únor 2018

1

Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, v lednu se konala již druhá přímá volba prezidenta
republiky. Vybírat jsme mohli z devíti kandidátů, přičemž každý měl jistě
svého favorita. První kolo volby se uskutečnilo ve dnech 12. a 13. ledna
a voliči v našich třech volebních okrscích volili následovně:
jméno kandidáta

okrsek č. 1 Dubá
Topolánek Mirek Ing.
12 hlasů
Horáček Michal Mgr. Ph. D.
71 hlasů
Fischer Pavel Mgr.
46 hlasů
Hynek Jiří RNDr.
11 hlasů
Hannig Petr Mgr.
2 hlasy
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
6 hlasů
Zeman Miloš Ing.
314 hlasů
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph. D.
57 hlasů
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 146 hlasů
Celkem se dostavilo
666 voličů
Celkem odevzdáno platných hlasů 665

okrsek č. 2 Dřevčice
2 hlasy
9 hlasů
9 hlasů
3 hlasy
0 hlasů
2 hlasy
34 hlasů
9 hlasů
14 hlasů
84 voličů
82

okrsek č. 3 Deštná
3 hlasy
12 hlasů
2 hlasy
0 hlasů
0 hlasů
2 hlasy
26 hlasů
5 hlasů
16 hlasů
67 voličů
66

Druhé kolo volby prezidenta se konalo ve dnech 26. a 27. ledna a vybírat jsme mohli ze dvou kandidátů, kteří v prvním kole obdrželi nejvíce
hlasů. Voliči tedy rozhodovali mezi Ing. Milošem Zemanem a prof. Ing. Jiřím Drahošem DrSc., dr. h. c. Jak ve druhém kole volili občané v našich
okrscích?
jméno kandidáta

okrsek č. 1 Dubá
Zeman Miloš Ing.
417 hlasů
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 306 hlasů
Celkem se dostavilo
724 voličů
Celkem odevzdáno platných hlasů 723

okrsek č. 2 Dřevčice
60 hlasů
40 hlasů
100 voličů
100

okrsek č. 3 Deštná
37 hlasů
21 hlasů
58 voličů
58

Funkci prezidenta republiky obhájil a po následující pětileté volební období bude vykonávat opět Ing. Miloš Zeman.
Druhé téma, o kterém bych se ráda zmínila je činnost Obvodního oddělení Policie ČR Doksy a zhodnocení spolupráce mezi městem Dubá a již
zmíněným OOP Doksy. Lednového veřejného zasedání zastupitelstva se
účastnil vedoucí oddělení npor. Mgr. Jakub Musil, který přišel zastupitele
i veřejnost seznámit s činností policistů v uplynulém roce. Zpráva, jíž nám
předložil, obsahuje plno zajímavých informací, z nichž bych některé ráda
přiblížila i vám, občanům. V první řadě je důležité vědět, že služební obvod
OOP Doksy čítá správní území měst a obcí Doksy, Dubá, Jestřebí, Provodín, Holany, Vrchovany, Skalka u Doks, Tachov, Okna, Bezděz, Luka, Ždírec, Tuhaň a Chlum. Z informací npor. Mgr. Musila vyplývá, že v současné době slouží na OOP Doksy o třetinu méně policistů, než je plánovaný
stav. Vypomáhat jim proto jezdí posily z oddělení hlídkové policie v České
Lípě. Obdobné personální problémy však řeší téměř všechna obvodní oddělení v rámci Územního odboru Česká Lípa. Za zmínku jistě stojí, že v roce 2017 bylo ve služebním obvodu OOP Doksy spácháno 299 trestných
činů, přičemž se převážně jednalo o krádeže, porušování domovní svobody, výtržnictví, ublížení na zdraví, zanedbání povinné výživy, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, maření výkonu
úředního rozhodnutí či nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a jedy atd. Z výše uvedeného počtu bylo objasněno 154 trestných činů (zločinů i přečinů), což čítá na 51,5 procenta.
U mnoha dalších případů ještě probíhají další šetření. Míra objasněnosti
jednotlivých případů je v rámci služebního obvodu OOP Doksy nejlepším
výsledkem za posledních 7 let. Co se přestupků týká, těch v uplynulém roce

evidují dokští policisté na 1 289, z nichž 947 bylo vyřízeno blokovými pokutami. Nejčastěji se jednalo o přestupky v silničním provozu. Dostalo se nám
také zhodnocení bezpečnostní situace přímo v Dubé, kde policisté v minulém roce prověřovali celkem 33 případů podezření ze spáchání trestného
činu. Na základě vyšetřování bylo zjištěno, že ve 30 případech skutečně
došlo ke spáchání tr. činu, přičemž 17 z nich bylo objasněno a konkrétní
osobě bylo sděleno obvinění. Objasněnost trestných činů v Dubé tedy činí
56 procent. V případě Dubé převažovaly majetkové trestné činy, šetřeno
zde bylo také výtržnictví, ublížení na zdraví či zanedbání povinné výživy.
Npor. Mgr. Musil uvedl na zastupitelstvu také konkrétní šetřené případy,
z nichž uvedu např. dopadení pachatele vloupání do nádrže osobního vozidla, ze kterého měl v úmyslu odcizit pohonné hmoty, nebo služební zákrok za použití donucovacích prostředků, který byl proveden proti osobě,
která v Dubé na ulici střílela ze střelné zbraně, kdy po zadržení této osoby
bylo zjištěno, že naštěstí šlo o plynovou pistoli. V přestupkové rovině bylo
evidováno 39 přestupků, z nichž 23 bylo postoupeno na příslušné správní
orgány, ve většině případů tedy Městskému úřadu Dubá nebo na Městský
úřad Česká Lípa. Jistě víte, že v minulém roce byla na našem úřadě zřízena úřední místnost Policie ČR, která měla sloužit jako pracoviště, kde mohli
naši občané policii kontaktovat. Bohužel, vzhledem k personálnímu stavu
nebylo možné ji využívat plně podle prvotních plánů. Provoz této kanceláře bude proto v letošním roce upraven tak, aby bylo dosaženo původního
záměru. Je třeba konstatovat, že tato místnost po celou dobu slouží nejen k provádění výslechů občanů Dubé, ale zároveň k práci s kamerovými záznamy. Mimochodem, právě kamerové záznamy v mnoha případech
pomáhají objasnit řadu případů, které policie v našem městě šetří. Chtěla
bych touto cestou poděkovat celému Obvodnímu oddělení Policie ČR Doksy v čele s npor. Mgr. Jakubem Musilem za vynikající spolupráci a zároveň
poblahopřát prap. Zdeňku Slovákovi, který je územně odpovědným policistou v Dubé za skvělé umístění v soutěži Okrskář roku 2017. V této soutěži,
která je vyhlašována v rámci Krajského ředitelství Policie ČR Libereckého
kraje již čtvrtým rokem a je zaměřena především na výkon obchůzkové
a hlídkové služby, se prap. Slovák umístil na druhém místě. Ještě jednou
tedy blahopřeji a přeji nejen jemu, ale i ostatním kolegům mnoho pracovních i soukromých úspěchů.

Závěrem bych vás chtěla pozvat na letošní první kulturní akci, kterou
bude tradiční Masopust, jenž jsme naplánovali na 17. února. Více podrobností najdete uvnitř Dubáčku na samostatném plakátku.
Přeji vám teplotně přívětivý únor a těším se na viděnou v masopustním
průvodu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Přehled evidence obyvatel města Dubá za rok 2017
V roce 2017 se přihlásilo k trvalému pobytu celkem
Odhlásilo z trvalého pobytu celkem
Narodilo se nových občanů celkem
Zemřelo celkem
Celkový úbytek obyvatel za rok 2017 je

Bukovec
Deštná
Dubová Hora
Dražejov
Dubá
Dřevčice
Heřmánky

Usnesení č. 1/2018 ze dne 25. ledna 2018 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a paní Ing.
Lucii Dostálovou a zapisovatele usnesení pana
Milana Netrha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 1/2018.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 10/2017 ze dne 14. prosince 2017,
včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2018 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání
písemné žádosti – složka č. 1/18, vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části pozemkové parcely parcelní číslo 861/1, ostatní plocha (ostatní

komunikace), o výměře cca 15 m 2, a pozemkové parcely parcelní číslo 861/3, ostatní plocha
(ostatní komunikace), o výměře 196 m 2, v obci
Dubá, katastrální území Nedamov. Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o zaplocené pozemky navazující na nemovitosti ve vlastnictví
žadatele v blízkosti stavby čp. 14 v části obce
Panská Ves. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost složka č. 19/17): podle
vypracovaného geometrického plánu se jedná
o pozemkovou parcelu parcelní číslo 40/6, trvalý travní porost, o výměře 55 m2, v obci Dubá,
katastrální území Korce.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající) a paní D.G. (strana kupující). Kupní cena je
stanovena ve výši 2 200,- Kč plus 21 % DPH,
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stano-

Z městské matriky
Knotová Blanka, Dubá
Melicharová Věra, Dubá
Skalická Miloslava, Dubá
Jirkalová Libuše, Dubá
Pechr Jiří, Lhota
Škodová Hana, Dubá
Matouš Vladimír, Korce
Kulhanová Drahomíra, Deštná
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občanů
občanů
občanů
občanů
občanů

Přehled trvale bydlících občanů v Dubé a přilehlých obcích města
3
Horky
18
Nový Berštejn
64
Korce
35
Panská Ves
6
Křenov
10
Plešivec
13
Lhota
13
Sušice
1 202
Nedamov
34
Zakšín
120
Nedvězí
9
Zátyní
23
Celkem 1 707 občanů k 31.12.2017

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

JUBILEA

59
71
22
15
-5

81 let
88 let
84 let
82 let
75 let
89 let
75 let
86 let

NAROZENÍ

Bolvan Josef, Dubá
Kmínek Štěpán, Nový Berštejn
Svárovská Magdalena, Korce

40
7
12
11
72
15

vuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost složka č. 21/17): pozemkové parcely parcelní číslo 1250/28, trvalý travní porost,
o výměře 30 m2, v obci Dubá, katastrální území
Korce.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající)
a panem F.P. a paní M.G. (strana kupující). Kupní
cena je stanovena ve výši 1 200,- Kč plus 21 %
DPH, plus správní poplatky, vše se splatností
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva směnu nemovitostí – pozemků
včetně porostů (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost složka č. 13/16), v souladu
s kladným stanoviskem odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka, takto: z vlastnictví města Dubá směnit
pozemkovou parcelu parcelní číslo 178/2, lesní
pozemek, o výměře 22 984 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 282/2, ostatní plocha (neplod-

