v 70. - 80.
letech minulého století; pro vodu si chodí i jezdí
velké množství jejích příznivců stále. Pro Český
hydrometeorologický ústav je neustále měřený
stav pramene a jeho vydatnost. …sleduji každý
týden se stopkami, jak rychle se naplní 20 l odměrná nádoba. …zdravím vodě zdar a šťastnou
cestu do moře…“ Vydatnost pramene se v letech
1984 až 2019 pohybovala mezi 10,1 až 13,5 l/s
(spíše mírně klesá). Jakost vody pramene ve všech
14 sledovaných ukazatelích dlouhodobě s velkou
rezervou vyhovuje normám pro pitnou vodu (pouze u dusičnanů je tato „rezerva“ menší). Lokalitě
kolem máchadla se říkalo Tampel, byla to spolu
s Malou Stranou jedna ze čtvrtí města. Původní
zástavba v dnešní Nedamovské ulici byla zničena
při bombardování města v roce 1945.
U máchadla stojí pískovcová socha sv Floriána.
V mládí údajně sv. Florian uhasil velký požár modlitbou a jediným vědrem vody, proto se stal lidovým
ochráncem proti ohni, ale i proti povodni. Za svého
patrona ho mají především hasiči, ale i hrnčíři, či
kováři. Je také patronem Horního Rakouska a Polska, a je jedním ze Čtrnácti pomocníků. Sv. Florian je vždy zobrazován jako římský voják ve zbroji

s vědrem, či jinou nádobou, někdy i s mlýnským
kamenem.
Památkově chráněná socha sv. Floriana v Dubé
stála původně u podzemního odtoku z Kostelního
rybníka v Českolipské ulici. Po II. světové válce
byla bez svého původního podstavce přestěhována k Máchadlu a usazena k výtoku vody z trub
na podstavec vyzděný z cihel. Při restaurování
v roce 1996 byl pro sochu vytvořen nový kamenný
podstavec a byla posunuta výše na hranu stráňky.
Přesné datum jejího zřízení není zaznamenáno,
pochází z doby kolem poloviny 18. století.
Místo k založení města Dubá bylo zcela jistě
kdysi vybráno právě pro dostatek vody. Aby obyvatelé nemuseli spoléhat jen na podzemní vodu
a prameny, vybudovali přímo ve městě několik
rybníků, jejichž počet se v průběhu staletí měnil.
Nejvíce vodních ploch je zakresleno na mapách II.
vojenského mapování a stabilního katastru, tedy
před polovinou 19. století.
V centru města se rozkládal poměrně velký Kostelní rybník (Kirchen Teich), v údolí dále ležel Lískový rybník (Hasel Teich) a od něj jen úzkou hrází, po
které vedla cesta, byl oddělen Cihelný rybník (Ziegel Teich). Pod náměstím směrem ke kostelu ležel
menší rybník Brückel Teich. A u dnešní hasičské
zbrojnice byl podlouhlý Lazebnický rybník (Bader
Teich). Pravopis německých názvů je převzat ze
stabilního katastru.
Cihelnému rybníku se jméno změnilo na Mrázák.
Kostelní rybník byl po II. světové válce více než
z dvou třetin zasypán a začalo se mu říkat poněkud
hanlivě Návesák. Ostatní rybníky byly zrušeny.
Na starých pohlednicích bylo nábřeží kolem
Kostelního rybníka nazýváno „Teichpromenade“.
Rybník sám sloužil k projížďkám v loďkách, či
k bruslení. Dnes rekreační funkci dubských rybníků
naplňuje Černý rybník v Nedamově a cesta k němu
je novou dubskou promenádou.
Markéta Myšková

Mapa tras a zastavení projektu Dubské Švýcarsko

Máchadlo

Bruslení na Kostelním rybníku

Pohled na Mrázák z Malé Strany

Pohled na Mrázák na staré pohlednici
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PŘIPOMÍNÁME SI SMUTNÉ VÝROČÍ
V sobotu 12. září uplyne neuvěřitelných pět let
od chvíle, kdy nás nečekaně opustila jedna z nejvýznamnějších osobností Dubé – kronikář, učitel,
muzikant a báječný člověk pan Mgr. Kamil Matějovič. Stalo se tak pouhé tři dny před jeho nedožitými
85. narozeninami.
Pan Matějovič byl neodmyslitelně spojen s mnoha oblastmi života a dění v našem městě. Mnozí
z vás si jej jistě pamatují jako vynikajícího pedagoga, který v letech 1954 až 1991 působil na ZŠ
Dubá, kde vyučoval matematiku a výtvarnou výchovu. Radost vnášel i do srdcí našich milých seniorů,
s nimiž se pravidelně scházel v jejich klubu, kam
je chodíval potěšit svojí hudbou. Právě hudbě se
věnoval mnoho desítek let.
S čím je ale neodmyslitelně spojováno jméno
pana Matějoviče, to je kronika města. Kronikářem
Dubé byl dlouhých 37 let, na její tvorbě se ale podílel ještě dříve, než se jím oficiálně stal. Celou
kroniku psal krasopisně a doplňoval ji krásnými ilustracemi, které s neuvěřitelnou přesností zachovaly
skutečnost. Zajímavé vždy bylo i listování samotnými přílohami kroniky, neboť v nich je zachyceno
opravdu vše, přes plakátky na kulturní akce, informace o dění ve městě, ale třeba i to, jaké obchody se v našem městě otevírají a co zákazníkům
nabízejí a mnoho a mnoho dalšího. Práce, kterou
odváděl jako kronikář, byla v roce 2013 oceněna
vítězstvím v Soutěži o nejlepší kroniku Libereckého
kraje. S přehledem tehdy díky své píli a pečlivosti pan Matějovič porazil všechny své konkurenty.
Spolupracoval také s redakční radou městského
zpravodaje, ve kterém měl vlastní rubriku - „Čtení
z městské kroniky“.
A jak v jednom z rozhovorů popsal své začátky,
co by kronikáře? „Když jsem v roce 1954 přišel
v Dubé na školu, byl tady ředitel pan Václav Tylchrt
a ten jednou dostal úkol od místního národního
výboru, aby napsal retrospektivu dubské kroniky,
protože tady kromě školní kroniky a německy psané kroniky, která je v archivu v České Lípě, nic
neexistovalo. Pan Tylchrt byl němčinář, takže mohl
německé materiály studovat. Sepsal něco od prvních známek o Dubé někdy v 11. století. Já jsem
tehdy učil výtvarnou výchovu a pan Tylchrt řekl:
„Já ti to dám a ty to přepíšeš do kroniky, protože
umíš pěkně psát, a uděláš tam nějakou výzdobu“.
Takže jsem začal přepisovat, a v roce 1957 jsme to

předali Místnímu národnímu výboru s tím, že kronika je napsaná a aby určili kronikáře, který bude
průběžně dělat zápisy. Pan ředitel to napsal do
roku 1945, o tomto roku osvobození a osídlování
Dubé napsal jen všeobecnou formulaci a skončil
výsledkem voleb do ústavodárného Národního
shromáždění. Já jsem mezitím třeba po půdách
sehnal nějaké staré fotografie a dokumenty. Dostal
jsem z MNV kroniku a trošku jsem ji pokazil, protože jsem neměl žádné informace o tom, jak se mají
obecní kroniky psát. Udělal jsem titulní list - našel jsem obrázek, jak vypadala Dubá v roce 1749
a ten jsem překreslil. Objevuje se i v dalších současných publikacích. Když jsme ji předali, tak tehdejší funkcionáři měli radost, že mají kroniku. Horší
bylo, když ji měl kronikář ukázat na schůzce kronikářů, protože tady žádný kronikář nebyl ustanoven.
Prý to nikdo nechce dělat (možná měli pravdu, na
to se lidi nehrnou). Takže když byla schůzka kronikářů, buď se omluvili, nebo tam poslali nějakého
úředníka. Tak to bylo až do roku 1970. Do kroniky
Snímek Dřevčic z roku 1938
nikdo nezapsal ani čárku.
Pak kronikaření dali jednomu členu rady. Ten
tam udělal takový všeobecný zápis (roky 1971

RODINA S LÁSKOU VZPOMÍNÁ...

Dovolte nám připojit vzpomínku také za rodinu.
Náš tatínek a dědeček pan Kamil Matějovič odešel náhle v sobotu 12. září 2015, tři dny před jeho
85. narozeninami. Odešel plný života a dle slov
paní doktorky z nemocnice, šťastný do posledního
okamžiku z vyznamenání, kterého se mu v pátek
11. září 2015 dostalo v podobě ocenění z rukou
hejtmana Libereckého kraje za vítězství v soutěži
o nejlepší kroniku.
Bylo to velmi náhlé a pro nás moc těžké, když
jsme místo narozeninové oslavy připravovali pohřeb. Dožil se ale krásného věku a prožil dlouhý,
a určitě i přes různé nemilé peripetie, které žití
přináší, a které přinesla i doba, hezký a naplněný
život.
Těšil se ze čtyř vnoučat Roberta, Moniky, Míly

a Simči a pravnoučka Dominika, narození dalšího
pravnoučka již bohužel nestihl.
V roce 1954 se společně se svojí ženou Vlastou
přistěhovali do Dubé, kam dostali tzv. umístěnku.
Učil kromě školy v Dubé také v malotřídce v Dřevčicích a několik let i ve škole v Jestřebí. Během
svého života se kromě rodiny a zaměstnání věnoval mnoha zájmům. Jedním z nich byla muzika, se
kterou začal v orchestru ZK Elite Dubá, později hrál
jako trumpetista v několika okresních orchestrech
a společně se svými kolegy a kamarády založil
kapelu AKORD. Poté začal hrát na elektronické
varhany a svou hudbou a zpěvem rozdával radost
a pohodu široké veřejnosti na plesech, zábavách
a setkáních, v domovech pro seniory, hrál také
v klubu seniorů v Dubé. Jistě by měl proto velkou

– 1976). A když viděl, že předchozí zápis končí
v roce 1945, vynechal nějaké stránky s tím, že to
někdo dopíše. No a já jsem se ke kronice prakticky
dostal až v roce 1978 a od té doby jsem psal pravidelně roční zápisy. Už jsem popsal tři velké knihy
(každá má kolem 470 stran). Tam jsem zapisoval
jen faktické údaje a vše ostatní jsem dokumentoval
na volné listy. Tak takhle jsem se dostal k pravidelnému psaní kroniky.“
Za celoživotní přínos městu v oblasti umělecké
a výchovné činnosti získal v roce 2010, dva dny
po oslavě svých 80. narozenin, Cenu města Dubá
a stal se tak jejím prvním laureátem.
Smutná zpráva o nečekaném a náhlém úmrtí
pana Mgr. Kamila Matějoviče, zasáhla celé město
jako blesk z čistého nebe. Jeho nenadálý odchod
zastínil i úspěch, kterého pan Matějovič dosáhl
v Soutěži o nejlepší kroniku Libereckého kraje, kde
po dvou letech obhájil titul nejlepšího kronikáře.
Toto prestižní ocenění převzal pouhý den před
svým úmrtím.
Vzpomeňme si na něj tedy a vzdejme čest jeho
památce a nesmazatelnému odkazu.
Za letopiseckou komisi Zuzka Martínková

radost, že se hudbě věnuje i jeho mladší vnuk Míla,
který společně se svou přítelkyní Eliškou, která
je zpěvačkou, a dalšími kamarády založil skupinu MyL (čti maj el), kde hraje na basovou kytaru
a skládá jak hudbu, tak texty.
Byl také leteckým modelářem, vyráběl si sám letadla, kluzáky i motorová letadla řízená vysílačkou.
V mladším věku se zúčastňoval různých leteckých
soutěží. Dlouhá léta se věnoval mladým modelářům, když založil v Dubé kroužek modelářů. Určitě
by byl také velmi potěšen, že se této zálibě věnuje
i jeho starší vnuk Robert.
Celý život byl výtvarníkem, maloval krásné obrazy různého žánru i různých druhů techniky malování.
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Výtvarné vlohy po něm podědila vnučka Simča,
které děda radil v jejích výtvarných začátcích.
Průřez výtvarným dílem jste mohli shlédnout
na několika výstavách v Dubé. Zároveň byl také
fotograf a mnoho let fotil vítání občánků, svatby a
dokumentoval dění v obci. Vzpomínám si, co času
strávil v tmavé komoře, při vyvolávání, tenkrát ještě, černobílých fotek.