PODĚKOVÁNÍ
ÚMRTÍ

Ing. Demian Ivan, Dražejov
Novotná Paulína, Dubá

Dne 22. února 2018 by oslavil své 70. narozeniny
pan Petr Charouzek z Dubé. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Chtěla bych prostřednictvím
Dubáčku poděkovat pánům
Sobotkovi a Skřivánkovi
z městské údržby
za úpravu cesty.
M. J.

ná půda), o výměře 840 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 297/2, ostatní plocha (neplodná
půda), o výměře 1 037 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 298, ostatní plocha (neplodná
půda), o výměře 1 367 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo 1511, ostatní plocha (ostatní
komunikace), o výměře 388 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé, a to za pozemkovou parcelu parcelní číslo 802/1, ostatní plocha
(neplodná půda), o výměře 2 299 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/1, lesní pozemek,
o výměře 868 m2, pozemkovou parcelu parcelní
číslo 1195/10, lesní pozemek, o výměře 1 852 m2,
pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/12, lesní
pozemek, o výměře 349 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/13, lesní pozemek, o výměře 522 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/15, lesní pozemek, o výměře 2 662 m2,
pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/16, lesní
pozemek, o výměře 957 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/17, lesní pozemek, o výměře 952 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/18, lesní pozemek, o výměře 1 500 m2,
pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/24,
lesní pozemek, o výměře 905 m2, pozemkovou
parcelu parcelní číslo 1195/33, lesní pozemek,
o výměře 1 565 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo 1551, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 643 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dražejov u Dubé, z vlastnictví společnosti
Symbióza, s.r.o., IČ 28694015, se sídlem Dubá,
Nedvězí. Podle znaleckého posudku č. 561-066/
2017 společnosti EKOLES-PROJEKT s.r.o., Jablonec nad Nisou, je administrativní cena uvedených nemovitostí (o celkové výměře 26 616 m2)
ve vlastnictví města Dubá stanovena v celkové
výši 569 474,- Kč, a administrativní cena uvedených nemovitostí (o celkové výměře 15 074 m2)
ve vlastnictví společnosti Symbióza, s.r.o. je stanovena v celkové výši 267 610,- Kč. Vzhledem
k tomu, že směňované nemovitosti nejsou stejné
výměry a ani nejsou stejné ceny, bude tato směna nemovitostí provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dubá, a to ve výši rozdílu administrativních cen tj. ve výši 301 864,- Kč.
Ve směnné smlouvě bude dále uvedeno ustanovení o zřízení bezplatného věcného břemene
služebnosti ve prospěch města Dubá, které se
týká práva přístupu a příjezdu přes další pozemek ve vlastnictví společnosti Symbióza, s.r.o.,
tj. pozemkovou parcelu parcelní číslo 795/1, za
účelem zpřístupnění směňovaného pozemku
pozemkové parcely parcelní číslo 1195/33, vše
v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé,
v rozsahu dle geometrického plánu.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Směnou
smlouvu mezi městem Dubá (strana první) a společností Symbióza, s.r.o. (strana druhá). Finanční vyrovnání plus správní poplatky se splatností
nejpozději při podpisu směnné smlouvy. Termín
podpisu směnné smlouvy se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení této směny. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné směnné smlouvy, bude tato schválená směna
zrušena.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. prosince 2017, který byl na hlavní činnosti
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7 milionů 338 tisíc Kč, celkové finanční prostředky na účtech města Dubá byly 11 milionů 499 tisíc Kč, hospodaření města Dubá rok 2017 skončilo kladným výsledkem ve výši 972 tisíc Kč.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se rozpočtového opatření č. 12 rozpočtu města Dubá na rok
2017, viz příloha.
komentář starostky: K 31. 12. 2017 je obec ze
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů povinna upravit rozpočtovým opatřením finanční vztahy k jinému
rozpočtu. Proto jsou na straně příjmů upraveny
tyto položky týkající se úpravy transferů ke konci roku: 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -15 000,- Kč (šablony
MŠ a ZŠ částečně budou vyplaceny až v roce
2018, ke konci roku 2017 došlo k přijetí dotace
na hospodaření v lesích a vyúčtování dotace na
VPP), 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od
obcí -4 000,- Kč, 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů +300 000,- Kč (jedná se přijetí dotace na veřejné osvětlení na Horkách, v Nedamově a ulici Vodní v Dubé z prostředků Libereckého
kraje, výdaje jsou již rozpočtem kryty). Na straně
výdajů jsou upraveny tyto paragrafy související
s úpravou transferů ke konci roku: 1031 – Pěstební činnost (přeposlání dotace na lesy na účet
HOČ) +384 000,- Kč, 3111 – Mateřské školy
(úprava o nevyčerpanou část na šablony) -109
000,- Kč, 3113 – Základní školy (úprava o nevyčerpanou část na šablony) -245 000,- Kč.
6) VZALO NA VĚDOMÍ informace vedoucího
Obvodního oddělení Doksy Policie ČR npor. Mgr.
Jakuba Musila, týkající se komplexní činnosti policie ve služebním obvodu Doksy za rok 2017,
soutěže Okrskář roku 2017 a bezpečnostní situace ve městě Dubá, viz příloha.
komentář starostky: Vedoucí obvodního oddělení PČR Doksy npor. Mgr. Jakub Musil seznámil občany s trestnou činností spáchanou
v roce 2017, celkem se jednalo o 299 trestných
činů (zločinů a přečinů), objasněnost dosáhla
51,5 %. Ve městě Dubá a jeho částech došlo
celkem k 33 případům podezření ze spáchání trestního činu. Na základě prověřování bylo
zjištěno, že ve 30 případech došlo ke spáchání
trestného činu, přičemž 17 případů bylo objasněno. Objasněnost trestných činů v Dubé je tedy
56%. Skladba trestných činů je různorodá, převažují majetkové trestné činy, výtržnictví či ublížení
na zdraví, zanedbávání povinné výživy. Policisté
dále řešili 39 případů přestupků, ve 103 případech bylo vedeno příkazní řízení na místě (dříve
blokové řízení). Zhodnocením bezpečnostní situace v Dubé lze tedy konstatovat, že je stabilizovaná, nedochází k žádným výkyvům v trestné
ani přestupkové činnosti.
V rámci preventivní činnosti byly realizovány
přednášky v Klubu seniorů (šikana, kontakt s cizí osobou, trestné činy na seniorech) a Klubu
malých Dubáčků (Den rodiny – počítačová šikana). V preventivní činnosti bude i nadále pokračováno, připravují se další besedy, např. v základní škole.
Územně odpovědný policista za okrsek, do kterého spadá i město Dubá, je prap. Zdeněk Slovák.
Jeho spolupráce s vedením města i občany je
na vysoké úrovni, a i proto se umístil na 2. místě
v soutěži Okrskář roku 2017 pořádané Krajským

ředitelstvím Policie ČR Libereckého kraje. Prap.
Zdeněk Slovák se z 32 uchazečů o titul umístil na
skvělém druhém místě. Ještě jednou mu gratulujeme a těšíme se na další spolupráci.
V roce 2017 byla také na radnici v Dubé zřízena
úřední místnost Policie ČR pro kontakt s veřejností, dále je využívána při provádění výslechů
občanů Dubé a při vytěžování kamerových záznamů města.
Závěrem bych ráda poděkovala vedoucímu Obvodního oddělení Doksy Policie ČR npor. Mgr.
Jakubovi Musilovi za vzornou spolupráci a ochotu při řešení problémů, se kterými se v Dubé setkáváme. Příkladná je jeho pomoc profesionální
i lidská.
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky prodloužení platnosti dokumentu Místní program obnovy venkova – Plán rozvoje města Dubá na roky
2013 – 2017, o jeden rok, tj. do 31. 12. 2018.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova Libereckého kraje (dotační titul 4: Oprava
a výstavba veřejného osvětlení) na stavební akci
„Dubá, Korce – veřejné osvětlení“. Celkové projektové rozpočtové náklady činí 642 913,- Kč
včetně DPH. Město Dubá se bude účastnit na financování projektu a má vyčleněny finanční prostředky na vlastní podíl žadatele.
pro schválení: 10
Výsledek hlasování:
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
komentář starostky:
V letošním roce
dojde ke komplexní rekonstrukci veřejného
osvětlení v Korcích podle vypracované projektové dokumentace, jedná se o nové zemní vedení s novými 16 sloupy a lampami, včetně nového odběrného místa. Stavebním úřadem bylo
na akci vydáno územní rozhodnutí, které nabylo
právní moci dne 20. ledna 2018. Celkové projektové náklady činí 642 913,- Kč, dotace Libereckého kraje může činit až 300 000,- Kč, maximálně
však 50 % celkové částky.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) výsledku volby prezidenta republiky
(I. kolo) ve městě Dubá
b) konání II. kola volby prezidenta republiky ve dnech pátek 26. a sobota 27. ledna 2018
c) přeshraniční spolupráce Dubá – Mirsk,
dvoudenní setkání v Mirsku ve dnech 7. a 8. 12.
2017
d) rozsvícení stromečku a stavby betlému
na dubském náměstí, vánoční výstavy v šatlavě
na radnici, Mikulášského divadélka pro děti v Klubovém domě v Dubé, silvestrovského ohňostroje
v Dubé
e) pozvání na Masopust, který se bude
konat v sobotu dne 17. února 2018 od 15.00 hodin na náměstí v Dubé, a pozvání do Klubu malých Dubáčků pro zájemce na výrobu masopustních masek ve čtvrtek dne 15. února 2018 od
14.00 hodin
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
bude 22. února v Dubé

KONTAKTY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ
Jméno

funkce

tel. číslo

Mgr. Zdeňka Šepsová
Tomáš Novák (SLK)
Bedřich Janďourek
Leona Maříková
Barbora Tomášková

starostka
místostarosta
tajemník
sekretariát
správa domů
přestupky
mzdová účetní
hlavní účetní
účetní
ekolog
lesní hospodář, ochrana ŽP
lesník ML
stavební úřad
stavební úřad
přestupky
investiční a proj. příprava
koordinátor VPP
poplatky
infocentrum, spisovna
matrika, evidence ob.
městská údržba

725 071 130, 487 870 535
602 417 721
606 372 922
487 870 201
728 168 134, 487 870 201
487 870 201
487 870 201
487 870 201
487 870 201
724 857 243, 487 870 201
607 851 462, 487 870 201
606 904 093, 487 870 201
487 870 103
487 870 103
487 870 201
606 077 702, 487 870 201
606 826 945, 487 870 201
487 870 201
736 126 063, 487 870 490
487 870 201
607 933 058, 487 870 201

Danuše Červená
Ing. Irena Žalovičová
Alena Buřtová
Zuzana Martínková
Ing. Josef Štveráček
Zbyšek Stibor
Věra Králová
Lenka Čermáková
Barbora Tomášková
Ing. Petr Kmínek
Martina Šepsová
Ludmila Plzáková
Bc. Lucie Heringová
Miroslava Papírníková
Vladimír Knap

e-mail
starostka@mestoduba.cz
mistostarosta@seznam.cz
tajemnik@mestoduba.cz
sekretariat@mestoduba.cz
sprava.domu@mestoduba.cz
prestupky@mestoduba.cz
ucetni@mestoduba.cz
ucetni1@mestoduba.cz
ucetni2@mestoduba.cz
ekolog@mestoduba.cz
lesni.hospodar@mestoduba.cz
lesnik@mestoduba.cz
stavebni.kralova@mestoduba.cz
stavebni.urad@mestoduba.cz
prestupky@mestoduba.cz
dotace@mestoduba.cz
koordinator@mestoduba.cz
poplatky@mestoduba.cz
podatelna@mestoduba.cz
matrika@mestoduba.cz
udrzba@mestoduba.cz

Diakonie Broumov, sociální družstvo a město Dubá
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
-

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (látky by měly mít alespoň 1 m2)
domácích potřeb, nádobí, skleniček (vše jen nepoškozené)
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuvi (pouze nepoškozené, páry prosím svažte k sobě, aby se při převozu nepoztrácely)
drobných elektrických spotřebičů (pouze funkční a kompletní)
hraček (plastové, plyšové, elektronické – jen funkční)
knih a časopisů
věcí užitečných pro maminky s dětmi (kočárky, postýlky, vaničky, chodítka…)

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE:

značně obnošené a poškozené boty a oblečení, znečištěný a vlhký textil, matrace, nábytek

Sbírka se uskuteční v Dubé ve čtvrtek 15. a v pátek 16. března 2018
od 8:30 do 16:00 hodin (11:00 – 11:30 polední přest.) ve sběrném dvoře,
věci od vás přebere obsluha sběrného dvora.
Vše prosím noste zabalené do igelitových pytlů, tašek nebo papírových krabic,
aby se věci nepoškodily transportem
Kontaktní osoba pro případné dotazy či domluvení odvozu věcí, pokud je na SD nemůžete dopravit sami,
je sl. Martínková, tel. 724 857 243. Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci
lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. S městem Dubá v této oblasti spolupracuje již devátým rokem.
Více o Diakonii Broumov na www.diakoniebroumov.org.
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v prosinci
l Dne 8. 12. 2017 od 8:43 do 12:07 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 na školení do České Lípy. Při cestě byla jednotka operačním důstojníkem z HZS povolána k technické pomoci – nálezu
utonulého ve vodní nádrži v Chlumu, kde po příjezdu potápěčů vypomohli
hasiči s vytažením utonulého z vody.
l Dne 10. 12. 2017 od 16:25 byla operačním střediskem jednotka vyslána s technikou CAS-32 v počtu tří členů k nahlášenému požáru paseky
u skály Kardinál. Pro rychlé vyhledání a vzhledem ke špatnému terénu byl
na průzkum v 17:50 povolán Nissan Patrol s dvoučlennou posádkou. Kvůli
nedostupnosti museli hasiči z HZS Česká Lípa, JPO Dubá a JPO Doksy
úsek 4 km k pasece dojít pěšky. Na místě se nacházela tři ohniska cca
2 metry v průměru po pálení dřevní hmoty. Již dohořívající ohniska byla
pomocí lopat zasypána sněhem a pískem.
l Dne 14. 12. 2017 od 12:53 do 13:25 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 vyslána k technické pomoci na komunikaci
číslo 259, která byla neprůjezdná kvůli spadlému stromu. Ten byl pomocí
motorových řetězových pil rozřezán, odstraněn a následně byl proveden
úklid vozovky.
l Dne 15. 12. 2017 od 9:11 do 9:30 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 vyslána operačním střediskem k technické
pomoci na komunikaci číslo 2702, která byla po pádu stromu neprůjezdná. Strom byl pomocí motorových pil rozřezán, odstraněn a komunikace
byla uklizena.
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l Dne 19. 12. 2017 od 7:55 do 8:56 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 vyslána k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů na komunikaci I/9. Řidičce jednoho z vozidel byla poskytnuta předlékařská pomoc. Na vozidlech byla zajištěna protipožární opatření
a opatření proti pohybu. Na místě zasahovala jednotka HZS Česká Lípa
a Policie ČR.
l Dne 29. 12. 2017 od 17:23 do 18:24 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 v počtu 1 + 4 vyslána operačním střediskem k dopravní nehodě
osobního automobilu za obcí Vrchovany. Vozidlo se nacházelo mimo vozovku a bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru. Řidička se nacházela mimo vůz a byla předána zdravotnické záchranné službě. Spolujezdkyně byla zaklíněna ve voze, u kterého musela jednotka rozbít zadní boční
okno, aby se ke zraněné osobě dostala a poskytla jí první pomoc. Pomocí
hydraulického zařízení byly otevřeny dveře vozidla a za spolupráce s HZS
Česká Lípa byla zraněná žena vytažena ven a předána k dalšímu ošetření. Na místě byla přítomna Policie ČR.
l Dne 30. 12. 2017 od 17:05 do 17:36 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5 vyslána operačním střediskem k technické pomoci na komunikaci číslo 273/25, která byla po pádu stromu neprůjezdná,
a zároveň se zde nacházelo havarované vozidlo. Řidič vozu, který do stromu narazil, neutrpěl zranění. Strom byl pomocí motorových pil rozřezán,
odstraněn a komunikace byla uklizena. Na místě byla přítomna jednotkaHZS Česká Lípa.
(Mar)

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

Zajímavosti z přírody
Ze života stromů aneb strom je víc než jen dřevo

Většina z nás má přírodu ráda od malička, dlouhou dobu ji však vnímáme jako samozřejmost.
Optimismus je především způsoben nedostatkem informací. Všichni známe důsledky bezohlednosti člověka, kterým musí příroda čelit. Je
s podivem, při dostupnosti informací, že veškerá
fakta naivně ignorujeme, hůře i zesměšňujeme.
Některým z nás už dochází, že je příroda všechno možné, jen ne samozřejmost. Příroda celé
věky trpělivě čeká, až člověku dojde, že je její
součástí. Nesmyslně proti ní bojovat, či ji poškozovat, znamená v konečném důsledku ubližovat
sami sobě. Teprve spojení s místem kde žijeme,
pocit odpovědnosti a lásky k celé planetě, bude
koncem destruktivního působení člověka.
Příroda právem zasluhuje úctu a pokoru člověka, nejen pro její rozmanitost a dokonalost, ale
především pro její schopnost vytvářet život.
Strom jako biotop
Člověk má ve zvyku často přisuzovat živým i neživým věcem určité lidské vlastnosti i pocity. Spatří-li
např. v koruně stromu pár suchých nebo polámaných větví, podvědomě začne strom vnímat jako
nemocný, zraněný, poškozený, nebo dokonce ošklivý. Někdy pak dojde k přesvědčení, že je nutné
tuto závadu odstranit motorovou pilou u samého
pařezu. Pomiňme absurdnost takového úsudku
– strom je ze svého pohledu zdravý, dokud může
plnit svou základní biologickou potřebu, tedy plodit
semena – a pohlédněme na takový strom očima
ostatních živočichům, kteří s námi sdílí naši krajinu, naši zahradu, náš dvůr.
Málokdo si uvědomuje, že i ten nejmohutnější kmen staletého stromu je živý pouze na svém
obvodu, kde dochází k tvorbě nových letokruhů.
Přirozenou součástí každého stromu je obrovské množství mrtvého dřeva, které slouží už jen
jako mechanická opora. Také uvnitř koruny průběžně dochází k prosychání nepotřebných zastíněných větví, které již neplní svou funkci, a pro
strom jsou zbytečné. A někoho možná překvapí,

foto Pepa Středa
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že i toto „mrtvé“ dřevo ve skutečnosti překypuje
životem, protože slouží jako zdroj potravy nejen
houbám, ale především nesčetným zástupům
bezobratlých živočichů. Mezi nimi jsou nejnápadnější roztodivné larvy hmyzu, především pak
brouků. Pokud vás někdy v létě na louce uchvátí
svými zářivými barvami třeba zlatohlávek, tesařík nebo některý z pestrobarevných krasců, možná vás ani nenapadne, že jeho larva se vyvíjela
několik let v dutém kmeni nebo suché větvi na
stromě vedle vašeho domu. Že v té staré rozlomené jabloni, kterou se právě chystáte pokácet,
aby vás sousedi kvůli ní nepomluvili, se zrovna
teď nachází v různé fázi života desítky těchto
překrásných brouků, jejichž život svíráte spolu s motorovou pilou ve svých rukou. V dutých
větvích nezřídka zahnízdí nejen žluna či vzácný
krutihlav, ale i různé druhy našich sýkorek, které každý den nachytají spousty hmyzu. Stejně
užitečnou práci v noci odvádějí zase netopýři a
sovy, se kterými se lze také často setkat v dutinách starých stromů v blízkosti lidských sídel.
Kdo by se chtěl dozvědět více o tom, jak na své
zahrádce snadno udržet co největší počet rostlin
a živočichů, může najít řadu zajímavých informací na různých tématických webových stránkách
(např. www.calla.cz, www.forumochranyprirody.cz, atd.).
Strom jako živá historie v přítomnosti
Ovšem některé staré, a z lidského hlediska nevzhledné, stromy nemusí být „jen“ ostrovem života uprostřed zemědělské krajiny. V případě
starých ovocných stromů totiž může nezřídka
jít o velmi cenné kulturní dědictví. Naši předci
po staletí šlechtili nové a nové odrůdy ovoce,
aby získali co nejodolnější stromy poskytující
plody požadovaných vlastností. A není třeba tu
psát o důvodech, proč ve druhé polovině minulého století se na jejich pěstování pozapomnělo. Dobrou zprávou je, že dnes má stále více lidí
zájem se k pěstování těchto odrůd vrátit. Že je