ZÁŘIJOVÉ VÝROČÍ

V letošním roce si můžeme připomenout, kromě
řady jiných výročí, také 90 let od narození učitele,
městského kronikáře a především člověka, nadaného mnoha talenty, Mgr. Kamila Matějoviče. A zároveň také pět let od chvíle, kdy nečekaně zemřel,
pouhé tři dny před svými 85 narozeninami.
Mgr. Kamil Matějovič se narodil 15. září 1930,
dětství prožil na vsi nedaleko Kladna.. Absolvoval
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
kde získal tehdejší vysokoškolský titul Promovaný pedagog (nyní Mgr.) pro výuku matematiky
a výtvarné výchovy na základních školách. Studium výtvarné výchovy na PFUK bylo sice koncipováno v letech 1949 - 1953 jako příprava pro
budoucí učitele, nikoliv jako výuka samostatných
výtvarníků, přesto bylo vedeno významnými umělci
a profesory.
Od roku 1953 až do odchodu do důchodu v roce
1990 působil Kamil Matějovič na dubské základní

Odchází-li vám blízký nevyléčitelně nemocný
člověk, je to velmi náročné a smutné, ale můžete
se na jeho odchod, jak říkají odborníci, relativně
připravit a rozloučit se. Odejde-li ale blízký člověk
takto náhle, zasáhne vás to jako blesk a je to velmi
těžké. Jste nepřipraveni! Najednou si uvědomíte,
co všechno jste ještě nestihli společně zažít, zůstane vám spousta otázek, na které jste se chtěli

ještě zeptat, nebo jste si nestihli říct všechno, co
jste měli na srdci. Postupně převládne ale vědomí
toho, že takto náhlý odchod je vlastně milosrdný
a jste rádi, že se váš tatínek a dědeček dožil v plné
síle tak vysokého věku, že do posledního okamžiku
byl šťastný a netrápil se. A život jde dál se svými
radostmi i starostmi.
Jménem rodiny Kamila Machytková (Matějovičová)

škole (krátce také ve školách v Tuhani a v Jestřebí) jako učitel výtvarné výchovy a matematiky. Od
roku 1978 psal obecní, později městskou kroniku
Dubé, kde s pečlivostí sobě vlastní zachytil všechny důležité události každého roku. Kroniku psal
s výtvarným citem ručně bezchybným krasopisným
písmem a doprovázel text ilustracemi. Za vedení
městské kroniky získal i titul nejlepšího kronikáře
Libereckého kraje.
Jeho aktivity ale byly mnohem širší. Zabýval
se fotografováním a technickými sporty. Maloval
a kreslil, především krajinu, ale i zátiší či architekturu. Zaznamenal na celé řadě kreseb podobu
Dubé a dalších obcí v rozmezí několika desetiletí.
Mimoto byl výborným hudebníkem a zpěvákem
s širokým repertoárem. Radost z dobře známých
písní rozdával nejen v dubském klubu seniorů, ale
třeba také v Domově seniorů ve Mšeně.
myš

Z tvorby Mgr. Kamila Matějoviče

MĚSTO DUBÁ

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
VEDOUCÍ ÚDRŽBY MĚSTA DUBÁ

Termín pro podání přihlášek
je do 16. 9. 2020 do 12 hodin.
Bližší informace jsou uvedeny v oddíle
úřední deska na www.mestoduba.cz.

Centrum poskytuje pomoc seniorům
a zdravotně handicapovaným spoluobčanům od 3 let věku.
Kontaktním pracovníkem je Mgr. Veronika
Holečková (tel. 730 871 381).
Pravidelná poradna
na Městském úřadu Dubá (přízemí)
se bude konat 24. září 2020 od 8.00 do
10.00 hodin.
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VZPOMÍNÁME...
Dne 12. 9. 2020 uplyne
další smutné výročí úmrtí
pana Mgr. KAMILA MATĚJOVIČE, kdy nás v roce
2015, krátce před svými
85. narozeninami, náhle
opustil. Věnujte mu, prosím, spolu s námi tichou
vzpomínku. Vzpomíná rodina
Dne 13. 9. 2020 by náš
drahý tatínek, dědeček,
pradědeček a tchán pan
JAROSLAV HORČÍK oslavil své 78. narozeniny. Kdo
jste ho znal, věnujte mu
tichou vzpomínku. Stále
vzpomíná celá rodina.
Dne 18. 9. 2020 to bude
šest let, co odešel na věčnost náš milovaný otec,
manžel, dědeček a pradědeček pan FRANTIŠEK
CHLUMECKÝ z Tuhaně.
Kdo jste ho znal, věnujte
mu tichou vzpomínku. Stále vzpomíná celá rodina.
Dne 27. září 2020 tomu
bude rok, co nás náhle
opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan
FRANTIŠEK KUBIŠTA
z Dubé. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Vyhrazení plochy pro
vylepení volebních plakátů
V rámci konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje a voleb do Senátu Parlamentu ČR v obvodu č. 36 – Česká Lípa, které se
uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné
druhé kolo ve dnech 9. a 10. října 2020), podle ustanovení § 56a odst. 6 zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, vyhrazuji pro volební
kampaň plochu pro vylepení volebních plakátů,
a to na městské budově čp. 192 ve Školní ulici
v Dubé (objekt pošty), na její levé straně, kde
je umístěna stávající dřevěná vývěsní plocha.
Využívání této plochy musí odpovídat zásadě
rovnosti kandidujících subjektů. Město Dubá
poskytuje tuto plochu k využití bezplatně.
Ing. Irena Žalovičová, starostka

Z MATRIKY
JUBILEA

Jeništová Marie, Dubá
Kvasničková Jaroslava, Dubá
Hraníková Bohumila, Heřmánky
Vondráčková Marta, Dubá
Nádeník Václav, Dubá
Honc Miloslav, Dubá
Vencová Ludmila, Nový Berštejn
Čejková Růžena, Dubá

NAROZENÍ
Karolína Kubínová, Dubá
85 let
80 let
75 let
83 let
75 let
70 let
82 let
89 let

ÚMRTÍ

Šponiarová Kateřina, Dubá
Flégl Miroslav, Dubá

INFORMACE K ŘÍJNOVÝM KRAJSKÝM
A SENÁTNÍM VOLBÁM
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se budou souběžně
konat volby do krajského zastupitelstva a Senátu
Parlamentu ČR. V našem případě jde o volby do
zastupitelstva Libereckého kraje a senátního obvodu č. 36.
V pátek 2. října 2020 se volební místnosti otevřou ve 14:00 hodin a přístupné budou až do 22:00
hodin. V sobotu 3. října 2020 se znovu otevřou
v 8:00 hodin a volit budete moci do 14:00 hodin.
Poté se volební místnosti uzavřou a začne sčítání
hlasů. Případné druhé kolo senátních voleb proběhne o týden později, tedy ve dnech 9. a 10. října
2020, a to ve stejných hodinách.
Volební okrsky v Dubé
V okrsku č. 1 – Dubá se volební místnost bude
nacházet v zasedací místnosti zastupitelstva v Klubovém domě (Dlouhá ulice čp. 86). Sem mohou
přijít volit obyvatelé trvale hlášení v Dubé a dále
v částech, Rozprechtice, Vrabcov, Krčma, Malý
Mlýnek, Nový Berštejn, Horní Dubová Hora, Korce,
Plešivec, Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves,
Dražejov, Nedvězí, a Kluk. Telefonní kontakt do
volební místnosti je v době voleb 725 524 905.
V okrsku č. 2 – Dřevčice se volební místnost nachází v přízemí objektu čp. 42 (hostinec). Volit zde
mohou obyvatelé z obcí Dřevčice, Zátyní, Lhota,
Heřmánky a Sušice. Kontakt do volební místnosti
je tel. číslo 724 394 159.
Pro okrsek č. 3 – Deštná je volební místnost
zřízena v obecní knihovně, tedy v prvním patře čp.
9 v Deštné. Volit zde mohou obyvatelé Deštné, Zakšína a Bukovce. Tel. spojení je 725 524 938.
Hlasovací lístky dostanete všichni do svých
schránek, k dispozici budou samozřejmě také ve
všech volebních místnostech. V případě zájmu
o přenosnou hlasovací urnu prosím volejte sl.
Martínkové na telefonní číslo 724 857 243, a to
nejlépe do zahájení voleb, tedy do pátku 2. října
(do 14 hodin), aby tuto informaci stihla předat příslušné volební komisi. O přenosnou volební urnu
budete moci požádat i během samotných voleb,
v takovém případě je již nezbytné zavolat na příslušné telefonní číslo jednotlivých volebních místností. Přenosnou urnu si lze vyžádat pouze ze
závažných zdravotních či rodinných důvodů.
Opatření ve volebních místnostech
Vzhledem k tomu, že budou probíhat dvoje volby
najednou, budou voliči ve volebních místnostech
dostávat dvě různé obálky, je třeba věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k jejich záměně, což
by vedlo ke zneplatnění hlasu. Podrobné informace

získáte přímo ve volebních místnostech.
Vzhledem k tomu, že jsou avizována zpřísnění
hygienických opatření v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci, budou ve všech volebních
místnostech k dispozici dezinfekční prostředky,
bude probíhat pravidelná dezinfekce pultu ve volebních zástěnách, bude třeba dodržovat bezpečné
rozestupy a zároveň bude nezbytné dostavit se do
volební místnosti se zakrytými ústy a nosem. To
samozřejmě platí jak pro voliče, tak pro členy okrskových volebních komisí.
Volit budou moci pouze voliči s platnými občanskými průkazy nebo pasy. Je tedy třeba zkontrolovat si pečlivě, zda vaše osobní doklady nemají
propadlou dobu platnosti.
Pravidla pro voličské průkazy
V krajských i senátních volbách bude možné
volit na voličské průkazy. To se týká voličů, kteří
vědí, že se v době konání voleb nebudou vyskytovat v místě svého trvalého bydliště. V krajských
volbách lze s voličským průkazem volit pouze ve
stálém volebním okrsku na území ČR spadajícím
do územního obvodu kraje, kde jste jako voliči přihlášeni k trvalému pobytu.
K volbám (pokud žijete trvale v ČR) do Senátu
můžete s voličským průkazem přijít v jakémkoliv
okrsku z volebního obvodu, kde jste hlášeni k trvalému pobytu, a kde volby probíhají.
Požádat o vydání voličského průkazu je možné nejpozději 7 dnů před konáním voleb, a to na
MěÚ Dubá u paní Papírníkové (kancelář matriky,
evidence obyvatel) Žádost musí být podána v písemné podobě a být opatřena úředně ověřeným
podpisem. Nejdříve si o voličský průkaz můžete
zažádat v termínu vyhlášení voleb. Obecní úřad
v místě vašeho trvalého bydliště vydá voličský průkaz, který je platný pouze pro jedny volby. Voličský
průkaz pro volby do Senátu a krajských zastupitelstev obdržíte nejdříve 15 dnů přede dnem konání
voleb. Je-li vám voličský průkaz vydán, musíte jej
do volební místnosti bezpodmínečně přinést s sebou, chcete-li volit, a odevzdat jej při prokazování
totožnosti. Bude-li vám voličský průkaz vydán, ale
vy jej s sebou nepřinesete, nebude vám umožněno volit, a to z toho důvodu, aby volba nemohla
být provedena jedním voličem ve více volebních
místnostech.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na náš úřad, kde vaše dotazy rádi zodpovíme.
Děkuji, že přijdete k volebním urnám.
Zuzka Martínková, zapisovatelka
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z radnice
SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA DUBÁ
Provozovatel: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá

Otevírací doba:			
PO, ST		
8.30 - 17.00
ÚT, ČT, PÁ
8.30 - 16.00
SO		
8.00 - 11.00

Zuzana Pabišková, tel. č. 722 530 449
Zuzana Martínková, tel. č. 724 857 243
POLEDNÍ PAUZA V DOBĚ 11.00 - 11.30

Sběrný dvůr je určen pouze pro trvale hlášené obyvatele a majitelé RO, kteří jsou zapojeni do systému nakládání s odpady v obci (plátci poplatku za odpady). Sběrný dvůr není
určen pro podnikající subjekty. Větší množství odpadu je nutno hlásit předem před jeho
dovezením, a to z důvodu kapacity kontejnerů.
V případě pochybností o původu odpadu nemusí být tento odpad převzat. Původci jsou
povinni prokázat se na výzvu dokladem totožnosti nebo dokladem o zaplacení poplatku za
odpady pro daný rok.

KAM S TÍM SAMSUNGEM?
Jistě jste v médiích zaznamenali kauzu kolem
zpětného odběru elektrospotřebičů – zejména
pak televizorů a počítačových monitorů značky
Samsung. V televizi, novinách i na internetu se
na nás ze všech stran valily zprávy o tom, jak se
nám nepodaří zbavit se starých TV zmíněné značky, protože kolektivní systém Asekol, s nímž má
smlouvu i naše město, je zkrátka již nebude svážet
a likvidovat a na své náklady. Celá tahle záležitost
mě pořádně zvedla ze židle, a to hlavně proto, že
ihned po příchodu do kanceláře a otevření mailové
pošty na mě vyskočil „bubák“, který mi „nařizoval“,
že máme ve sběrném dvoře občany se spotřebiči
zn. Samsung posílat pryč.
Jenže já jsem vždy byla tak trochu rebel, a proto
jsem okamžitě kontaktovala společnost Samsung
s tím, zda si z obcí dělají legraci, nebo to myslí
vážně, protože obce pochopitelně dohady mezi
Asekolem a Samsungem nezajímají. Navíc, vezmu-li v potaz, že se jedná o staré TV a PC monitory,
u kterých si již před mnoha lety občané k ceně
připlatili i poplatek za ekologickou likvidaci, která
by jim nyní byla odepírána…. Vařila se ve mně
nejen krev.
Na městě jsme se shodli na tom, že jestli někdo
za tuhle situaci nemůže a tudíž za ni nesmí být
trestán, jsou to jednoznačně sami občané. Proto
jsme se rozhodli nedbat nic na požadavky Asekolu
a i nadále ve sběrném dvoře spotřebiče značky
Samsung od občanů přebíráme. Jen je holt budeme místo doleva dávat doprava. Nemějte proto
obavy jako jeden z návštěvníků sběrného dvora,

který trval na tom, že si televizi mezi ostatní odnese sám a křečovitě ji k sobě tiskl obrazovkou…
No jo, hned mi bylo jasné, proč na tom trvá. Byl to
Samsung – a nám to bylo úplně jedno.
Přibližně týden po zmedializování celé kauzy
jsem měla informační schůzku se zástupcem společnosti REMA, která má právě se Samsungem
uzavřenou smlouvu o poskytování služeb v oblasti
zpětného odběru a zajištění ekologické likvidace
jejich výrobků. Na stole již dokonce máme i návrh
smlouvy o spolupráci. Nebojíme se proto, že bychom se topili v záplavě (skoro) nikým nechtěných
Samsungů a i nadále budeme našim občanům poskytovat stejně kvalitní služby v oblasti odpadů, na
jaké jsou zvyklí.
Občas (poslední dobou tedy poněkud častěji)
si říkám, že svět se zbláznil. Ale nebojte, my jsme
zůstali normální. V případě jakýchkoliv dotazů na
téma odpady mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle
724 857 243.
Zuzka Martínková, ekoložka

Co vám registrace přinese?
- upozornění na krizové situace
- informace o dopravních uzavírkách
- informace o odstávkách vody, elektřiny apod.

Letošní léto nám pomalu ale jistě končí, což samozřejmě mrzí nás všechny. Léto nikdy není tak
dlouhé jak bychom si přáli. V tomto roce bylo letní
kino v provozu od konce června do konce srpna.
Promítali jsme třikrát týdně, pokud počasí dovolilo
a skoro v půlce srpna nám bohužel vypověděla
službu i technika.
V úterý 11. 8. 2020 se nám porouchal a přestal
úplně pracovat projektor, jen chvíli před začátkem
filmu, proto jsme byli nuceni tento večer promítání
zrušit, což nás všechny moc mrzelo, ale nedalo
se nic dělat. Jednalo se po slabších dnech o film,
na který přišel rekordní počet návštěvníků, kterým
jsme vybrané vstupné vrátili.
Hned následující den jsme zkontrolovali elektriku
a samozřejmě i veškerou techniku, ale projektor se
nám nepovedlo „oživit“. Začalo shánění a řešení
náhradních možností. Byli jsme mile překvapeni
a velice nás potěšila ochota a pomoc jak od lidí
z Dubé tak i z okolních měst a vesnic. Poděkování
náleží všem, kdo poskytli radu, informace a poté
i zapůjčili nebo nabídli vypůjčení projektoru. Např.
Petr Hozák – ředitel kultury v Doksech, Jaroslav
Demčák – starosta města Hejnice, nebo Kateřina
Janďourková – Škoda Auto Mladá Boleslav.
Poděkování za mimořádné nasazení při řešení
této nepříjemnosti patří i Monice Šimonové, Bedřichovi Janďourkovi, Janu Slovákovi a především
našim promítačům, kteří si museli poradit se stavěním náhradní techniky a to Dominikovi a Timotejovi
Exnerovým.
Při hledání náhradního řešení jsme zároveň zjistili, že naše kino je unikátní svou velikostí plátna
a potřebuje tedy i náročnější techniku na promítání.
Doufejme, že příští sezona bude již klidnější.
Irena Žalovičová a Petra Mečířová

PRVNÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA JE NAPLÁNOVÁNO
NA ČTVRTEK 17. ZÁŘÍ 2020
OD 18 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI ZASTUPITELSTVA V DLOUHÉ ULICI
ČP. 86 V DUBÉ.

UŽ MÁTE APLIKACI MOBILNÍ ROZHLAS?
Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte o dění
v Dubé? Zaregistrujte se do Mobilního Rozhlasu
a dostávejte důležité informace z našeho města pomocí zpráv do aplikace, kterou si zdarma a velice
snadno můžete stáhnout do svého telefonu, nebo
prostřednictví e-mailů či SMS.
Využít můžete např. odkaz https://mestoduba.
mobilnirozhlas.cz/registrace.

Nečekaný závěr
promítací sezóny

- pozvánky na kulturní a sportovní akce
- novinky z města
- rozhodování pomocí anket
Tato služba je zdarma!
Zkrátka a dobře, aplikace Mobilní rozhlas je velice užitečným pomocníkem, který vám nejdůležitější informace dokáže předat prakticky okamžitě.
Takže, pokud jste si ji ještě nepořídili, můžete to
napravit během několika minut. Děkujeme.
red
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE ZASTUPITELE
Osmým zastupitelem města Dubá, kterého
vám představujeme, je paní Mgr. Veronika Matějková.

Mgr. Veronika Matějková
- věk 56 let
- vystudovala Pedagogickou fakultu UK
- učitelka na prvním stupni na ZŠ Dubá
- vdaná, dvě dcery
- zvolena za ODS
- je předsedkyní kontrolního výboru,
členkou finančního výboru, bytové
komise, letopisecké komise
Kolik let učíte na Základní škole Dubá?
Na škole v Dubé učím už 28 let, tedy vlastně
přesně polovinu mého života. Ale učit jsem začínala v Praze na škole, kde bylo 27 tříd. Učili jsme
na směny, protože nás učitelů tam bylo méně než
tříd dětí. Tam jsem působila dva roky. Následovaly čtyři roky na mateřské a do Dubé jsem přišla
v roce 1992.
Takže chápu dobře, že pocházíte z Prahy?
Jak jste se ocitla právě v Dubé?
Ano, jsem pražská náplava. (smích) Přijela jsem
se podívat za kamarádkou na školu v přírodě, byla
tehdy pod Houskou, a už jsem tu zůstala. Úplnou
náhodou jsem tam potkala pana Matějku, který tam
dělal kuchaře, no a rok na to jsme se vzali.

Mám vlastně osmipředmětovou aprobaci. Líbí se
mi ta pestrost a asi by mě nebavilo specializovat se
jen na nějaký předmět. Už jako malou mě hrozně
bavilo malovat, vyrábět, zpívat, hrát na hudební nástroje. Původně jsem dělala střední pedagogickou
školu, mateřinky, ale když jsem po maturitě měla
nastoupit do školky, brzy jsem zjistila, že úplně maličké děti nejsou přímo pro mne. Tenkrát byl velký
nedostatek učitelů na prvním stupni – Husákovy
děti zaplavily školy. Pokračovala jsem tedy ve studiu na vysoké škole.
Takže nelitujete, že neučíte na 2. stupni?
Já jsem na druhém stupni učila spoustu předmětů – češtinu, matematiku, hudební výchovu, vaření,
šití, tělocvik, němčinu, ale druhý stupeň už je úplně
jiný. Děti už nejsou pro spoustu věcí tak zapálené,
jako na prvním stupni. Tam z nich cítíte tu radost,
že je baví něco vytvářet. Druhý stupeň je jiný, děti
jsou tam díky svému věku a pubertě dost často za
každou cenu v opozici. Neříkám, že práce s nimi
není hezká, ale je jiná.

Vraťme se ale zpět ke škole. Jste prvostupňová učitelka…

Ano, a z toho mám velkou radost. Z mé první
třídy, kterou jsem učila (byl to tehdy třetí ročník) je
to třeba Jindřiška Brunclíková-Plzáková, která se
stala mojí kolegyní. Učila jsem i Terezku Jelenovou
(nyní Konšelovou), která je s námi na škole také.
Těší mě i to, když se za mnou po letech vrátí bývalí žáci třeba s prosbou, abych jim zkontrolovala
diplomovou práci.

No samozřejmě se nemůžu srovnávat s paní
učitelkou Staňkovou. Déle než já je tu i paní Mašková a Skalická. Ale pravda je, že už bych mohla
dostat inventární číslo.
Oslovovaly Vás děti někdy soudružko učitelko?

Dá se říci, že je pro Vás některý z předmětů,
které vyučujete, nejoblíbenější?

Vařím já. Manžel samozřejmě občas také, ale
on se spíš jednou za čas specializuje na taková ta
slavnostní jídla. Ovšem, když jsem se vdávala, tak
jsem vařit neuměla, to mě naučil manžel. Teď už
jsme spolu více než 30 let a musím říci, že takový
muž, to je vzácnost.

Rozhodl se někdo z absolventů ZŠ Dubá rozšířit řady pedagogického sboru?

Vlastně se dá říci, že v současné době patříte
mezi nejdéle působící učitele na naší škole.

Ne, tak mi děti neříkaly. Do práce jsem nastoupila v roce 1986. Škola v Lužinách, na které jsem
působila, byla dosti specifická. Byli jsme tehdy ještě federace, hodně dětí pocházelo ze slovenských
rodin a mluvilo slovensky. Z celého našeho velkého kolektivu (tím myslím všechny zaměstnance
školy) byly pouze tři zaměstnanci v komunistické
straně, díky tomu tam byl dost volný režim a proto
tohle oslovení nikdo nevyžadoval. Ve čtvrté třídě
jsem si mohla dovolit učit děti, že Plzeň osvobodili
Američané.

Ta otázka se sama nabízí… Kdo vaří doma
u Matějků?

koníček, ale živilo by ho něco jiného. Myslím, že
po takových lidech je na trhu práce tak obrovská
poptávka, že školství by jim zkrátka nedokázalo
nabídnout platy, které by mohly konkurovat jiným
nabídkám.

Myslím, že tak bych označila matematiku, ke
které mám celoživotní vztah a hrozně ráda dětem
ukazuji, že matematika může být i zábavná. Moc
se mi líbí vyučovat matematiku podle pana profesora Hejného. Ano, kalkulačka je dobrá věc, ale
když není rozvinuté logické myšlení a nevíte, jestli
máte sčítat nebo odčítat, tak vám ani ta kalkulačka
nepomůže. Jistě, pro někoho, kdo zažil matematiku
na první stupni jen jako jablka a hrušky to může být
šok, ale tyhle pracovní sešity a učebnice už jsou
tak vymakané, že mají vzadu nápovědu a rodičům
stačí tam nakouknout a velice rychle pochopí, o co
jde. A kdo neví, může přijít za námi, rádi poradíme
nejen dětem, ale i rodičům. Díky matematice jsem
se tu vlastně dostala i k informatice. Byla bych
ráda, kdyby se do Dubé podařilo dostat mladou
krev, mladého zapáleného učitele informatiky. Ale
je pravda, že kdo perfektně rozumí počítačům, ten
určitě nepůjde učit do školy, leda by to měl jako

Pokročme dále – k tématu inkluze na školách. Jak inkluzi vnímáte Vy osobně?
Z hlediska přítomnosti asistentů ve výuce je to
obrovské plus. Jednak nám asistentky se spoustou věcí pomáhají, ale hlavně jejich prostřednictvím
získáváme i jiný úhel pohledu na výuku a žáky. Další dospělé oči ve třídě vidí a slyší a tak potvrdí, že
jsem to „opravdu říkala“ nebo naopak jemně upozorní na chybku, která se může vloudit. Jsou také
přímými svědky všeho, co se ve třídách připravuje
a odehrává. Jinak si stojím za svým názorem, že
inkluze je nedomyšlená. Nemám nejmenší problém
s tím, když máme ve třídě děti s handicapem. Učila jsem nevidomé děti, naučila jsem se kvůli nim
Braillovo písmo a bylo to bez problémů. Měla jsem
tu neslyšící holčičku. Byl to obrovský přínos pro celou třídu, protože spolužáci se rychle naučili, že je
potřeba takovým dětem se spoustou věcí pomáhat,
brát na ně ohled a myslet na ně. Nejsem ale přesvědčená, že když jde o velké rozdíly v intelektu,
může být inkluze někomu přínosná. Bystřejší děti
může brzdit a při výuce také vznikají velmi výrazné
rozdíly mezi tím, co které dítě ve stejné třídě umí.
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z radnice

Jak jako pedagog vnímáte, když školu opouští nadanější děti a přestupují třeba na gymnázium. Není Vám to trochu líto?
Není. Pokud dítě má intelekt třeba na víceleté
gymnázium a chce tam jít, pak je to naprosto v pořádku a nemyslím si, že by někdo z nás na něj za
to zanevřel. Naopak. Těšíme se z úspěchů našich
bývalých žáků. Je to stejné, jako kdyby někdo šel
třeba na sportovní školu.
Bude mít škola více nebo méně žáků než
v minulém školním roce?
Odchody žáků na jiné školy a příchody nových
žáků jsou téměř srovnatelné. Teď máme po mnoha letech třídy na druhém stupni zaplněnější než
na stupni prvním. Nové děti přicházejí i v průběhu
roku.
Spolu s paní učitelkou Wagenknechtovou
máte na starost silný ročník, ve kterém nastoupilo tolik dětí, že se otevřely dvě třídy. To se
Vám ale nestalo poprvé…
Ne, vlastně i naši minulí žáčci nastupovali do
prvního ročníku ve dvou třídách, teď už jsou v šesté třídě a slučovali se dohromady. Ale i v minulosti
jsme se Zdeňkou měly silné ročníky o dvou třídách,
zřejmě máme štěstí. (smích)
Přineslo Vám to koronavirové období nějaké
zásadní poznání? Přeci jen ta výuka na dálku…
Nebylo to jednoduché pro rodiče s dětmi ani
pro učitele.

třeba to, jakým způsobem celá situace kolem něj
ovlivnila nákup hasičského auta. Teď když jsem v
zastupitelstvu, tak vidím, jak složité je i samotné
rozhodování o nejrůznějších věcech a projektech.
Působíte také v bytové komisi…
Ano, už delší dobu a můžu říci, že mnohdy je to
velice složité. Na jeden byt se vám sejde několik
žádostí, z toho některé jsou opravdu srdceryvné
příběhy a vy máte rozhodovat, komu se byt přidělí,
kdo ho potřebuje víc… Pravda, máme jen poradní
hlas a rozhodnutí bývá na paní starostce, (které
to rozhodování vůbec nezávidím). Ale i tak je to
někdy nepříjemné. Potom ty neúspěšné žadatele
potkáváte a oni se vás ptají „proč jsem ten byt
nedostal/a, když víte, v jaké jsem situaci“? Někdy
je mi jich opravdu líto.
Po nečekaném úmrtí pana Matějoviče jste se
stala součástí nové letopisecké komise. Máte
na starost ilustrování kroniky. Všechno, co do
ní zakreslíte je vlastně odkazem pro mnoho budoucích generací. Udělala Vám nabídka, podílet
se na tvorbě kroniky radost?
Samozřejmě, obrovskou. Cítím tu velkou zodpovědnost a zároveň mě to těší jako výzva. Převzít
štafetu po někom, jako byl pan Matějovič, bylo tak
obtížné, že jsme museli vytvořit tým. Doufám, že
mu neděláme ostudu. Snažíme se pokračovat,
aby tato krásná tradice nezanikla. Není už mnoho
městských ručně psaných a ilustrovaných kronik.