baví experimentovat s rozličnými chutěmi a vlastnostmi jednotlivých odrůd. Bohužel jim však stojí
v cestě jeden velký nepřítel a tím je opět člověk
s motorovou pilou, který odmítá připustit ve svém
okolí nějaký „nepořádek“.
Záchrana starých a krajových odrůd je totiž
především boj s časem. Staré umírající stromy je
nezbytné v krajině nalézt, pokud možno odebrat
vzorek plodů a pokusit se podle nich odrůdu určit. To může trvat i několik let, než tyto stromy
zaplodí. A nakonec je třeba v předjaří ze stromu
odebrat rouby. To všechno se musí stihnout dříve, než přijde někdo s pilou a ve jménu pochybné
estetiky navždy smaže ze světa třeba poslední
známý exemplář nějaké odrůdy.
Kokořínsko je doslova poseto starými ovocnými stromy, které se ukrývají nejen v zarostlých
mezích a sedech ve volné krajině, ale mnoho jich
dodnes přečkalo i na venkovských zahradách.
Jistěže zdaleka ne všechny takové odrůdy jsou
vzácné nebo unikátní. Ve velkém se zde pěstovaly i běžné tržní odrůdy, z nichž mnohé se udržely ve školkařském sortimentu dodnes – jen namátkou: Parména zlatá zimní (jabloň), Hardyho
máslovka (hrušeň), Karešova (třešeň), atd. Ale
někdy se v zapomenutém koutě zahrady může
ukrývat skutečný poklad. Ba přímo perla. Právě
tak se do dnešních dnů zachoval jediný známý
strom místní krajové odrůdy třešně s poetickým
jménem Perla z Bezdězu. Naopak poměrně často
se ještě v krajině setkáme s jinou místní krajovou
odrůdou třešně srdcovky, Mšenská jánovka, jejíž
sláva se díky svým úžasným vlastnostem kdysi
rozšířila po celých Čechách a možná i dál.
Mnohé raritní odrůdy, které se zatím podařilo
na Kokořínsku najít, mají naopak svůj původ v jiných krajích naší země (jabloň Kropenáč kouřimský), ale i ve vzdálenějším zahraničí (Gobetova
amarelka, Baguetova máslovka).

foto Pepa Středa

Zdejší kraj byl však poznamenán také dvojitým
odsunem místních obyvatel. A spolu s nimi odešlo
i povědomí o tom, které odrůdy se pěstovaly ve
kterém sadě, jak se jmenuje právě tamta hrušeň,
co kdosi zasadil na stráni pod lesem. Proto se
zde často setkáváme i s takovými odrůdami, které
současní pomologové již nejsou schopni s jistotou
určit. Leckdy se o nich ani nedočtete v žádných
knihách, protože jde třeba o náhodný semenáč,
který byl něčím zajímavý, ale nikdy se nerozšířil
dál, než mezi pár sousedů. Žádný ovocnář přitom
nepopsal jeho vlastnosti ani nezaznamenal jeho
jméno. Takovéto odrůdy mohly však někdy putovat i na velmi značné vzdálenosti, neboť lidé si při
stěhování často brali s sebou i své oblíbené ovo-

ce. Jenže právě záchrana takovýchto neznámých
odrůd má možná největší smysl. Někdy je sice
třeba znovu objevovat, jak a na co kterou odrůdu
nejlépe využít. Zdaleka ne každé jablko či hruška
se totiž hodí jako stolní odrůda k přímému konzumu. Mnohé odrůdy jsou však nedocenitelné jako
surovina pro výrobu moštů, pálenky, křížal, povidel, a různých jiných pochutin.
A co pro záchranu takových odrůd může udělat
každý z nás? Pokud znáte na své zahradě nebo ve
svém okolí nějaké zajímavé staré ovocné stromy,
a chcete zjistit, jak se zrovna tato odrůda jmenuje,
nebo to víte, ale chcete se o ní podělit s ostatními, můžete se obrátit na někoho, kdo se ve vašem
okolí tímto tématem zabývá. A pokud žádný takový
strom nemáte, ale chtěli byste mít, nebo víte o pozemku, který by byl pro výsadbu takovýchto stromů
vhodný, můžete se pustit do jejich výsadby. Docela
široký sortiment starých a krajových odrůd má ve
své nabídce již několik ovocnářských školek. Velmi
efektivním způsobem je také výsadba podnoží, na
které se pak přeroubují vybrané odrůdy z blízkého
okolí, které jsou dobře přizpůsobené místním klimatickým podmínkám.
Záchrana starých a krajových odrůd, ale
v podstatě i starých stromů obecně, má dnes
velkého spojence v mnoha různých dotačních
programech, ze kterých lze získat potřebné fi-

Někteří lidé vynikají opravdu neskutečnou drzostí. Ráda bych uvedla jeden příklad za všechny.
Na konci roku se na mě obrátila paní Gilová, která mě doslova šokovala sdělením, že se k ní na
pozemek (bývalé zahradnictví) kdosi vloupal, přičemž jí značně poškodil nové pletivové oplocení, a to vše jen proto, aby ten dotyčný ušetřil pár
korun. Ptáte se, jak to myslím? „Aby ušetřil pár
korun?“ Ten, pro kterého se mi jen těžko hledá
slušný výraz, totiž paní Gilové na zahradě uřízl
krásný, už více než dvoumetrový smrček rostoucí směrem k Sadové ulici a navíc ještě na druhé
straně pozemku pak uřízl malý smrček, který byl
součástí živého plotu poblíž chodníku vedle mateřské školy. Podotýkám, že oba stromky rostly na

řádně oploceném pozemku. Důvod, který onoho
dotyčného vedl k tomu, co udělal, je zcela zjevný,
zkrátka si u paní Gilové vyhlédl a poté ukradl dva
vánoční stromečky!!! Majitelka pozemku je tímto
chováním natolik znechucená, že vážně uvažuje
o tom, že zanechá i takových aktivit, jako je propůjčování svých prostor pro veterinární poradnu.
Aby se podobná situace do budoucna již nemohla
opakovat, rozhodla se paní Gilová investovat nemalé finanční prostředky do pořízení hned několika foto pastí, které rozmístila po svém rozlehlém
pozemku. Co říci závěrem? Snad jen to, že je mi
opravdu smutno z toho, čeho jsou lidé schopni pro
pár dní „vánoční parády“.
Zuzka Martínková

Krasec - foto Slavomír Valda

Drzost bez hranic

nance. A nejedná se jen o peníze na výsadbu
nových stromků. Lze získat peníze i na ošetření starých (i neovocných) stromů, aby se zlepšila jejich produkce a nemusely být pokáceny. Je
možné takto obnovit i celý historický sad, který
není určený pro komerční pěstování ovce. V případě zájmu o realizaci takovýchto záměrů ve
svém okolí se můžete obrátit na Správu CHKO
Kokořínsko – Máchův kraj.
Ale přispět můžete i tím, že paradoxně neuděláte nic, resp. když kácení odložíte byť jen o jediný
rok, a dáte možnost tu vaši odrůdu určit, odebrat
ze stromu rouby, a v neposlední řadě dáte šanci alespoň ještě jedné generaci zlatohlávků nebo
krasců, aby dokončili úspěšně svůj vývoj a potěšili
vaše oko svou nebývalou krásou.
Když už není zbytí a je potřeba zlomené či
suché větve ze stromu odstranit nebo i pokácet strom celý, nemusí být ještě ztraceny životy
veškeré té havěti uvnitř. Často postačí, když toto
trouchnivé dřevo nespálíte v kamnech, ale složíte
jej na hromadu někde v zapadlém koutě zahrady. Možná i budete překvapeni, kolika dalším živočichům tím uděláte radost. A často to mohou
být užiteční pomocníci, jako např. ještěrky, žáby
i drobní pěvci, kteří během roku na vaší zahradě
polapí závratné množství různých škůdců.
Ing. Slavomír Valda, DiS., Michaela Bašová

VYŘEŠENÍ HÁDANKY
Boží muka (foto Pepa středa) stojí
asi 100 m v poli od polní cesty
ze Zbyn do Tachova (viz mapka).
A vlevo máte další hádanku.
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Obrana jazyka českého aneb chvála češtiny

Můj kamarád a jediný pravý český bluesman
Peter Jurkovič si svého času v nemocnici poznamenal:
Když jsem ležel v nemocnici
dostal jsem chuť na slepici
Na slepici na paprice,
já – i moje tasemnice.
Mě při nedávném pobytu v nemocnici napadlo toto:
Nedávno se mně stalo, že jsem cosi někomu
vyprávěl a při doušce o spřízněné kolegyni v práci
jsem se jen tak tak zarazil před vyslovením slova
„přítelkyně“… No to bych tomu v rámci soudobé
mluvy a ještě na maloměstě dal! Dříve by to bylo
chápáno ve smyslu osobního dobrého vztahu,
podloženého jen nějakými společnými zážitky a
třeba shodou názorů, ale dnes? – by z toho byl
oheň na (možná mé) střeše! A proč vlastně?
Zatímco jsem i já – český patriot – do svého
jazyka celkem přijal slovo „vygůglovat“, zkrátka
poněvadž je jeho obsah těžko jinak snadno vyjádřitelný, pořád se nemůžu smířit s tím, když
fúze angličtiny s češtinou plodí nejednoznačnosti

a matení. Např. naivně otrocký překlad slov „boyfriend“ a „girlfriend“ dal našim přátelům (resp.
„přítelům“) a přítelkyním jiný obsah. Přitom už
v originále jsou ta slova jedním z nejilustrativnějších příkladů typického amerického pokrytectví,
neboť se tím opatrnickým „friend“ snaží zastírat,
že by boy a girl spolu něco, víte co, no přece to,
ale vždyť víte… tak se nestyďte…
Přátelé (no dovolím si nakonec to slovo použít), jsme „vlastníci“ snad nejbohatšího jazyka
světa, který se pyšní jemností ve výrazech, množstvím synonym pro jediný význam (přitom s mnoha odstíny), i tím že už pouhým přeházením slovosledu mívá věta trochu jiný význam či akcent.
Můžeme si se slůvky všelijak hrát, trochu přetvářet či komolit k dané situaci a stejně nám našinec rozumí! Proč tedy ve své národnostně trochu
zamindrákované pozici tak zbytečně přejímáme
něco cizorodého, co náš jazyk neobohacuje, ale
naopak? Měli bychom se přece vyjadřovat jasně
i s citem, copak to výrazům „můj chlap“, „moje
ženská“ chybí? Naopak – je v nich navíc obsaženo i to sdělení, které převzatým termínům přece