Ano, kandidovala jsem již několikrát, ale v zastupitelstvu jsem poprvé. Vždy jsem byla na kandidátce ODS, dokonce jsem byla i členem, ale to už
teď nejsem. Komunální politiku u nás vnímám jako
dobrou. Kdyby nepřišel koronavirus, bylo by to ještě mnohem lepší, protože spousta věcí byla skvěle
rozjetých, ale tohle zhatilo spoustu plánů. Mrzí mě

Já jsem strašně moc chtěla být kosmonaut. Od
sedmi let jsem četla sci-fi, milovala jsem knihy od
Artura C. Clarka, Isaaca Asimovova, zajímalo mě
všechno, co se týkalo vesmíru.
Jak jste na tom s cizími jazyky?
Chodila jsem na výběrovou jazykovou školu. Od
třetí třídy jsem se učila němčinu, od páté třídy angličtinu, od sedmé třídy latinu a ruštinu. Domluvím
se v pěti jazycích. Talent na jazyky jsem zdědila
po tatínkovi, který mimo jiné studoval v Paříži na
Sorboně.
Tak to se Vám jistě hodí při cestování. Cestujete ráda?
Ano a moc ráda. Například do Tunisu, líbí se mi
ve Španělsku. Další zemí, kterou miluju, je Švýcarsko. Navštívila jsem hodně zemí, ale spočítané to
opravdu nemám. Hodně jsem cestovala s rodiči,
samozřejmě tehdy po východním bloku. Tatínkovi
je 85 let a cestuje stále. S manželem a dětmi, dokud byly malé, jsme cestovali jen po Čechách. Do
zahraničí jsme se podívali, až když děti vyletěly
z rodného hnízda.
A je nějaké místo, které jste nenavštívila, ale
opravdu byste to chtěla napravit?
Určitě… Severní pól.
(Smích) Severní pól? Co Vás tam táhne?

Určitě. Vzhledem k tomu, že jsem měla prvňáčky, tak jsem byla s mnoha rodiči v každodenním
kontaktu prostřednictvím aplikace WatsApp. Takže
jsme se měli možnost se s rodiči poznat mnohem
víc než za běžné výuky.

Pojďme se věnovat komunální politice. Tohle
nebyla Vaše první kandidatura, byla jste vždy
na kandidátce ODS? Jak vnímáte komunální
politiku v našem městě?

A když půjdeme ještě více zpátky, čím jste
chtěla být jako malá? Co byl Váš sen?

Nevím, chtěla bych to tam vidět. Nejsou tam pavouci. (smích) Místa, která jsme navštívili směrem
na jih, třeba v Africe, tak ta mi stačí. Blíž k rovníku
už nechci. Ale ten sever mě prostě láká.

Kdybyste nebyla učitelka, čím byste se chtěla živit?
Mně vždycky strašně bavilo šít. V sedmé třídě
jsem si pořídila šicí stroj, naučila se s ním pracovat, sehnala jsem si několik katalogů Otto a přišla
jsem na to, že umím vytvořit střih – to byla zase ta
matematika a geometrie - a začala jsem na sebe
šít. V podstatě i moje děti chodily převážně v mnou
vytvořeném oblečení. Když jsem rodičům sdělila
své přání, stát se švadlenou, rozmluvili mi to.
A tak mi šití zůstalo jako koníček (který se při šití
roušek hodí).

Teď se mluví všude jen o koronaviru, ale dřív
byl v zahraničí větší problém terorismus. Nebála jste se cestovat?
Ne, toho jsem se nebála. To je stejné jako bát se
cestovat letadlem. Letos nám to koronavirus zhatil
a nikam jsme nejeli. Ani tak se nebojím toho viru,
ale případné karantény, nemožnosti se vrátit domů
nebo dovolené v hotelu a s rouškou. Terorismus je
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samozřejmě problém, ale pravda je, že když jsme
byli v několika zemích, kde právě nebylo moc klidno, netýkalo se to přímo turistických destinací. Bylo
by ale nezodpovědné se nebát a vydávat do míst,
kde hrozí nebezpečí.
Máte i jiné koníčky než cestování a šití?
Hrozně mě baví cokoliv vyrábět. A zahrada, při
práci na zahradě si krásně pročistím hlavu. Ráda
pletu, háčkuju, vyrábím domečky, kreslím obrázky, peču a vyrábím narozeninové dorty… Je toho
hodně. Zkrátka pro mne je relax manuálně tvůrčí
práce.

Myslím, že kdo šel v poslední době kolem Vašeho domu, viděl, že se u Vás dějí velké věci…
No, snažím se na to moc nemyslet. Doufám
a hrozně se těším, že snad do Vánoc budeme zase
normálně bydlet. Ale překvapila a potěšila mě solidarita lidí v mém okolí. Tolik lidí nám nabídlo, že k
nim můžeme jít bydlet, než se podaří náš dům dát
do pořádku. A tahle nabídka nepřišla jen od nejbližších známých a přátel, ale i od lidí, kteří nepatří
do našeho nejbližšího okruhu. Ale my tam musíme
zůstat kvůli kocourovi, ten zkrátka nikde jinde nevydrží. Proto všem vysvětluji, že si jejich nabídky
sice velice cením, ale že máme doma zvíře, kvůli
kterému nemůžeme jezdit ani na delší dovolenou.
Myslím, že náš kocour nechápe, proč přežíváme
v garáži a nejdeme spát domů.

dům by mohl být tak krásný. Samozřejmě mě strašně mrzí Slávie, sál město potřebuje. A to nejen
na plesy. Silnice… To je další věc. Ale co se mi
naopak líbí? Všechno, protože když se blížím třeba
autobusem, tak je všechno krásnější, protože vím,
že už jsem doma.
Co byste závěrem popřála našim občanům?
Abychom se všichni měli aspoň tak dobře, jako
teď a nikdy ne hůř.
mar

Co Vás činí nejšťastnější?
Že se každé ráno vzbudím. (smích) Anebo obráceně? Že se každý den dožiju večera? Že mám
kde spát, co jíst… Zní to legračně, ale jsou lidé,
kteří takové štěstí nemají.
Moje tradiční otázka, je něco, co byste na
Dubé změnila? Co na ní máte nejraději?
Věcí, co mě mrzí, je hodně. Třeba Titanik. Teď
už kolem něj sice tolik lidí neprojíždí, ale i tak, ten

MATEŘSKÁ ŠKOLA V NOVÉM A BEZPEČNĚJI
Tak jako téměř každé prázdniny, i v letošním roce
probíhaly v mateřské škole rekonstrukce a opravy.
Tentokrát ve větším rozsahu, než bývá obvyklé.
V červnu byla zahájena konečná část rekonstrukce
elektřiny, která započala již v loňském roce. Letos
byla vyměněna veškerá zbývající vedení v pavilonech Motýlků, Berušek, v hospodářské budově
a v kotelně.
Dokončení prací by mělo být v září, ale vše proběhlo rychleji, než bylo původně plánováno, takže
nový školní rok můžeme začít v plně připravených
třídách.
Rekonstrukci elektroinstalace ve výši 1.005.309
Kč v letošním roce prováděla firma N+N Doksy
s.r.o. (v loňském roce bylo na rekonstrukci elektroinstalace vynaloženo 279.980 Kč).
Tolik k bezpečnosti. A nyní k tomu novému, co
čeká děti, a to je nové sociální zařízení v pavilonu
Motýlků.
Jednalo se o poslední umývárnu a toalety, které
ještě čekaly na „nový kabát“. Rekonstrukci prováděl
pan Emanuel Adamec, stejně jako v loňském roce
v pavilonu Berušek. Práce proběhly velmi rychle
a velmi čistě, pan Adamec je řemeslník „par excellence“. Financování akce ve výši 318.119 Kč
opět zajistilo Město Dubá.
Celkové náklady na rekonstrukci elektroinstalace a sociálního zařízení v letech 2019-2020 činily
1.603.408 Kč, z toho dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR čítala 1.122.386 Kč.
Tímto bych chtěla poděkovat vedení města, že
se tyto akce uskutečnily. Na zlepšení prostředí i na
bezpečnosti se to projevilo velmi pozitivně.
A toto všechno nám od července „hlídá“ nový kamarád, který nám přibyl v zahradě mateřské školy,

a to je DRAK – tříhlavák.
Jistě si pamatujete na velkou borovici před budovou Klubu seniorů. Z bezpečnostních důvodů jsme
ji museli nechat ořezat, zůstaly z ní jen tři silné
větve. Velmi vhodný materiál na sochu.
Chvilku nám trvalo, než jsme si s dětmi vyhodnotili, co by se z tohoto solitéru mohlo vytvořit. Děti
si velkou většinou zvolily právě draka.
Tohoto řezbářského úkolu se zhostil pan Jaromír Dědek – dřevosochař, který již několik let
spolupracuje s městem a spolu s kolegy vyrobil
již mnoho soch, které můžete vidět na různých
místech v Dubé.
Drak je velmi zdařilý a určitě to bude trpělivý
a spolehlivý „hlídač“. Děkujeme.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ Dubá
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ZÁSAHY JPO II/1
SDHO DUBÁ

Dne 2. 8. 2020 od 13:07 do 14:00 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3
k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla
na komunikaci II/259. Řidič vozidla se po příjezdu jednotky nacházel ve voze a působil zmateně. Cyklistovi byla poskytnuta přelékařská pomoc
a následně byl předán do péče zdravotníků. Hasiči
vypomohli s jeho transportem do sanitního vozu.
Na místo nehody dorazila policie a jednotka stanice
HZS Mělník. Naše jednotka řídila provoz kyvadlově. Řidič osobního vozu byl ošetřen a ponechán na
místě. Po domluvě s velitelem se jednotka vrátila
zpět na základnu.
Dne 10. 8. 2020 od 19:20 do 20:28 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+5
k dopravní nehodě osobního vozidla na komunikaci
I/9. Operační středisko původně nahlásilo, že se
jedná o směr na Vrchovany, protože však nebyla
žádná nehoda nalezena, bylo OS upřesněno, že
se jedná o směr na Jestřebí. Na místě se nacházelo vozidlo mimo komunikaci a zasahující jednotka
HZS stanice Doksy spolu se zdravotníky. Jednotka
vypomáhala s ošetřováním zraněných členů posádky vozidla a s transportem do sanitního vozu
a vrtulníku, poté byla povolána k jiné události.
Dne 10. 8. 2020 od 20:28 do 20:58 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+5 k technické pomoci k odstranění spadlého stromu mezi Dubou a Blatečky. Strom byl rozřezá, jednotka provedla
úklid vozovky a vrátila se na základnu.
Dne 11. 8. 2020 od 16:07 do 16:24 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+5
k technické pomoci k odstranění stromu z komunikace III/2601za Dubou směrem na Dřevčice.
Jedntka strom rozřezala, odklidila a provedla úklid
vozovky.
Dne 13. 8. 2020 od 4:54 do 6:20 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz a CAS 32 T
148 II v celkovém počtu 6 členů jednotky k požáru
v domově seniorů ve Mšeně. Jednotka měla na
starost evakuaci osob z druhého patra a vypomáhala nemohoucím s transportem do bezpečné
zóny. Po skončení evakuace a jednotka vrátila zpět
na základnu.
Dne 21. 8. 2020 od 13:54 do 15:25 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3
k dopravní nehodě motorkáře s nákladním automobilem na komunikaci I/9. Zdravotníci ošetřili
zraněného motorkáře, který byl k dalšímu ošetření transportován do nemocnice na Mělníku. Naše
jednotka provedla úklid vozovky a po domluvě
s velitelem se vrátila zpět na základnu.
Zuzka Martínková

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych prostřednictvím Dubáčku vyjádřit
velké poděkování panu Emanuelovi Adamcovi,
který v hasičské zbrojnici předělal odpady, a to
zcela zdarma. Této pomoci si skutečně vážíme.
Zbyšek Stibor, velitel jednotky
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BYLINKOVÁ SEZÓNA POMALU VRCHOLÍ
SBÍREJME, SKLÍZEJME, STŘÍHEJME, ALE S ROZUMEM
Desatero bylináře
1. Sbíráme jen suché rostliny, ne za deště či rosy.
Nesbíráne rostliny zaprášené, ne u silnice.
2. Šetříme přírodu, nesbíráme rostliny s kořeny, nevyhrabáváme cibule, nesbíráme chráněné rostliny,
nesbíráme v chráněných lokalitách.
3. Podzemní části rostlin (kořeny, oddenky) sbíráme v době vegetačnho klidu, tzn. na jaře nebo na
podzim, nejlépe u dvou až tříletých rostlin.
4. Sbíráme jen rostliny, které bezpečně známe!!
Jedovaté rostliny sušíme vždy odděleně od ostatních bylin.
5. Byliny nesušíme na přímém slunci, teploty sušení by neměly překročit 40°C. Ideální je dobře

Třapatka purpurová

větraná půda, sušící síta apod. Suché bylinky by
se měly lámat.
6. Sušené byliny uchováváme na suchém, tmavém
místě. např. sklenice, papírové sáčky nebo krabice.
7. Ukládáme podle druhů jednotlivě.
8. Rostliny rozdrolujeme až před použitím.
9. Uskladněné byliny vždy popíšeme a označíme
rokem sběru.
10. Sušené rostliny nutno spotřebovat do jednoho
roku (max do dvou let).

Příprava

vyluhovat.
Odvar: Vaříme 10 minut, platí většinou pro kůru
a podzemní části rostlin.
Studený macerát, výluh: rostliny louhujeme ve
studené vodě 8 až 10 hodin. Potom přivedeme
k varu. Nálev, odvar, studený macerát pijeme jako
čaj, 3x denně šálek.
Sirup: Do čisté sklenice klademe střídavě vždy
vrstvu mírně upěchované rostliny a vrstvu cukru.
Vše lehce stlačíme, poslední je vždy vrstva cukru.
Jana Samcová

Nálev: 2 lžíce sušené drogy na konvici spaříme
horkou vodou necháme přikryté 7 až 10 minut

Dřevčice 10, Dubá u České Lípy
www.zahradalevandule.cz, FB Zahrada Levandule,
tel. 728 074 749, e-mail: jana@zahradyergat.cz

Artyčok kardový

Oman pravý

PLACENÁ INZERCE

PALIVOVÉ DŘEVO DEŠTNÁ
Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě....

PALIVOVÉ DŘEVO DEŠTNÁ
MĚKKÉ DŘEVO

1 prmr za 700 Kč

ŠTÍPANÉ

1 prmr za 900 Kč

TVRDÉ DŘEVO

1 prmr za 1.400 Kč

Doprava možná, lze i vlastní.
kontakt: 723 258 285
www.palivovedrevodestna.cz
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COPAK SE TO DĚJE V LESÍKU U STÁČÍRNY?
Na modré turistické stezce na cestě do Nedamova prochází místní i návštěvníci místem, kde po
levé straně je les ve stráni a po pravé již poměrně
vysoký stromový nálet na rovince v blízkosti stáčírny vody. Ve stráni nad bývalou nemocnicí byly
kdysi dávno vybudovány sady Císaře Františka Josefa a postaven altán. Sady zřejmě mohli využívat
lehčí pacienti z přilehlé nemocnice, jak je patrné
z fotografie z roku 1905. Do 80. roku budova sloužila mateřské školce. Dnes je budova v soukromém
vlastnictví a "lesní park" zarůstá a není příliš využíván, altán zmizel úplně.
Když se v loňském roce pohybovali zástupci zahradního a krajinářského ateliéru Proluka po Dubé
a vytvářeli koncept veřejné zeleně, učarovali jim
naše parky. Nejvíce "zanedbaný" a nevyužívaný je
právě lesíček, který navrhují využít zpět k jeho původnímu účelu - rekreační lesopark s odpočívadly,
prvky pro posilování a hry a expozicí řezbářských
děl, propojit ho i s pozemkem s nálety a zařadit
i vodní prvky vzhledem k potoku, který s pozemky
také sousedí. Kvůli škrtům v rozpočtu jsme nemohli
nechat vypracovat konkrétní projekt. Ale protože
se našla parta lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj
volný čas, nápady a energii, rozhodli jsme se

v první fázi zpřístupnit a svépomocí vyrobit do lesíčku první odpočívadla a aktivity pro děti ve stráni.
Celá akce začala narychlo svolanou dobrovolnickou brigádou na sobotu 22. 8. dopoledne a dopadla báječně. Přístupy jsou vyřezané, hromady
větví vyklizené a i o odpadky jsme se společně
postarali. Sešlo se 15 dospělých a 8 dětí a udělali
jsme během asi 2,5 hodin velký kus práce. Díky
prořezaným cestám se můžete procházet a zatím
objevovat krásy tohoto místa. Celá oblast je ideální
místo na volnočasový, komunitní park pro všechny
generace a kombinace lesa a do budoucna i vodního živlu nabízí mnoho možností. Do budoucna počítáme s vytvořením projektu i do místa nynějších
náletů v mokřinách. Nechceme uniformní stezku,
chceme zapojit širší veřejnost, posbírat nápady
a ve spolupráci s odborníky vdechnout parku jedinečnou atmosféru a život.
Po úspěchu zvířátkové kamínkové stezky, která
vznikla a funguje na podobném principu, věříme,
že to půjde. Chce to čas a ochotu lidí. Uvidíme,
kam se dostaneme svépomocí a kdy již bude potřeba zapojit odborníky nebo firmy, ale já sama
se moc těším právě na proces tvorby, vymýšlení,
plánování a společných akcí.

Děkuji tímto všem, kteří se již zapojili do první vyhlášené brigády, ale přispěli třeba již i svými
nápady. Založili jsme na Facebooku stránku Lesopark Dubá, ve které najdete vše podstatné a bude
neustále doplňována o nové brigády, nápady, ale
i termíny dílniček nebo o akce, které by se do
budoucna mohli v parku dít. Pokud nejste zrovna
fanoušky sociálních sítí, klidně o sobě dejte vědět
do Klubu malých Dubáčků na mail: klub.dubacku@
email.cz nebo na starostka@mestoduba.cz nebo
telefon 723 642 500. Budeme se těšit.
Irena Žalovičová a Jaruška Rupertová
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VELKÝ VÝLET NA KONCI LÉTA
K zajímavým místům v okolí můžeme popojet
autem nebo se vydat na kole, připravme se na
trasu dlouhou přibližně 45 km. Z Dubé vyjedeme
do Korců, kde si můžeme prohlédnout osadu, stoupající k úpatí kopce, z jehož vrchu je působivý rozhled a kde kdysi stávalo sousoší Kalvárie – kříž
s Ježíšem, Panna Marie, sv. Jan Evangelista
a Máří Magdalena. Z Korců pokračujeme kolem
kapličky sv. Prokopa do Tachova, kde zabočíme
doprava úzkou silnicí směrem na Ždírec. Po necelém kilometru se na křižovatce nedáme doprava ke
Ždírci, ale jedeme rovně do Oken, kde naproti kostelu Nanebevzetí Panny Marie zabočíme na silnici
doprava. Dojedeme na křižovatku, na které zabočíme doleva a pěknými lesními partiemi po bývalé
Poštovní cestě pokračujeme k samotě Pankrác.
Pokud jedeme autem, tak zde u křižovatky zaparkujeme a vydáme se pěšky po neznačené tak
zvané Grenadýrské cestě, která odbočuje mezi
silnici a žlutě značenou cestou. Na kole jedeme
Grenagýrskou cestou, kterou po dvou kilometrech
střeží dvojice granátníků, polychromovaných pískovcových soch s dřevěným doplňky. Sochy pocházejí z doby kolem roku 1740.

vené obory se sochařskou výzdobou a skupinou
pavilónů. Pokud vystoupíme na malé návršíčko za
lesovnou, uvidíme do hvězdice vysazené úchvatné
prastaré lipové aleje, doplněné novými stromky.

Jdeme-li pěšky, vrátíme se k autu po modré
turistické značce, po které dojdeme k samotě
U Maršů a odtud se po žluté vrátíme zpět k parkovišti u samoty Pankrác, což jsou přibližně 4 km.
Na další část výletu vyjedeme doleva po silnici, po
1 kilometru zabočíme doprava a na další křižovatce
opět doprava a posléze opět doprava směrem na
Doksy.
Na kole se z Valdštejnska dáme kolem lesovny
po zelené značce a zároveň cyklotrase č. 0060.
Jedeme pěknou přímou lesní cestou až na rozcestí
V Lázku a odtud stále po cyklotrase k prvním
domům obce Březinka. V obci vyjedeme na silnici, kde se dáme doprava. Březinka je vesnickou
památkovou zónou, můžeme zde vidět zajímavé
ukázky lidové architektury.

Ocitneme se v areálu Valdštejnska – či také
Valdštýnska, kde se z původní zástavby zachovala především tak zvaná lesovna, barokní lovecký
zámeček postavený kolem roku 1725 Františkem
Arnoštem z Vajdštejna. Původně byl součástí upra-

Po cyklotrase č. 0061 dojedeme do Březovic.
Za nimi na křižovatce pokračujeme rovně. Vlevo
bychom se dostali do Vísky, vpravo, kam zahýbá
cyklotrasa, bychom se vrátili k samotě Pankrác.

Na další křižovatce opět jedeme rovně. Doleva
vede silnice do Bezdědic, doprava opět k samotě Pankrác. Dojedeme na rozcestí, kde se dáme
doprava směrem na Doksy, vlevo vede silnice na
Lobeč a Mšeno. Po přibližně dvou kilometrech přijedeme do Žďáru. Vesnická památková rezervace
Žďár stojí za prohlídku. Z návsi na kole sjedeme
ze silnice po červené značce prudším sjezdem do
skalnaté rokliny, kde domy stojí na pískovcovém
podloží, do skal jsou vyhloubeny sklepy i hospodářské prostory. Dojedeme na rozcestí u křížku,
kde pokračujeme rovně novější zástavbou Žďáru
a mezi poli do Luk. Cesta ústí na silnici, na které
se dáme doleva.

Pokud jedeme autem, zastavíme u návsi a projdeme po červené značce dolů, na rozcestí u křížku
stále po značce půjdeme vpravo až na silnici, po
které se doprava vrátíme do Žďáru. Tato procházka
je dlouhá 2 km.

Ze Žďáru pojedeme směrem na Kruh, ale po necelých 800 metrech odbočíme doprava a na další
křižovatce se dáme vlevo.
Na kole i autem projedeme kolem starobylé
lokality Týn s bývalou tvrzí, mineme odbočku do
Ždírce i vlevo do Bořejova a lesní silnicí sjíždíme
do Ždíreckého dolu a dále do Nedamova a odtud
zpět do Dubé.
myš
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VÍTĚZ NAD CÍSAŘEM NAPOLEONEM V DUBÉ
15. října uplyne 200 let od úmrtí polního maršála Karla I. Filipa knížete ze Schwarzenbergu,
významné osobnosti počátku 19. století, šlechtice, diplomata, ale především úspěšného vojevůdce, jednoho z pouhých tří, jimž se v průběhu
vleklých napoleonských válek podařilo přímo
na bitevním poli porazit francouzského císaře
Napoleona I., mnohými historiky pravidelně
označovaného za „největšího vojenského génia, jenž chodil po této zemi“. Ve válečném roce
1813 Schwarzenberg se svým štábem zavítal
také do Dubé a na blízký zámek Nový Berštejn,
který si na několik dní zvolil za své sídlo a hlavní stan.

Karel I. Filip kníže ze Schwarzenbergu (1771-1820)

Kníže Karel Filip Jan Nepomuk Josef Franz de
Paula Anastasius se narodil 13. února 1771 ve
Schwarzenberském paláci ve Vídni. Jakožto druhorozenému synovi mu byla předurčena služba u vojska, kam nastoupil již v deseti letech. V sedmnácti
se zúčastnil svého prvního vojenského tažení, které
rakouský císař Josef II. vedl proti Turkům na Balkánu, a kde se Schwarzenberg zakrátko propracoval
až do štábu polního maršála Laudona, jehož jméno
dodnes přežívá i v písni s veleznámým nápěvem.
V průběhu devadesátých let se Karel Filip vyznamenal v tzv. protifrancouzských koaličních válkách,
které po Velké francouzské revoluci a pádu francouzských Bourbonů na dlouhých deset let zachvátily Evropu. V roce 1796 si v pouhých pětadvaceti
letech vysloužil hodnost generálmajora a o čtyři
roky později byl povýšen na polního podmaršála.
V roce 1799 se Schwarzenberg oženil s ovdovělou hraběnkou Marií Annou z Hohenfeldu. Jejich bohatá korespondence se později stala jedním z pilířů
schwarzenberského rodinného archivu a cenným
zdrojem k tématu historie napoleonských konfliktů.
V roce 1802 Karel převzal od svého bratra Josefa panství Orlík a založil zde mladší rodovou větev.
Její současnou hlavou je český politik a někdejší
kancléř, ministr a kandidát na prezidenta České
republiky, Karel Schwarzenberg, t.č. sedmý kníže
orlické linie.
V osudových letech 1805 a 1809 Rakousko prohrálo oba jím vyvolané konflikty s napoleonskou