úplně chybí: V tomto případě určitá hrdost, že ten
můj je přece „pořádnej chlapák“ nebo ta ženská
je „ženská jak má být“ (jak se zpívá v jedné nádherné písni skupiny Marsyas) – a sami uznejte, že
„přítelkyně jak má být“ by bylo opravdu jen k smíchu, a rozhodně žádná óda na ženskost. Tedy v
zájmu našeho nádherného jazyka a vzájemného
porozumění prosím nazývejme věci a skutečnosti
pravým jménem, a ty, kteří již mají nové termíny
natolik zažité, že se jich nechtějí vzdát, prosím,
aby nás dál nemátli a v případě, že se svým přítelem či přítelkyní žijí - - - no zkrátka „jako chlap se
ženskou“ (jak to dětem o jedné zamilované trochu
hřešící princezně pěkně vysvětluje jedna cikánská
pohádka), tak ať alespoň říkají „přítul“ či „přítulkyně“. Není to snad pravdě podobnější?
Petr Kmínek z Dřevíče v Děčíně a Dřevčicích,
5. ledna 2018
P.S. Víte co je úžasné? Že mě ve shora uvedeném textu americký program Word neoznačil
slovo „přítul“ jako neznámé slovo či chybu… jen
ho ještě musíme seznámit s „přítulkyní“.
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ
A SATELITNÍ TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
prodej · montáže · instalace · servis
Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa,
tel.: 603 520 006,
e-mail: video.sat1@tiscali.cz

Dovolená praktického lékaře
MUDr. Klementa
od 12.2. do 16.2.

Pozor od 1. února změna ordinačních hodin praktického lékaře

Zástup MUDr. Cedrych
po, čt 8.00 - 12.00
Zahrádky 77
tel. 487 877 423

MUDr. Jiří Klement, IČO 46752391 Nové Město 277, 471 41 Dubá
tel.: 728 269 590, 487 870 386

pondělí, středa, čtvrtek, pátek
úterý 12.00 – 14,00 hod. Chlum

Ordinace pro zvané denně 11.30 – 13.30: pouze vyšetření na objednání
(řidičské průkazy, zbrojní průkazy, lázně, vyšetření pro OSSZ a další).

ZUBNÍ POHOTOVOST

Krajská nemocnice Liberec, a.s., zubní ordinace
Jablonecká ul. 15, (budova LDN), Telefon: 485 312 187
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 8.00 -15.00 hodin, od 12.00 -12.30 hodin přestávka
Liberecká dentální s.r.o., Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro), Telefon: 777 738 625
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 18.00 -22.00 hodin
13

7.30 – 11.30 hod.
14.00 – 18.00 Dubá

Návštěvní služba denně po ordinaci

Lékárna v Dubé

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

P O Z O R ! Z M Ě NA O T V Í R AC Í D OBY !
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

–
–
–
–
–
–

14,00 hod.
18,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
12,00 hod.

Tel.: 487 870 139, e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.

Procházka k Lopušáku

Na třetí, jen 2 kilometry dlouhou, procházku po
Dubé a blízkém okolí se vydáme z Masarykova
náměstí směrem do Poštovní ulice. Před zatravněnou parcelou napravo stávala kdysi původní dubská radnice, vysunutá do plochy náměstí. Požár v
roce 1845 ji poškodil natolik, že byla zbořena a v
letech 1850 - 51 postavena radnice nová.
Oba domy u ústí Poštovní ulice chybí. Po
pravé straně stávalo čp. 13. V prosinci 1978 se
propadla část základů průčelní zdi, údajně do kaverny, vymleté vodou z prasklého vodovodu. Dům
byl zbořen v roce 1980. Po levé straně stával
dům čp. 134, kde Jednota provozovala hostinec
Koruna. V rámci nesmyslného plánu odstranit celou levostrannou zástavbu Poštovní ulice byl dům
koncem 80. let 20. století zbořen. V této části
města měly být postaveny dvě bytovky, nová provozovna závodu Elite a velká trafostanice.
Pokračujeme Poštovní ulicí, které dal jméno
poštovní a telegrafní úřad, který v ní původně sídlil. Míjíme čp. 2, kde býval hotel Zum Engel, vysoký dům čp. 4 byl postaven jako obchodní dům.
Domy čp. 130, 5 a 126 jsou památkově chráněné.
V domě čp. 126 se 3. srpna 1755 narodila Anna
Rosina Trauselová (Trauslin), údajný předobraz
Jarmily z Máchova Máje. Projdeme kolem bistra
k silnici. Zde stával celý blok roubených domů,
který musel v letech 1947 – 48 ustoupit výstavbě hlavní silnice.
Přejdeme na druhou stranu a dáme se Dlouhou
ulicí. Vlevo se tyčí novorenesanční budova základní
školy, vpravo můžeme obdivovat fasádu památkově
chráněné bývalé evangelické fary. Památkově chráněné jsou i domy čp. 90, kde býval hostinec, čp. 91
a velké roubené stavení čp.110, dále podstávkový
roubený dům čp. 94 a působivá dvojice domů čp.
96 a 97. Nesejdeme po silnici dolů, ale pokračujeme rovně kolem domu čp. 44, kde tako bývala
hospoda, v trase bývalé cesty k Šibeničnímu vrchu.
Doleva odbočuje silnice k Zahradní ulici, napravo
vyrostl nový dům na místě zbořeného čp. 102. Jdeme stále rovně, napravo ve stráni stojí nad několika schody pískovcový podstavec s křížem. O pár
kroků dále odbočuje doprava cesta k zahrádkářské

kolonii a doleva méně zřetelná cesta na pozemky
nahoře. Jdeme ještě rovně, před sebou vidíme další zahrádkářskou chatku, ale my se dáme pěšinou,
která z cesty zahýbá doprava, a stoupá do mírné
stráňky. Vyjdeme do mladého hájku a projdeme jím
ke kraji pole. Pěšina nás dovede nad svah, po kterém sestupujeme k silnici. Vpravo se táhne zanedbaný sad, vlevo máme výhled na most obchvatu.
Naproti přes silnici se zvedá zalesněná stráň tak
zvaného Lopušáku.
Sejdeme na silnici, kde se dáme doprava.
O něco dále pak vlevo za zahrádkami vidíme
velký žlutý dům, kde bývala hospoda Felsenkeller. Vpravo nad silnicí roste mohutný jírovec
a o něco dále nešetrným zásahem poničená neobyčejně vzrostlá babyka. Přicházíme ke křižovatce, zabočíme doleva kolem rybníka Mrazáku,
dříve nazývaného Cihelný. Přes něj vidíme památkově chráněný roubený objekt, další památkově cenná roubenka stojí nalevo. Jdeme podél aleje jalovců, za nimi býval rybník jménem Lískový,
vyrůst by zde mělo nové školní hřiště. Na druhé
straně ulice chybí z původní zástavby celá řada
domů, zčásti je nahradily garáže. Malá roubená
chalupa čp. 191 je památkově chráněná.
Procházíme okolo autobusového nádraží.
Dům čp.166 býval chlapecký sirotčinec, ulice ved-

Poštovní ulice s bývalým obchodním domem

Čp. 94 s křížem v Dlouhé ulici

Kostelní rybník

Poštovní ulice čp. 126

Výhled na Lopušák

Park s moderním sousoším
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la mezi domem a strání. Směrem do současné
ulice stála ještě menší přístavba domu a u ní již
byl břeh Kostelního rybníka, který má nyní sotva
třetinovou rozlohu. Podél něj dojdeme k hlavní
silnici, naproti nám je bývalý hotel Slávie či dříve Slunce, který prochází rekonstrukcí. Dáme se
doprava Českolipskou ulicí, kde chybí celá její
pravá strana. Zástavba byla zničena při bombardování města. Procházíme kolem parku, kde stojí pískovcové sousoší z roku 1981, které navrhl
architekt Němeček z Liběchova a provedl Svatopluk Klimeš, dnes známý vizuální umělec, který
v roce 2014 v Dubé vystavoval své obrazy, tvořené ohněm. Procházíme kolem parku, kde stojí pískovcové sousoší z roku 1981, které navrhli
a vytvořili společně Svatopluk Klimeš a Jaroslav
Němeček. Akademický malíř Klimeš je dnes známý vizuální umělec, který v roce 2014 v Dubé
vystavoval obrazy, tvořené ohněm. Jaroslav Němeček se proslavil svým Čtyřlístkem. Autorství
obou výtvarníků není bohužel zaznamenáno ani
v městské kronice.
–myš–