Francií a zemi fakticky přivedlo na pokraj finančního bankrotu. Prohraná válka roku 1809 jej proto
přiměla zásadně změnit svoji dosavadní zahraniční
politiku. Kníže Karel byl ještě v listopadu téhož roku
jmenován velvyslancem v Paříži, kde se významně
spolupodílel na dojednání a uzavření dynastického
sňatku císaře Napoleona s rakouskou arcivévodkyní Marií Luisou. Na jaře roku 1811 se Napoleonovi
z tohoto svazku narodil toužebně očekávaný syn
a následník trůnu.
V roce 1812 Rakousko dostálo nejnovějším
spojeneckým závazkům vůči Francii a pro připravované Napoleonovo tažení proti Rusku vystavělo
pomocný sbor. Schwarzenberg byl pověřen jeho
velením a krátce po obsazení Moskvy byl jmenován polním maršálem. Jeho sbor čítal na 30 000
vojáků a několik měsíců s ním úspěšně operoval
na pravém křídle Napoleonovy Velké armády, na
pomezí Litvy a Volyně. Navzdory všem obtížím, jež
toho roku přinesla opravdu krutá zima, jeho sbor
z tohoto katastrofálního podniku vyvázl s nesrovnatelně nižšími ztrátami, než jaké utrpěla Napoleonova hladem, mrazem i Rusy decimovaná armáda.
Na konci ledna 1813 Schwarzenberg podepsal
s Rusy smlouvu o příměří, která odstartovala postupné stahování pomocného sboru za hranice
Čech, zatímco zubožené zbytky kdysi více než
půlmilionové Napoleonovy armády dál ustupovaly na západ, do německých zemí, kde je vbrzku
doplnily doslova ze země vydupaní čerství rekruti.
V boji proti Napoleonovi se k Rusku na tomto válčišti připojilo již i mobilizované Prusko, jejich společnou jarní kampaň však po sérii porážek přerušilo dvouměsíční všeobecné příměří. Rakousko se
obratně vyvázalo ze spojenectví s Napoleonem,
nabídlo se do role mírového zprostředkovatele
a pod rouškou zdánlivé neutrality mobilizovalo
a z různých koutů mocnářství přesouvalo do Čech
a na Moravu více než sto tisíc vojáků budoucí tzv.
České armády, jimž měl v poli opět svrchovaně
velet kníže Schwarzenberg.
V Dubé a blízkém okolí se v této době kvartýrem
vystřídaly dva pěší pluky, oba tvořené prozatím jen
dvěma bataliony, namísto tří tabulkových. 1. pěší
pluk „Kaiser“ zde tábořil od 31. května, načež se
7. července přemístil do Štětí a uvolnil tak místo
41. pěšímu pluku „Kottulinsky“, který se již přibližně
stejnou dobu zdržoval v Doksech. 8. srpna se pak
obě jednotky daly opět do pohybu a pochodem
přes Krčmu, Dřevčice a Heřmánky zamířily do Holan, odkud se přes Zahrádky, Provodín, Doksy až
k Bělé pod Bezdězem táhla vojenskými opevněními vyztužená přírodní obranná bariéra, tvořená
nalevo dvěma desítkami rybníků a napravo hlubokými lesy. Ta přetínala strategicky důležité obchodní cesty vedoucí ze Saska a Horní Lužice, kde se
při hranicích aktuálně tísnilo několik francouzských
armádních sborů. Později během dne Dubou prošly
také 7. pěší pluk „Würzburg“ a 8. pěší pluk „Erzherzog Ludwig“, prvý z ležení u Mělníka, druhý
od Mšena, celkem asi 3 500 vojáků.
Během tří dnů k této obranné linii dorazily čtyři
divize pěchoty, každá o šesti plucích, dva pluky
lehkého jezdectva a 11 dělostřeleckých baterií,
dohromady asi 50 000 vojáků tvořících 3. armádní sbor polního zbrojmistra Ignatze Gyulaie. Jeho
úkolem bylo podepřít řídce rozmístěné pohraniční

jednotky, bránit nepříteli táhnout na Prahu a zároveň odtud krýt obnažený bok zhruba stotisícového
rusko-pruského kontingentu, který dosud vyčkával
na slezském pomezí, ale již brzy měl vyrazit na
pochod do prostoru středních Čech. Již nemohlo
být pochyb o tom, s kým Rakousko hodlá spojit
své síly…
O půlnoci 10. srpna 1813 příměří vypršelo
a začala platit jeho šestidenní výpovědní lhůta,
jež oběma stranám poskytovala čas na poslední
přípravy. Rakousko se otevřeně postavilo na stranu protinapoleonské koalice a vyhlásilo Francii
válku. Kníže Schwarzenberg přijel téhož dne do
Dubé od Mělníka a za svůj hlavní stan si zvolil
tehdy valdštejnský zámeček Nový Berštejn. Stejně
jako na Mělníku, a předtím v Libni u Prahy, i zde
měl jeho štáb celé dny plné ruce práce. Předně
bylo nutné řídit probíhající mobilizaci a dokončit
započatou reorganizaci armády, dále konsolidovat
obranu a posilovat její strategické pozice, nejdůležitější ale bylo uvést frontové i záložní jednotky
do plně bojeschopného stavu. Noci již začaly být
chladné, počasí hrozilo vytrvalými dešti a některým
jednotkám přitom stále chybělo mnoho vybavení
pro ubytování v poli, zejména stanové celty. Řadovým vojákům chyběly základní prvky uniforem
a výstroje. Vypsané dodávky potravin a krmiva pro
koně byly konfiskovány mezi poddanými dotčených
panství.

Zámek Nový Berštejn po rekonstrukci v 2. polovině 90.
let. S laskavým svolením současných majitelů, manželů
Slezákových.

Následující dokument, který Karel I. Filip adresoval své ženě a dodnes je uchován ve státním
oblastním archivu v Třeboni, nabízí částečný pohled do Schwarzenbergových povinností velitele
armády v předvečer nové války, zároveň je však
jediným přímým dokladem o přítomnosti a pobytu
tohoto vojevůdce na Dubsku. V tomto ohledu lze
rovněž připomenout záznam rozhovoru liberecké
městské deputace s císařem Napoleonem, který
se uskutečnil v dolnoslezském Lemberku (Lwówek Śląski) dne 23. srpna 1813, v němž Liberečtí
francouzského císaře odkazují na skutečnost, že
hlavní stan Rakušanů se ještě nedávno nacházel
v Dubé u Doks...
Berštejn u Dubé, 14. srpna 1813.
Konečně jsem přeci jen našel šťastnou chvilku,
napsat Ti pár slov, můj anděli utěšiteli; tak Tě právem nazývám, neboť stále ještě cítím účinek Tvých
dopisů, které jsem včera obdržel… Má Nani, od
toho okamžiku, kdy jsem Tě opustil, se mi stěží
dostává času pro sebe. Toho dne jsem mohl dorazit pouze do Holan a ve zdejším táboře shlédl
Weissenwolfovy jednotky, druhý den jsem odjel
do Doks, kde jsem provedl přehlídku Civalartovy
a Liechtensteinovy divize, to samé pak u Colloreda
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v Bělé pod Bezdězem. Vrátil jsem se pozdě v noci,
s ránem se objevily pracovní záležitosti, od nichž
jsem se odtrhl až v nočních hodinách. Předevčírem jsem spěchal do Mělníka, kde císař přehlédl
Bianchiho divizi a navečer pak zkontroloval práce
na obou předmostích, v noci jsem se vrátil zpět,
během ní jsem pracoval na svých záležitostech
a včera časně ráno jsem dorazil do Holan, kde císař provedl přehlídku nad Weissenwolfovou divizí.
Odtud se jelo do Doks a Bělé pod Bezdězem, kde
jednotky právě tak pochodovaly. Sem jsem přijel
až v noci a od dnešního rána jsem opět zahlcen
záležitostmi, na nichž budu pracovat až do noci.
Ráno přemístím svůj hlavní stan do Mělníka, abych
byl blíže k dění. Wittgenstein bude pozítří již na
místě, krajně zdvořile mi psal a hlásil, že je na mě
odkázán. Tedy nejpozději do tří dnů bude zažehnut
plamen, dej Bůh, aby tento svatý plamen sežehl
jen viníky. Tam nahoře je již rozhodnuto…

Mapa zachycuje postavení rakouských pluků na obranné linii Holany-Doksy-Bělá p. B. dne 12. srpna 1813

Část Schwarzenbergova dopisu z Nového Berštejna
(SOA v Třeboni, RA Schwarzenberg, sign. II-A-1/12,
karton č. 138)

Polní podmaršálové Weissenwolf, Civalart,
Liechtenstein a Colloredo byli velitelé výše zmíněných divizí, polní zbrojmistr Bianchi velel záložní divizi, nacházející se nedaleko Mělníka. Oním
plamenem měl Schwarzenberg na mysli obnovení
válečného stavu, které po vypršení šestidenní výpovědní lhůty připadlo na úterý 17. srpna 1813.
První francouzské jednotky začaly téhož dne skutečně pronikat za české hranice a během několika
dní obsadily oba severočeské výběžky i široký pás
území na vnitrozemské straně hor. Nepostoupily
odtud však hlouběji než k rozvodněné Ploučnici
a několika prázdným valům za ní.
Rakušané mezitím realizovali nový plán a od
časných ranních hodin dne 15. srpna začali obranná postavení se středem u Provodína opouštět
a stahovat se do velkého polního ležení v prostoru
mezi Slaným a Louny. Cíle jejich postupu podléhaly největšímu možnému utajení. Městem Dubá
tehdy od Doks prošlo hned dvanáct pěších pluků
3. a 4. divize, asi 22 000 vojáků, a přes Snědovice
pokračovaly k přechodům na levý břeh Labe. Zbylé

dvě divize, 1. a 2. pěší, postupovaly od Bělé p. B.
přes Mšeno na Mělník, resp. od Holan na Liběšice
a Terezín.
Jejich dosavadní zajišťovací úlohu zde měla
převzít tzv. 1. kolona generálporučíka Wittgensteina od rusko-pruského kontingentu, tabulkově asi
30 000 Rusů a 48 děl. Ta nedávno překročila české
hranice u Trutnova a zamířila na Kuřívody, kam
přes Mnichovo Hradiště dorazila 15. odpoledne.
O den později se ruské jednotky začaly rozvinovat do původních rakouských postavení, ale ještě téhož dne je zastihl Schwarzenbergův rozkaz
k odchodu. 17. srpna se Rusové soustředili v Doksech a pochodem přes Dubou a Snědovice zahájili
přesun do míst soustředění České armády, kam
již po jiných trasách směřovaly i zbylé čtyři kolony
rusko-pruských posil.
Kníže Schwarzenberg strávil na zámku Nový
Berštejn celkem pět nocí, od úterý 10. do neděle
15. srpna. Následně svůj hlavní stan vrátil na lobkovický zámek na Mělníku, kde se 17. uskutečnila
první válečná porada zástupců všech tří spojeneckých velmocí. Zde byl mj. přijat Schwarzenbergův
později úspěšně realizovaný plán všeobecné ofenzívy ve směru na saské Lipsko.
18. srpna Schwarzenberg odjel do Slaného.
Z „jeho“ České armády se v řádu několika dní stala
„Hlavní“ a nejsilnější koaliční armáda, čítající téměř
čtvrt milionu mužů, načež se rakouský polní maršál
po sérii vojenských i politických vyjednávání stal
jejím vrchním velitelem.
19. srpna se na pláních mezi Vraným a Perucí
uskutečnila velká vojenská přehlídka asi 100 000
Rakušanů, jíž přihlíželi panovníci Rakouska, Ruska
a Pruska. Francouzský císař Napoleon I. se téhož
dne v podvečer objevil v Jablonném v Podještědí, aby se zde osobně informoval o postaveních
a pohybech svých protivníků. Před půlnocí se odtud vydal do Žitavy, načež se brzy ráno vypravil na
cestu do Slezska, kde jej momentálně ohrožovala
jiná spojenecká armáda, nazvaná Slezská. O několik dní později odtud spěchal k slabě chráněným
Drážďanům, kde proti němu zaútočil Schwarzenberg, jenž mezitím již 20. opustil ležení u Vraného a s celou armádou vyrazil přes Krušné hory

k saské hranici.

Kníže Schwarzenberg přiváží spojeneckým panovníkům zprávu o vítězství v bitvě u Lipska

Napoleon, který současně čelil spojeneckým
ofenzívám na třech frontách, vrcholně zaimprovizoval, cestou posbíral několik armádních sborů,
včetně části sil, jež se doposud zdržovaly na českém pomezí a 27. srpna u Drážďan vybojoval své
poslední přesvědčivé vítězství. Schwarzenberga,
kterého vrhl zpět až za Krušné hory, však zničit
nedokázal a sám nakonec přišel o celý jeden armádní sbor, jenž 30. srpna složil zbraně po urputné
dvoudenní bitvě u Přestanova a Chlumce.
Francouzský císař se myšlenky na vpád do
Čech nevzdal a ve dnech 16. – 18. září se znovu
pokusil prorazit v Krušných horách. Spojenci tentokrát nepřipustili jakékoliv zaváhaní, Francouze
odrazili a postupně je vymanévrovali až k Lipsku,
kde je ve dnech 16. – 19. října porazili v dosud
největší bitvě dějin, pro níž se brzy vžil název „Bitva
národů“. Do krvavých bojů se tu zapojilo na půl
milionu vojáků z většiny národů Evropy!
Lipsko přineslo kýžený obrat v celé kampani
a Schwarzenberg byl toho hlavním architektem.
Napoleon musel Německo nakonec vyklidit a ani
na Rýnu na přelomu let 1813–1814, ani na vlastním území Francie, již nedokázal zbrzdit, natož
zcela zastavit vítězný postup spojeneckých armád.
Když 31. března padla Paříž, Napoleon abdikoval
a odešel do nuceného exilu na středomořský ostrov Elba, zatímco Schwarzenberga čekal návrat
na jeho panství a jmenování do funkce prezidenta
dvorské válečné rady ve Vídni.
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zajímavosti

Když Napoleon roku 1815 uprchl z Elby a znovu zahájil válku, Schwarzenberg proti němu opět
táhl v čele České armády. Než však stačil dorazit,
spojené armády Británie a Pruska rozhodly polní
tažení u belgického Waterloo.
V lednu 1817 prodělal kníže Schwarzenberg záchvat mrtvice, jež zasáhla pravé rameno a nohu.
V rámci své dlouhodobé léčby vycestoval v březnu 1820 do Lipska, kde se jeho zdravotní stav po
počátečních zlepšeních prudce zhoršil. Zemřel
15. října 1820, v předvečer výročí jeho nejslavnějšího vítězství.
Miloslav Kolomazník

Francouzský císař Napoleon I.