Dvojice domů v Dlouhé ulici

Dvojice domů v Dlouhé ulici

Příběhy z archivů

Nahlížení do archivních materiálů umožňuje zachytit nitky dávných příběhů
a lidských osudů, které by mnohdy vydaly na dobrodružný román. Že v Zakšíně naproti zájezdní hospodě stával památník padlým z I. světové války,
je známo, ačkoliv se nedochoval. Bylo na něm 17 jmen vojáků, kteří se
z Velké války nevrátili, jedno jméno na
pomníku údajně chybělo – a to Wenzel
Janda (1880 – 1917) – a jedno jméno
přebývalo. Jednalo se o Antona Zimáka,
který válečné běsnění přežil.
Anton Zimák se narodil 28. dubna
1894 v Kokořínském dole čp. 2. Pokřtěný byl jako Antonín Václav. Otec Antonín a matka Marie, rozená Wiednerová
z Bezdědic, se odstěhovali nedlouho
potom do Kluku, kde se jim narodil syn
Rudolf a o tři roky později, už v Zakšíně, dcera Marie. Ještě při sčítání v roce
1921 uváděli domovskou příslušnost do
obce Kokořín a hlásili se k českému jazyku. V Zakšíně bydleli ve své chalupě
čp.10, nejedná se ovšem o dnešní čp.10,
ale o objekt na samotě Häuselkamm.
Původně byl na památníku válečným
obětem Anton Zimák mladší uveden
k roku 1918 jako nezvěstný. Jméno AnNedochovaný pomník obětem
ton Zimák je zaznamenáno v seznamu
I. světové války
vojenských ztrát, kde jsou sepsáni mrtví,
ranění a nezvěstní, dokonce již v roce 1915. Ale jak píší pozdější zprávy:
„Anton Zimak se vrátil na počátku dvacátých let s ruskou manželkou“.
Méně šťastný příběh se váže k II. světové válce, lépe řečeno k událostem krátce po ní. V dlouhém seznamu osob, které byly v průběhu několika
let po válce popraveny, se nachází i jméno Josef Horn z Deštné. Trest smrti dostal za retribuční trestné činy. O co se jedná? Retribučního trestného
činu se dopustit ten, kdo v době ohrožení republiky pracoval ve službách

a v zájmu Německa. Trest smrti byl udělen za to, když obžalovaný způsobil
smrt, těžké ublížení na zdraví nebo deportaci někomu z obyvatel republiky.
Po odsouzení nebylo proti rozsudku odvolání, poprava byla provedena dvě
hodiny po rozsudku – obžalovaný mohl pouze požádat o hodinový odklad.
Účinnost retribučních dekretů skončila v roce 1947, ale po roce 1948 byla
obnovena a využívána při politických procesech. Mimořádné lidové soudy
vynesly kromě mnoha trestů dlouholetého odnětí svobody do roku 1947 více
než 730 rozsudků smrti. Během tohoto revolučního soudnictví docházelo
samozřejmě k řadě přehmatů a také vyřizování osobních účtů.
Josef Horn se narodil 1. 9. 1906, jeho otec – také Josef – a matka
Theresia byli zemedělci, žili v Deštné v domě čp. 1 na samotě zvané
Pietschberg (někdy psáno také Pitschberg). Josef junior měl ještě o pět
let mladšího bratra Franze a o další čtyři roky mladší sestřičku Rosu. Josef Horn byl odsouzen za retribuční trestné činy a popraven 21. 3. 1947
v Kutné Hoře.
Jméno Horn se v Deštné vyskytuje již od 18. století, původním bydlištěm
rodiny Hornových byl domek čp. 46, který ale stál docela jinde než dnešní
dům stejného čísla popisného. Hornové žili i v Zakšíně, například 17. dubna
1877 vstoupili v manželství mlynář Franz Horn a Theresie Jandová, oba bydleli
v Zakšíně čp. 24. Franz pocházel z mlynářské rodiny z Vědlic.
–myš–

Deštná v roce 1918

Fotografie Deštné asi 1910

Zakšín, asi 1910

Zápis o svatbě Franze Horna a Theresie Jandové
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Vánoční besídka
u šesťáků

V pátek 22.prosince jsme se konečně dočkali, nastal poslední školní den
v roce. Sice jsme se první dvě hodiny učili, ale i tak jsme si ho užili, protože kolem už panovala vánoční nálada. K té přispělo i společné zpívání
koled na schodech a vánoční výzdoba.
V naší třídě jsme si uspořádali lavice do kruhu a uprostřed se ocitnul
krásně ozdobený stromeček. Všichni potajmu okukovali velké množství dárečků a byli zvědaví, co se v nich asi skrývá. K vánoční pohodě nechyběl
ani čajíček a voňavé cukroví. A pak nastala dlouho očekávaná chvíle nadělování. Za dárečky jsme pěkně poděkovali a už jen rozbalovali a rozbalovali. Dočkali jsme se i překvapení. Natálka Kadlečková, Eliška Knapová
a Bára Baloušková si pro nás připravily gymnastické vystoupení. Všem se
jejich sestava velice líbila. Děvčata jsou moc šikovná! Děkujeme.
Posezení jsme si pěkně užili, ale čekalo nás smutné rozloučení. Naše
velká kamarádka Eliška Knapová přechází na základní školu do České
Lípy. Milá Eli, přejeme ti jen to nejlepší! A kdyby se ti zastesklo, víš, kde
máš kamarády, kteří tě mají rádi.
Na závěr jsme si vzájemně popřáli krásné Vánoce a rozběhli jsme se
na prázdniny.
Šesťáci a tř. uč. Mgr. Miroslava Sochová

Ekoškola Dubá pořádá hmotnou sbírku
pro útulek Kozly. Do konce února můžete
nosit do školy granule, deky, hračky,
misky, konzervy a vše potřebné pro pejsky
a kočičky. Děkujeme moc za to, že vám není
lhostejný osud zvířátek v útulku.
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Ze života škol

Exkurze do IQlandie

Na středu 20. prosince se všichni šesťáci těšili už celý měsíc. A proč také
ne, vždyť jeli na exkurzi do liberecké IQlandie. Čekala je tam 4 patra tematických expozic, kde měli možnost vyzkoušet různé exponáty a odpovědět
na kvízové otázky týkající se běžného života. Zažili zemětřesení, vichřici,
pocity kosmonautů při letu do vesmíru. Změřili si hlasitost svého křiku, potkali prvního a jediného humanoidního robota v ČR, určili, jaká nejmenší
síla stačí ke zvednutí sedícího člověka pomocí páky aj. Z hodnocení dětí
je vidět, že si první vánoční dárek užily.
• V IQlandii se mi toho líbilo moc. Krásné představení s fontánou. Dokonce
jsme si mohli namalovat, jak bude voda téct. Promluvili jsme si s robotem a
také v planetáriu bylo hodně věcí. Pokud bude možnost, přijedu tam znova
otestovat tahání lanem pomocí navijáku.
Dan Gerstorfer
• Strašně moc se mi to líbilo, bylo to super. Fyzika mě moc nebaví, ale
tohle bylo nádherné. Nejvíce se mi líbilo, no vlastně všechno, ale ten simulátor chci domů, ten byl nejlepší. Byl to nezapomenutelný zážitek.
Bára Baloušková
• Šli jsme do různých pater, celkem tam byly čtyři. Nejvíc se mi tam líbila
taková lanovka, ve který foukal vítr 80 km za hodinu, zemětřesení, zrcadlové bludiště, hlukoměr. Bylo to moc pěkné.
Terezka Krsová
• 20.12.2017 se 6.třída vydala do Liberce do IQlandie prozkoumat a sblížit se s fyzikou. Nejvíc se mi líbil simulátor, který používají astronauti při
výcviku. Hodnotím 10/10 bodů.
Jasmin Bieniek
• Byl to nejlepší zážitek z celého roku. Nejvíc se mi líbily ty simulátory
a vodní park. Prostě to bylo skvělý!
Vojta Nový
• Bylo to tam super. Před budovou jsme si mohli vyzvednout auto Škoda. Bylo tam spousta zajímavých věcí, které zabaví každého např. jsme
si mohli „pokecat“ s robotem. IQlandia je skvělý zážitek pro celou rodinu
a jsem rád, že jsem ji navštívil.
Matěj Šindelář
• Líbilo se mi planetárium, podzemí a lidské smysly. Je tam hlukoměr
a podle toho, jak jsem křičela, tak bych překřičela auto. Užila jsem si ten
den naplno!
Terezka Tomášková
Za celou 6. třídu Mgr. Miroslava Sochová

Spaní ve škole
Ještě před Vánoci se domluvila druhá a pátá třída na spaní ve škole.
Ve čtvrtek po vyučování se ze tříd staly noclehárny. Všude, kam se člověk podíval, ležely
spacáky, karimatky a natěšené děti. Program
večera zněl následovně: hry, večeře, stezka odvahy, diskotéka, pohádka na dobrou noc a zasloužený spánek. Cíl večera: užít si ho!
Začali jsme rozdělením dětí do skupinek.
První skupinka si šla s paní Zítkovou uvařit večeři (voňavé a chutné toustíky), druhá skupinka
si s paní Treutnerovou vytvářela umělecká díla
a třetí skupinka s paní Jelenovou jezdila závody na lyžích a „vozítkách“. V následné hodině
se všechny skupiny vystřídaly a prošly všechna
stanoviště.

A další část večera mohla nastat: stezka odvahy! Tímto bych chtěla poděkovat klukům Petru Jelenovi, Patriku Říhovi, Dominiku Slámovi
a Patrikovi za pomoc a realizaci stezky odvahy.
Kluci nasadili překrásné masky a usadili se na
daných stanovištích. Žáci museli chodit po škole
a plnit na stanovištích úkoly. Na prvním stanovišti museli se zavřenýma očima ochutnávat různé druhy ovoce a zeleniny, na druhém stanovišti
na ně čekal čert s kyblíkem plné želatiny „krve“
a žáci museli z kýble vyndat poklad. Třetí stanoviště bylo v šatnách u čerta, kde museli ukázat
svůj hrůzostrašný křik, a závěrečné stanoviště
se nacházelo ve sklepě, kde na děti čekal klaun
s odměnou a svítícím náramkem.
Bojíte se? My se báli! Ale líbilo se nám to!
No a pokračoval večer zaslouženou diskotékou. Kluci nám udělali diskotéku se vším všudy,
taneční soutěže, bonbónový déšť, balónky, mašinka….no prostě vše na co si vzpomenete!
A blíží se zakončení večera. Všichni žáci
ulehli do svých provizorních postýlek a pustila
se pohádka na dobrou noc. Pokud si myslíte,
že žáci usnuli vyčerpáním, tak se mýlíte. Dojmy
a zážitky z večera byly tak silné, že se usínalo
až po půlnoci.
Co o večeru napsali žáci? Přečtěte si:
Kačka Bystrá: Spali jsme ve škole. Nejdřív jsme
se všichni sešli v družině. Jedna skupina šla vařit
večeři a druhá šla malovat do družiny č.1. Třetí
si šla hrát do družiny č.2.
Když se všichni navečeřeli, tak jsme šli na pohádku. Při pohádce si nás paní učitelka vybrala a postupně jsme chodili na stezku odvahy po škole.
Nejhorší byl klaun, který byl dole u zvířátek, skoro
všichni jsme se ho báli, byl fakt děsivý.
Po stezce jsme šli na diskotéku, ta byla taky fajn,
byla úžasná. Po diskotéce jsme si šli lehnout a já
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jsem se vyspala do růžova. Prostě to byl fajn den
a byla bych moc ráda, aby se to zase zopakovalo, bylo to fajn.
Philip Garrihy: Bylo to hodně užitečný. Hodně se
mi líbila stezka odvahy, bylo to pro mě srandovní
Jinak se mi to celé líbilo. Jenom zem byla špinavá, ale jinak dobrý.
Daniel Hryb: Spaní ve škole bylo super.
Nejdříve jsme si dali věci do třídy, pak jsme se
rozdělili do skupin. 1. skupina si hrála, 2. skupina
si taky hrála a 3. skupina, ve které jsem byl já, si
šla dělat tousty. Pak jsme si šli hrát a pak byla
stezka odvahy. Potom byla diskotéka.
Potom jsme se dívali na pohádku a šli jsme spát.
Jak jsme vstali, oblékli jsme se a šli se nasnídat.
Pak jsme si sklidili věci a to byl konec.
Tereza Chytilová: Bylo to hezké. Nejdříve jsme
se sešli v družině a paní učitelky nás rozdělily
na tři skupiny. První skupina si šla udělat večeři,
druhá skupina šla hrát různé hry a třetí skupina
šla barvit a kreslit obrázky. Pak jsme šli nahoru,
byla diskotéka pak stezka odvahy. Rozbalili jsme
karimatky a spacáky, oblékli pyžamo, koukli na
pohádku a šli jsme spát.
Anetka Nikodémová: Spali jsme ve škole. Nejdříve jsme se sešli ve družině, tam jsme si hráli
a povídali a pak jsme se rozdělili do tří skupin.
My jsme šli vařit tousty. Všem se povedly. Pak
jsme se vyměnili. My jsme si šli hrát a 2. skupina šla vařit. Pak 3. skupina šla vařit a my jsme
si šli malovat. A pak byla stezka odvahy, nikdo
nebrečel, tam na nás čekal klaun, čerti a další bubáci. 1. zastávka – tam nám zavázali oči
a dávali nám do pusy jídlo a my jsme museli
hádat, co to je za jídlo. 2 zastávka – tam už nevím a 3. zastávka – tam jsem musela zakřičet
a 4. zastávka tam nic a pak jsme šli na diskotéku tam to bylo super.
Bc. Tereza Jelenová a Mgr. Veronika Zítková

Rodina v pohybu

Rodina v pohybu č. 5 přivedla účastníky do keramické dílny. Prvním výrobkem, který rodiny vytvořily, bylo logo Ekoškoly a logo školy – Dubínek. Obě práce budou zdobit chodbu školy. Už
se těšíme! Pak si mohly rodiny ze zbytku hlíny
vyrobit něco pro radost.
Děkujeme všem rodičům za čas a chuť přijít!
Jana a Pavel Maškovi

Zdravě svačím

Zdravá svačina je každodenní součástí školního
dne. Na jejich přípravě se podílejí rodiče nebo
školní kantýna. V naší škole sleduje pravidelně
zdravé svačiny školní hlídka za účasti učitele.
1x za měsíc kontroluje svačiny, které si žáci přinesou. Třídy pak jsou obodovány.

Za 1 pololetí se úspěšně umístily třídy 3.B,
3.A a 1. Gratulujeme! Na velkou zdravou svačinu, kterou jim připravily paní kuchařky, přišly vítězné třídy ve čtvrtek 18. ledna.
Mgr. Jana Mašková

MŮJ ZVÍŘECÍ
MILÁČEK
Tradiční soutěž zvířecích miláčků proběhla ve
čtvrtek 18.1.2018 v chovatelské třídě Ekoškoly
Dubá. Soutěžit přišli: pes Goldík, pes Kikinka, králík Václav, křeček Olaf, křeček Majkí,
rybičky, želvička Mařenka, morčátka Knedlík
a Karlík, morčátko Jarošík, křeček Belinka,
křečci Čiko a Lentilka, křeček Lilinka a Niky.
Výběr byl bohatý, hlasovaly všechny třídy
a jednoznačně nejvíc hlasů (45) získal králík Václav.
Druhé místo získaly morčátka Knedlík
a Karlík (17), třetí místo patří křečkovi Olafovi (15).
Děkujeme všem účastníkům za zvířecí
přehlídku.

Kult ura

ČESKÁ LÍPA

KD Crystal
13. 2. 2018 19:00 4TET
Tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone
2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár
Poprvé se tito “muži v černém” představili skladbou „How Deep Is Your Love“ v provedení „a capella“. Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom
osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Vstupné: 590 Kč
21. 2. 2018 19:00 TURBO
Koncert legendární rockové skupiny! Vstupné:
220 Kč
Jiráskovo divadlo
16. 2. 2018 19:00 RICHARD III.
William Shakespeare. Koně, koně, království za
koně! Vzestup a pád krvavého krále…
Legendární představení divadelního spoluku Kašpar v titulní roli s Janem Potměšilem. Dále hrají:
Milena Steinmasslová, Eva Elsnaerová, Monika

Zoubková a další. Vstupné: 350 Kč
18. 2. 2018 11:47 NA STOJÁKA
Kultovní televizní stand up comedy show míří do
České Lípy! Pobavit Vás přijedou Lukáš Pavlásek,
Petr „Nasty“ Cerha a Petr Vydra. Více informací
na www.loudmakers.com.
Vstupné: 260 Kč
19. 2. 2018 19:00 OBVŠENÍK DANIEL LANDA
Autorské čtení nové knihy s kytarou. Vstupné:
380.00 Kč
22. 2. 2018 19:00 DÍVČÍ VÁLKA
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech
divadelních her v České republice.
O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po
celé naší republice“. Vstupné: 369 Kč
24. 2. 2018 19:00 TANGA PRO JEŽÍŠKA
Václav Klapka. Hořká komedie o osudovém setkání během Vánoc.
Hrají: V. Zborníková a V. Klapka. Hlavním sponzorem inscenace je bezpečnostní agentura FALCO
s.r.o. Divadelní klub Jirásek Česká Lípa. Vstupné: 120 Kč
Vlastivědné muzeum a galerie
Galerie Jídelna

2. 3. - 10. 5. 2018 VÁCLAV LAHOVSKÝ
výstava fotografií. Vernisáž 1. 3. od 17.00 hodin
Galerie Chodba
2. 3. - 31. 12. 2018 DÁMSKÁ MÓDA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
portréty ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie.
Vernisáž 1. 3. 2018 od 17.00
Maštálkova výstavní síň
7. 3. - 15. 4. 2018 HUDEBNÍ ŽIVOT A ČESKÁ
MENŠINA V DOBĚ MEZIVÁLEČNÉ
výstava k 90. výročí vzniku České hudební školy

KRAVAŘE

Vísecká rychta
10. 2. 2018 MASOPUST NA VÍSECKÉ RYCHTĚ
Budova bývalé rychty v Kravařích – Vísce s expozicí lidového bydlení severních Čech je součástí
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

DUBÁ

15.2. Výtvarná dílna – masopustní masky
17.2. Masopust

Srdečně Vás zveme na koncert skupina JELEN, který se uskuteční 15. března v KD Crystal Česká Lípa od 20 hodin. Jelen je česká akustická kapela hrající
tzv. roots music. Písně z vlastní tvorby vycházející z populární hudby jako je country, folk, bluegrass a blues. Kapela získala Anděla v kategorii
Objev roku za rok 2014. Nejznámější písničky jsou např. Magdalena, Jelen, Klidná jako voda a další. Vstupné v předprodeji 390,-Kč, na místě 450,-Kč

18

Sport

Střelecký klub Dubá

Střelecký klub Dubá z.s. oslavil loňský silvestr již 6. ročníkem klubové soutěže „Memorial o cenu Antonína Špelce“.
Soutěžilo se o krásné terče a to ve dvou kolech: 1. kolo: soutěžní zbraň
vlastní, dlouhá, bez optiky, ráže vyšší než 5,65, střelba na 50 m.
2. kolo: soutěžní zbraň vlastní, krátká, bez optiky, ráže libovolná, střelba
na 25 m.
Ve střelbě na 50 metrů se na 1. místě umístil Jan Gregor, na 2. místě Jan
Štembera a na 3. Lukáš Abík.
Ve střelbě na 25 metrů byl nejlepší Jaroslav Kazda, na 2. místě se umístil
Jaroslav Šťastný a 3. místo obsadil Petr Chalupa.
Za SSK Dubá všem soutěžícím gratuluje Leona Maříková a vám čtenářům
přejeme krásný a úspěšný rok plný zdraví a radosti.