VZKAZ BUDOUCÍM V DŘEVČICKÉ HODINOVÉ VĚŽI
Protože se přiblížilo dokončení opravy dřevčické
hodinové věže, sešli se občané Dřevčic 18. srpna
na horní návsi před obecní budovou čp.42. Nejprve byly přečteny první překlady v makovici věže
nalezených dokumentů (byly pochopitelně psány
ručně, německy), učiněné Lucií Matysovou z Dubé.
Listiny obsahují zajímavé, dosud neznámé informace. Například přesné místo, datum a hodinu
vzniku katastrofálního požáru v roce 1847 a skutečnost, že během jediné hodiny zničil 59 obytných
a hospodářských stavení. Dozvěděli jsme se též o
požáru v roce 1910, který zachvátil 10 stavení v
osadě Poustka, z nichž 4 čísla popisná již nebyla
obnovena. Jak z Rychlých Šípů působí zpráva, že
v soklu křížku na návsi byla v roce 1920 zazděna
lahev se vzpomínkami na ona léta. Těší nás, jak
tehdejší starosta Halbig ve svém dopise uloženém
ve věži píše: „Dřevčice, dříve málo známé, jsou
dnes první obcí okresu a doufám, že tomu tak není
jen dnes, ale bude tomu tak i v budoucnu.“ Náš
vzkaz budoucím, mnou sepsaný a Lindou Staň-

kovou krasopisně vyvedený, si můžete přečíst
vedle tohoto textu. Možnost podpisem se pod něj
zvěčnit využilo 40 občanů z více než 50 přítomných. Dále byl přečten nový dokument do věže
vkládaný - Paměti Dřevčic (obsahující nejdůležitější
události z let 1921-2020), mnou sepsaný dle údajů
získaných od pana Petra Randuse a čerpající též
z textu paní Lhotákové a paní Myškové. Mezitím
starostka Dubé Irena Žalovičová rozložila k prohlédnutí originály listin, mince a bankovky, uložené
ve věži v roce 1921, o což byl veliký zájem. Tato
událost byla zachycena fotografem Pepou Středou
a společná fotografie přítomných přiložena k dokumentům vkládaným do opravené věže. Po tomto
setkání jsme obdrželi překlady listin od pracovníků
státního archívu, které budou vloženy do makovice
věže s původními mincemi a bankovkami, spolu
s novějšími mincemi ze sbírek Lucie Matysové
a nynějšími platidly z mých zdrojů.
Petr Kmínek z Dřevčic
tentokrát o Dřevčicích
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Klub malých dubáčků

Hledání malovaných
kamínků

Jak si letos zpříjemnit čas strávený ve školkové
zahradě? Vymyslet aktivitu pro děti netrvalo dlouho, protože tvorba putovních kamínků je i mě moc
baví. S šikovnými pomocníky z řad maminek i dětí
jsme v zahradě malovali kamínky z našich osobních zdrojů a chystali se tak na velkou hledačku,
která proběhla v pátek 30. července 2020. Společnými silami jsme tak připravili kolem 80 kusů putovních kamínků. Všechny pečlivě schované kamínky
děti našly a odnesly si je domů, aby je při výletech
s rodiči mohly přesunout na jiná zajímavá místa.
Děkuji všem hledačům a maminkám, že přišli.
Jarmila Rupertová

Koupání v Nedamově

Ve čtvrtek 13. 8. 2020 jsme opustili stín školkové zahrady a vyrazili si s dalšími rodinkami do
Nedamova na koupačku. Na slunci bylo velmi horko. Všude kolem nás se ozýval radostný křik dětí
a sem tam nás zasáhla nečekaná vodní sprška.
I přes tak velkou návštěvnost jsme si odpoledne
užili a voda v rybníce nás krásně osvěžila. Děkuji
všem zúčastněným rodinkám.
Jarmila Rupertová

Stanování v zahradě
Jako prázdninovou tradici jsme zavedli stanování v zahradě a proto nemohlo chybět ani letos.
Vysoké teploty nám nedovolovaly podniknout výlety, které jsme měli v plánu, proto mám velkou radost, že se naše klubové rodinky sešly v takovém
hojném počtu. Děti se během odpoledne chladily
v bazénu, zbyl čas i na hraní her a malování kamínků. K večeři jsme si ugrilovali samé dobroty
a šipkovaná byla milou třešničkou na závěr.
Děkuji, přátelé, že jste dorazili. Těšíme se na
další ročník.
Jarmila Rupertová
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PLACENÁ INZERCE
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
PRODEJ - MONTÁŽE INSTALACE - SERVIS
Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa,
tel.: 603 520 006,
video.sat1@tiscali.cz

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell
typu Araukana Dark Shell typu Maranska
stáří 15 - 19 týdnů

cena 169 - 229,- Kč/ks.

Prodej: Dubá - u kostela
7. 9. 2020 a 29. 10. ve 14:40 hod.
20. 9., 11. 10. a 8. 11. 2020 ve 13:15 hod.
Info: PO až PÁ od 9.00 do 16.00 na tel. č. 601 576 270,
728 605 840. www.drubezcervenyhradek.cz
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
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sport

SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH DUBOU
Rok se s rokem sešel a Kulturní komise města Dubá připravuje již 3. ročník městského běhu
s názvem Svatováclavský běh, který se koná
v pondělí 28. září 2020.
Milí sousedé, přátelé a sportovní nadšenci,
zkrátka občané Dubé - neseďte doma a přijďte si
zazávodit nebo podpořit místní i přespolní běžce.
Všechny trasy zůstávají stejné (viz mapka hlavní
trasy), pouze ženské kategorie jsou na přání rozšířené o běh na 5 km a je mírně posunuta věková
hranice.
Nejen pro závodníky bude připraveno bohaté
občerstvení, které zajistí Hospůdka Dřevčice. Soutěžit se bude o pěkné a zajímavé ceny, nechte se
překvapit.
Ráda bych touto cestou poděkovala hlavním
sponzorům letošního ročníku:
• za finanční příspěvek firmě Stavby-Novák
na nákup startovních čísel, medailí a pohárů
pro vítěze.
• za finanční příspěvek firmě AGROP s r.o. na
nákup věcných cen
Letošní téma malířské soutěže je zemědělství,
hospodářská zvířata, zemědělská technika a život
na statku. Všechny výkresy budou vystaveny v Ga-

lerii Šatlava během Vánoční výstavy.
Prosím o respektování termínu přihlášení, který
je do neděle 27. 9. 2020. Přihlášení v den závodu
již nebude možné kvůli organizaci a přípravě cen
i celého programu.
Přihlašování a podrobné informace:
Kontakt: K. Janďourková na mailu jandourkovi.
zatyni@seznam.cz a telefonu 605 293 425 nebo
v podobě papírové přihlášky, kterou obdržíte do
schránky během srpna.
Kategorie:

Děti:
- Předškoláci+1. třída 200 m (okruh po náměstí)
- Školáci I. stupeň 350 m (okruh přes Malou ul.)
- Školáci II. stupeň 750 m (okruh Jana Roháče,
Nedamovská, Luční)
Ženy
- Kategorie I A (16-39 let) Hlavní okruh 2,5 km
- Kategorie II A (40 a více let) Hl. okruh 2,5 km
Ženy
- Kategorie I B (16-39 let) Hlavní okruh 5 km
- Kategorie II B (40 a více let) Hlavní okruh 5 km
Muži
- Kategorie I A (16-34 let) Hlavní okruh 2,5 km

- Kategorie II A (35-49 let) Hlavní okruh 2,5 km
- Kategorie III A (50 a více let) Hlavní okruh 2,5 km
Muži
- Kategorie I B (16-34 let) Hlavní okruh 5 km
- Kategorie II B (35-49 let) Hlavní okruh 5 km
- Kategorie III B (50 a více let) Hlavní okruh 5 km
Časový harmonogram:
13:00
Začátek programu
13:15
Start Předškoláci a 1. třída
13:30
Start Školáci I. stupeň (2. - 5. třída)
13:45
Start Školáci II. stupeň (6. - 9.třída)
14:00
Vyhlášení vítězů děti
14:15
Start ženy + muži okruh 2,5 km
14:45
Vyhlášení vítězů okruh 2,5 km
15:00
Vyhlášení malířské soutěže na téma
„Zemědělství“
15:15
Start ženy + muži okruh 5 km
16:00
Vyhlášení vítězů hlavní okruh 5 km
Na závěr si popřejme příznivé počasí bez deště,
hojnou účast a pevné zdraví pro všechny. Doufejme, že letošní nevyzpytatelná situace s koronavirem nenaruší tuto sportovní akci. Těšíme se na
vás všechny.
Za kulturní komisi Kateřina Janďourková

TENIS DUBÁ
kurt - 1 hodina / 100 Kč
P. Žalovič - 722 910 167
M. Kadleček - 602 461 462
Rakety k zapůjčení.

Denní provozní doba
víceúčelového hřiště
Dovolujeme si všem příznivcům sportu a návštěvníkům nového víceúčelového hřiště v Dubé
připomenout jeho denní provozní dobu, která je
následující:
- dny školního vyučování 15 až 20 hodin
- dny pracovního volna a školní prázdniny
8 až 20 hodin.
V případě zjištění jakékoli závady na sportovním zařízení, nebo v jeho bezprostředním okolí
nahlaste závadu na telefon 607 933 058 od 7 do
15 hodin.
Více informací najdete v provozním řádu na
stránkách obce www.mestoduba.cz.
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KARATE KLUB BERINGIN POŘÁDÁ
NÁBOR NOVÝCH KARATISTŮ
KK Beringin byl založen v roce 2009, je členem
ČFTKFS a ČUBU. Působí jak na národních, mezinárodních i světových soutěžích. Díky našemu
přístupu a píli, máme vynikající výsledky u nás
i v zahraničí.

Bližší informace nebo dotazy vám rád zodpoví
Jiří Soušek, 1.dan, trenér, tel. 730 153 927,email:
sousek.jirka@seznam.cz.
Jiří Soušek

TJ SLAVOJ DUBÁ
ROZLOSOVÁNÍ - A TÝM
12. 9. 2020 od 14:00
TJ Slavoj Dubá - SK Skalice B
20. 9. 2020 od 15:00
TJ SOKOL Horní Police - TJ Slavoj Dubá
26. 9. 2020 od 13:00
TJ Slavoj Dubá - Sparta Sosnová

Po tomto krátkém představení našeho karate
klubu, bychom vás chtěli oslovit a pozvat na nábor
nových malých i velkých členů, kamarádů, přátel
sportu a bojového umění.

3. 10. 2020 od 15:30
FK Kravaře - TJ Slavoj Dubá
10. 10. 2020 od 12:30
TJ Slavoj Dubá - TJ Dynamo Stružnice

Kromě pravidelných tréninků pořádáme také
pravidelné semináře, v případě zájmu výlety a tábory zaměřené na sport a umění karate.

MLADŠÍ ŽÁCI

Karate je nejen cesta bojovníka, ale i cesta
k sebeovládání, fyzické kondici a umění vyhodnotit
co je správné!

12. 9. 2020 od 10:00
TJ Slavoj Dubá - SK Spartak Žandov

Věřím, že jsme Vás tímto alespoň trošku zaujali
a budeme se na vás těšit.

19. 9. 2020 od 10:00
TJ Horní Libchava - TJ Slavoj Dubá

Tréninky: Každé pondělí a středu od 16:30 do
18:00 v tělocvičně ZŠ Dubá

26. 9. 2020 od 10:00
TJ Slavoj Dubá - FK Brniště/TJ V. Valtinov

SVĚTOVÍ ORIENTAČNÍ BĚŽCI BUDOU
V HEŘMÁNKÁCH BOJOVAT O MEDAILE

10. 10. 2020 od 10:00
TJ Slavoj Dubá - TJ Doksy

Heřmánky a Dřevčice se 8. a 9. července 2021
stanou centry světového orientačního běhu. Právě
v těchto dnech se totiž do okolních lesů sjedou
nejlepší světoví závodníci a závodnice, aby bojovali o tituly mistrů světa ve štafetách a na klasické
trati. Mistrovství světa je pro orientační běžce tou
nejprestižnější akcí: o každou z medailí mají možnost bojovat pouze jednou za dva roky. Oba závody
bude možné sledovat v přímých přenosech České
televize, budou je ale přenášet i další zahraniční
televizní stanice, zejména skandinávské. Ještě
raději než k televizním obrazovkám bychom vás
pozvali ke sledování akce přímo na místě, na louce
ve východní části Heřmánek, kde můžete zároveň
povzbudit české závodníky, kteří by měli v obou
závodech patřit mezi kandidáty na medaile.
Mistrovství světa v orientačním běhu se uskuteční (převážně) v Libereckém kraji v prvním červencovém týdnu příštího roku. Centrum celé akce bude
v Doksech, kde budou ubytované týmy i fanoušci,
kteří se budou účastnit doprovodných závodů.
V sedmi dnech budou závodníci bojovat celkem
o pět sad medailí. Pořadatelský tým složený zejména z orientačních běžců z Libereckého kraje si
klade za cíl nejen uspořádat vrcholnou sportovní
akci, ale také ukázat prostřednictvím těchto závodů
krásy našeho regionu.
Orientační běh je moderní přírodní sport, který
kombinuje běh terénem s přemýšlením a hledáním
vlastní cesty terénem. Lesy na Kokořínsku, zejména pak v okolí Dubé, jsou orientačními běžci vyhledávané a to pro svoji technickou i fyzickou náročnost. Hluboká údolí a strmé stráně prověří fyzickou
připravenost závodníků. V kombinaci s orientačně
složitými členitými skalnatými hřebeny a náročnými
volbami postupů patří tyto terény mezi ty nejtěžší
a zároveň nejkrásnější v celé České republice.
Právě to bylo důvodem, proč zvolili pořadatelé

Mistrovství světa v orientačním běhu Heřmánky
a Dřevčice jako centrum pro královskou disciplínu
– klasickou trať – a divácky velmi atraktivní štafety.
Jednou z priorit pořadatelů závodů je, aby celá
akce nenarušila život v obcích, kde se budou jednotlivá medailová klání odehrávat. Samozřejmostí
je, že po akci na místě nezůstanou žádné stopy.
Snad kromě těch způsobených botami závodníků,
které ale zahladí první větší déšť. Pořadatelský

3. 10. 2020 od 12:30
FK Kravaře - TJ Slavoj Dubá

tým pečlivě sleduje samozřejmě také situaci kolem
epidemie covid-19. Pravidelně vyhodnocuje situaci
a spolu s lékaři a Krajskou hygienickou stanicí diskutuje případná opatření, která budou přijata tak,
aby byla minimalizována rizika šíření nákazy. Pro
informace týkající se těchto opatření, ale i veškerých dalších novinek spojených s Mistrovstvím
světa v orientačním běhu, doporučujeme sledovat
web www.woc2021.cz
Tereza Vlčková

24

kultura
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
DUBÁ PŘEDSTAVUJE

VLASTIMIL VONDRUŠKA
KŘIŠŤÁLOVÝ KLÍČ II.
- VÍDEŇSKÝ SEN

Další kniha od českého spisovatele Vlastimila
Vondrušky. Již druhý díl ze série Křišťálový klíč.
Pojednává o barvitých osudech členů rodu,
kteří se stanou sklářskými a textilními podnikateli, umělci, úředníky i učenci. Jejich osudy se
prolínají s příběhy zajímavých severočeských
postav – hraběcím rodem Kinských, sloupskými
poustevníky, polevskými a šenovskými obchodníky, členy tajných evangelických sekt, jezuity
i císařskými úředníky a kněžími. Leopold Heřman, majitel Falknovské hutě, je uznávaný a bohatý sklářský podnikatel, ale to mu nestačí. Kvůli
ctižádostivé manželce Marii usiluje o povýšení
mezi urozené rody. Neshody s mladšími sourozenci se prohlubují. V Haidě vznikají sklářské
kompanie, které začnou Falknovské huti zdatně
konkurovat. Jedním ze zakladatelů nové obchodní společnosti se stane i jeho bratr Matyáš. Bratr Johann ve službách hraběte Gallase buduje
plátenickou manufakturu. Pomoc najde u sestry
Hedviky, která prožije další velké životní zklamání. Mračna se ovšem stahují nejen nad rodem
Heřmanů, ale nad celou habsburskou monarchií.
Petra Mečířová

MALÍŘKA VE SMYČCE

Až do začátku října vystavuje v Galerii Pošta
svou tvorbu mladá malířka Barbora Myslikovjanová. Její výstava s názvem Ve smyčce představuje
návštěvníkům zajímavě pojatou figurální malbu,
kde se realita mísí s expresí a zdánlivá všednost s zneklidňujícím tajemstvím. Kurátor výstavy
Petr Pokorný vyzdvihuje velký talent a výraznou
individualitu mladé malířky, její schopnost diváka
zaujmout a přimět k zamyšlení, i psychologicky
propracované motivy ovrazů.
Barbora Myslikovjanová vystudovala v letech

2006 – 2010 Uměleckoprůmyslovou školu ve
Valašském Meziříčí a poté absolvovala pražskou
Akademii Výtvarných umění v ateliéru Vladimíra
Kokolii a Michaela Rittsteina. Vystavovala mimo
jiné v Opavě, v Brně či v Ostravě.
Výstava Ve smyčce potrvá do 3. října a bude
otevřená vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11
hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín
si zájemci mohou dohodnout na telefonním čísle
607 138 832.
myš

3. DUBSKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ SE BLÍŽÍ
Letošní rok budou naši zruční řezbáři vytvářet díla na téma
"lesní postavy a jiné". Kdy a kdy je můžete vidět?

7. - 11. 9. 2020 v Autokempu Nedamov

Městská knihovna Dubá
upozorňuje, že ve dnech

10. září 2020 (čtvrtek)
a 30. září 2020 (středa)

bude z důvodu školení knihovna
uzavřená. Děkuji za pochopení.
Petra Mečířová

Sledovat naše řezbáře při práci můžete každý den cca od 9 do 18 hodin.
Ukončení, výstava a dražba děl proběhne 12. 9. 2020 u Sušárny chmele v rámci
Dnů evropského dědictví. Všichni jste srdečně zváni.
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SOUTĚŽ V PEČENÍ PIVNÍCH POCHOUTEK
12. 9. 2020 u Sušárny chmele v Dubé

Vyzýváme všechny, kteří rádi pečou a experimentují,
k účasti na této soutěži v pečení pivních pochoutek.
Podmínky soutěže:
12:30 - 13:30 hod. příjem napečených vzorků u sušárny
13:30 - 15:00 hod. ochutnávání a následné hlasování
Hlavní surovinou musí být PIVO.
Bez registrace, dodržujte uvedené čásy.
Výherce získá pivní kuchařku.
Soutěž proběhne v rámci Dnů evropského dědictví.
Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na vás.

CHLUMSKÉ
SLAVNOSTI

12/9–28/10/2020
Josef Špaček,
umělecký garant festivalu

Mesiáš
Collegium 1704

12/9
Liberec

v sobotu 12.9. 2020

20/9
Česká Lípa

#beethoven250
Jan Bartoš

27/9
Česká Lípa

gulášek a střelba ze vzduchovky
fotbalový turnaj
pěnová show
skákací hrad
divadlo pro děti
ping-pong turnaj
16/10
Liberec
17/10
Heřmanice
v Podještědí

Chvalme Pána
Český ﬁlharmonický sbor Brno

Sólo pro Josefa Špačka

Veni Creator Spiritus
Katta
5/11
Česká Lípa

28/10
Nový Bor

Ó světlo zrozené
Cappella Mariana

6/10
Teplice

19/10
Doksy

Musica Bohemica
Poezie lidové písně
Jurkovičovy ukolébavky
H. Blažíková, J. Semerádová ad.

Hudba stříbrného plátna
Komorní ﬁlharmonie Pardubice

Má to smysl!
J. Špaček, M. Sekera a žáci ZUŠ Česká Lípa

Vstupenky v prodeji od 1. června, více informací na:

20.00 zábava na sále

Nadační fond

Lípa Musica Septet
J. Špaček, R. Baborák ad.

Sedm posledních slov…
M. Cukrová, Zemlinského kvarteto

11/10
Česká Lípa

beneﬁce pro

28/9
Česká Kamenice

Originální pražský
synkopický orchestr

3/10
Děčín
4/10
Prysk

Nezapomeň…
Iva Bittová

23/9
Česká Lípa

Sně
Beata Hlavenková

2/10
Kamenický Šenov

13.00 odpoledne na hřišti

Sladká krásná dáma
i Flautisti Ensemble

Špaček hraje a diriguje
Česká studentská ﬁlharmonie, J. Špaček

19/9
Česká Lípa

10.00 mše v kostele sv. Jiří
11.00 dopoledne s myslivci

18/9
Zahrádky

Lípa Maecenaria:

Festival se koná za laskavé podpory:
Nový Bor

www.lipamusica.cz

Exkluzivní partneři koncertu
pro Liberecký kraj:

Hlavní partneři festivalu:

Hlavní mediální partneři:

hraje Pepe z Mácháče
LM_A4_plakat_2020_UNI_01.indd 1
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25+1 ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH
JAZZOVÝCH DNŮ
Letošní 26. ročník, který jeho hlavní organizátor
JUDr. Vít Fiala nazval jubilejním 25+1, byl celý věnovaný památce paní Evy Pilarové. Paní Pilarová
spolu s ním tento oblíbený jazzový festival založila
a sama na něm také každý rok za bouřlivého potlesku vystupovala. Letos v březnu nás paní Evička
nečekaně opustila a zanechala tu po sobě spoustu
smutných fanoušků a prázdné místo, které už zřejmě nikdo nezaplní. Této zpěvačce s jedinečným
hlasem a úžasným charisma přijela vzdát poctu
řada vynikajících hudebníků.
Páteční program zahájila Kapela strýce Michaela z Mladé Boleslavi v doprovodu sólistů. Ty na
pódiu o hodinu později vystřídala plzeňská zpěvačka Vlaďka Bauerová. Další hodinu bavila publikum oblíbená čtveřice pánů The Swings aneb Petr
Hanzlík, Jiří Hruška, Pavel Švestka a Petr Jindra,
kteří zde odprezentovali své vystoupení z Chicaga.
Pár písní s krátkým texty Josefa Kainara přednesl
Vít Fiala ml. I oni mezi jednotlivými písněmi zavzpomínali na zážitky spojené s Evou Pilarovou.
Závěr pátečního večera patřil Golden Big Bandu
Praha pod vedením Petra Soviče. A přesně v ten
moment se mezi námi objevila i paní Evička. Jak je
to možné? Její fotografie byly promítány na plátno
letního kina, což v doprovodu hudebníků navodilo neuvěřitelnou atmosféru. Program prvního dne
zakončil potlesk, který náležel všem vystupujícím.
Sobotní část programu odstartoval The Dixieland
Messengers Praha v čele s 90 letým trombonistou
Václavem Fialou, který v nezměněné formě neustále aktivně hraje. The Dixieland Messengers
Praha jsou perfektní poslové tradičního jazzu
s mezinárodním kreditem. Sotva opustili pódium,
bylo všem jasné, že začne pořádná jízda, protože letní kino „ovládla“ Lokomotiva. Jeden hit za
druhým rozproudil krev v žilách všem přítomným.
Excelentní humor frontmana Petra Vondráčka
a vynikající hudební výkony všech členů kapely
sklízely velké a zasloužené ovace. Konec konců,
Dubá je jim druhým domovem, takže jsou vlastně
tak trochu „naši“. Jako další se na pódiu objevili

Jam Session (ne-Teenagers, ale Tyagers) nebo-li Josef Krajník, Milan Dvořák, Antonín Jína
a Jiří Válek – emeritní
člen České filharmonie,
kteří nás všechny přesvědčili, že i ve vysokém věku
hrají skvěle. Závěrečné
vystoupení patřilo Bohemia
Big Bandu Praha v čele s jubilantem Bohuslavem Volfem
(českolipským rodákem).
Musím říci, že na vynikající hudebníky se přišlo podívat
opravdu velkém množství příznivců jazzu a fanoušků paní Evy.
Konec konců, počasí bylo přímo
ideální a my všichni jsme byli
moc rádi, že se svět pomalu vrátil
do normálních kolejí, jen je velká
škoda, že se tu už nikdy nepotkáme s paní Pilarovou. V neděli jsme
v letním kině promítali film Kdyby tisíc klarinetů, kterým byl letošní ročník
MJD oficiálně zakončen.
Obrovské poděkování patří panu
Vítu Fialovi, který celý festival připravil
a sám doprovázel hrou na kontrabas
i většinu účinkujících. Děkujeme také
kulturní komisi a všem, kdo pomáhali
s organizací obou večerů. Závěrem bych
chtěla poděkovat i všem divákům, kteří
na letošní ročník Mezinárodních jazzových
dnů Dubá – Nedamov přišli.
Tak na viděnou příští rok v letním kině na
dalším ročníku festivalu, který nově ponese
jméno paní Evy Pilarové.
Zuzka Martínková

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM LETOŠNÍHO ROČNÍKU:

Město Dubá
Liberecký kraj
SAI – Svaz autorů a interpretů
Nadace Český hudební fond
OSA, z. S.

Lesní školka Vědomice

MUDr. Tamara Staňová

AGROP spol. s r.o.

Manželé Šimonovi – Palivové dřevo Deštná

SaM silnice a mosty a.s.

Dolejší Roman

Milan Flégl – Smíšené zboží

PRAWO-Prager Wohnbau spol. s r.o.

Manželé Thurnvaldovi

Kateřina Janďourková

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Jana Pytlounová

Manželé Maškovi – Restaurace „Tam Vedle“

celá kulturní komise a údržba města Dubá

Truhlářství Jaroslav Baláček

www.palivovedrevodestna.cz
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