KK Beringin v Lucerně

Rád bych dubské občany a vůbec všechny, kteří drží palce dubskému
KK Beringin, informoval o svém prosincovém zážitku.
Už po Mistrovství ČR TKF 2017 mi můj sensei Sugi (sensei Rachmy Soebao) – prezident ČFTK volal a požádal o to, abych počítal s účastní na
MČR v Kumite pro rok 2017 a abych nastoupil na Noc mistrů, která se
koná 29.12.2017 v Lucerně, že se bude jednat o titul Mistra světa WASO.
Můj soupeř, že bude z Indonésie a že je hodný, já prý mám být také hodný
J. Odpovídám Oss můj sensei, počítám s tím a hodný jsem přeci vždycky. Poté se do sluchátka ozývá smích senseie Sugiho, který jistě znamená jeho uvědomění, že přeci vždy hodný jsem a loučíme se s tím, že oba
víme, že pokud jde o děti a soutěže, které jsou spojené s nimi, nemám
moc velkou motivaci, mám jiné priority, ale pokud jde o reprezentaci, rád
se účastním. Na druhou stranu už jsem několik prestižních soutěží na mezinárodní úrovni senseiovi odmítl, jelikož se konaly v zahraničí a já se tak
nerad vzdaluji z Dubé…
No nic, otevřená situace, čas letí, jak to všichni známe, sem tam mi někdo připomene, že 29.12.2017 je ten zápas v Lucerně. Najednou je středa
27.12. a rodina mi připomíná, že už v pátek mám zápas. Volám senseie a
ptám se, zda není změna, zda to platí a zda mám v pátek přijet. Opět ve
sluchátku slyším smích se slovy: „no samozřejmě, člověče! Zrovna na letišti vyzvedávám tvého soupeře.“ V tu chvíli mi dochází dvě věci: za prvé,
že není úniku; za druhé, neměl bych se připravovat???
Je pátek a já záměrně nechávám vše, od přípravy stravy a cesty, až
na poslední chvíli. Necítím ani trému, ani stres, ale ani se nijak zvlášť netěším. Přeci jen, doma v Dubé je mi nejlépe. Vcházím do Lucerny, kde je
velká spousta lidí, je tedy jasné, že obecenstvo bude veliké. Přichází ke
mně nějaký obr v obleku a ptá se, zda budu hlídat
a zda jsem sekurity…To mě velmi pobaví a dřív,
než mu vysvětlím, že jsem reprezentant a že potřebuji najít šatnu, přichází sensei Sugi a odebírá mi
manželku a jdou společně čekat na indonéského
ambasadora. Mezitím přichází spoustu mých bývalých trenérů, kolegů a soupeřů a dozvídám se,
že jsou tu, aby rozhodovali o mém zápase. Také
se dozvídám, že jsem na řadě jako první. Tím mi
dochází zodpovědnost za to, aby bylo alespoň na
chvilku, na co se dívat. Jelikož v tradičním Karate nejsou žádné rukavice, ani jiné chrániče (krom
suspenzorů a chráničů zubů), aby se zápas přiblížil co nejvíce realitě, je kladen důraz na definitivní
techniku, která má být sice kontrolovaná, ale realita je trochu jiná – v zásadě hrozí dvě věci: zaprvé, rychlý konce zápasu následkem úrazu; zadruhé, rychlý konec zápasu následkem vybodování.
Obě tyto situace nemusí být pro diváka atraktivní.
A exhibičně může být zápas nezajímavý, to by mě
mrzelo snad více než samotná prohra.
Tak zpět do centra dění. Všichni se mi rozutekli, ptám se nějaké pohledné slečny pořadatel-
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ky, kde se mohu převléci – ona, že neví. Když po chvilce zjistí, že mi
nedělá problém převléci se před ní, s úsměvem mi sežene pána, co
mě odvádí do sklepení Lucerny, že mám zápas za hodinu, ať se tedy
připravím. Hruška je nastrojen, zbývá jen opláchnout si obličej – můj
dlouholetý rituál – k probrání se. Voda nikde, slečna nikde, manželka
se senseiem a ambasadorem k nenalezení…u umyvadla nacházím
ochotného a sympatického fotbalistu Řepku, který se vyzná, jelikož
doprovází moderátorku Noci mistrů, svou přítelkyni, Kateřinu Kristelovou. Rituály dokončeny, zbývá se seznámit se soupeřem. Vyběhnu
schody, vcházím do lóže a už tam čeká můj protivník se svým senseiem a senseiem mým i ambasadorem, co na mě ukazuje jedničky.
Mezi nimi sedí má žena s výrazem v obličeji, že jestli prohraju s někým takovým, bude přemýšlet o změně bydliště (z Dubé na indonéskou ambasádu, třeba J). Uvědomuji si velkou nevýhodu v tom, že za
prvé, nenastudoval jsem si styl a strategii soupeře - neznám jeho
techniku; za druhé, je hrozně malý a hubený – to znamená, že rychlý
a hbitý!; za třetí, pořád se na mě usmívá, je vidět, že od středy (kdy
ho sensei vyzvedl na letišti) se o mně dozvěděl víc než dost. Pořád
mi rukama ukazuje rozdíl naší výšky a v podstatě se mi roztomile vysmívá! A ještě působí srdečným a milým dojmem! V podstatě pro mě
nejmíň pohodlná a nejvíc nevýhodná varianta. Hodný, malý človíček,
na návštěvě v jiné zemi a po tak dlouhé cestě na mě působí dojmem,
že mu snad vítězství i přeju.
Pak opět přichází sympatická slečna a dřív, než jí vysvětlím, že jí
nemůžu věnovat energii, jelikož jsem ženatý a už i převlečený, sděluje mi, ať se připravím dolů k tatami. Poslechnu. Nástup na tatami

– všichni zápasníci (Karate, Taekwondo, K1), několik dvojic, česká hymna
a jdeme na to! Dřív než nastoupím, vybavuji si kolem sebe tu spoustu diváků, známých osobností a sportovních rivalů. A nejen v Karate by zajisté
rádi viděli, jak Hruška dostane nakládačku J. Začíná představování soupeřů, pozdrav na tatami, nejdřív Mistr Indonésie a teď zaznívá po mém jméně
to, co mi krásně nahradí přípravu na soupeře, jak fyzickou, tak psychickou,
a to je to, že Lucernou zní z úst moderátora, že prezentuji svůj klub, KARATE KLUB BERINGIN! Věřte, že v tu chvíli by byli pyšní i ti občané z Dubé,
co mě nebo našemu dubskému klubu zrovna nefandí. Byl to pro mě magický okamžik, ve kterém mi hlavou ve vteřině proběhli mí svěřenci z KK Beringinu, nejen dubští občané, co nám fandí, v čele s paní starostkou Mgr.
Zdeňkou Šepsovou, ale i mé děti, co mě sledovaly živě v televizi, ale také
má žena, která mě vidí z lóže, sedí vedle indonéského ambasadora, který
stále ukazuje jedničku.
Hlavní rozhodčí dává pokyny a indonéský protivník mé odhodlání likviduje tím, že se ke mně hrne s úsměvem a odzbrojuje mě tím, že mi před
zápasem opět s úsměvem potřásá rukou. Rozhodčí vykřikne džime a soupeř využívá mých rozpaků a rychlým úderem s výstavním výkřikem útočí na
mé břicho. Odhodlání zvítězit se u protivníka víc než rychle projevilo. A to
je přesně to, co jsem potřeboval. Úder, jen taktak vykrývám. A vím, že víc
dalších šancí už mít nebude. Moje sympatie zřetelně vůči mému soupeři
opadly. A myslím, že exhibičně a jako první náš faight žádnou ostudu neudělal. Oba jsme udrželi remízu a v prodloužení, ani nevím jak a čím, protivník skóroval a vyhrál. Omluva patří všem, co mi fandili nebo chtěli, abych
přivezl titul Mistra světa.

Jelikož v Indonésii je Karate výrazně podporovanější a uznávanější než
u nás v České republice, můj protivník se vrátil jako hrdina. Je obdivován
a uznáván a myslím, že porážka Hrušky z Dubé (KK Beringin) jeho Karate
kariéře velmi prospěje. Mám zprávu o tom, že jeho zařazení do Síně slávy
z něj udělalo veliký vzor, a to je krásné!
Já zklamání cítím jen v jedné věci. Ti, co mě znají, vědí, že si na slova chvály nepotrpím, nic méně pochvala pro ty, co se mnou tu dřinu vydrží, je myslím na místě. To, že mi paní starostka poděkuje na veřejném
zasedání za úspěchy a aktivity Karate klubu Beringin. A pak se najde
člověk, který si vůbec neuvědomuje, co mají děti, rodiče a funkcionáři
KK Beringin za obrovskou dřinu za sebou! A vyřkne to, že mě paní starostka zbytečně moc chválí. Prosím vás, jednou a provždy. Slova chvály
na mou osobu, ať jsou od kohokoliv, si nepřivlastňuji, vím, že patří celému týmu, který stojí za touto aktivitou, která je známá na mezinárodní
úrovni, a to KK Beringin.
Já si z Lucerny přivezl spoustu zkušeností, které můžu předávat dětem, to je pro mě důležité. Chystá se mé pozvání do Indonésie a nominace
na další soutěže. To pro mě samotného moc neznamená, ale pro Dubou
a KK Beringin zajištění velké prestiže v tomto umění a sportu. Všem, co
při mně a mých aktivitách stojí, přeji do nového roku 2018 vše nej, hlavně
zdraví, protože od něj se odvíjí štěstí. Minimum zlosti, zákeřnosti a závisti, které je ovšem také trochu zapotřebí, aby nás držela ve střehu a my na
ní mohli připravovat naše děti, žáky a svěřence. Takže rovnováhu, zdraví, štěstí všem.
Díky za KK Beringin Marek Hruška

INFORMACE ZE ZÁVODŮ

KIHON IPPON Kumite
1.
Claudie Hrušková

V sobotu 13. ledna 2018 se v Praze v Letňanech uskutečnil závod I.kolo
Národního poháru TKF a Pohár nadějí. Do Prahy přijelo 7 klubů z Prahy,
Ústí nad Labem, Teplic, Brna, Olomouce a Dubé.
Po slavnostním zahájení začal Pohár nadějí, soutěž se rozjela na třech
tatami zároveň, tak musíme pochválit organizátory, že jednotlivé kategorie
šly rychle za sebou.
Výsledky Poháru nadějí:
Kata
mladší žákyně 2012-2011
4.
Melanie Hrušková
Kata
mladší žáci 2012-2011
1.
Daniel Dlouhý
2.
Adam Srbek
Dále program pokračoval hlavní soutěží Národním pohárem TKF kategorií
KATA Team, následováno KATA jednotlivec, KIHON Kumite, KIHON IPPON Kumite, ENBU, KUMITE, JYU IPPON Kumite, KO-GO Kumite a FUKU-GO Kumite.
Výsledky Národního poháru TKF:
Kata
mladší žáci 2012-2011
2.
Daniel Dlouhý
3.
Adam Srbek
Kata
2.

mladší žákyně 2010-2009
Claudie Hrušková

Kata
1.

starší žáci 2006-2005
Marek Hruška ml.

Kata
1.

kadetky 2004-2003
Natálie Hrušková

Kata
1.

senioři 21 let a starší
Marek Hruška st.

Kata Team mladší žáci/žákyně 2012-2011 MIX
2.
Daniel Dlouhý, Adam Srbek, Claudie Hrušková
Kata Team
mladší žáci 2010-2009
3.
Jakub Janďourek, Jakub Slovák, Miroslav Knap
Kata Team
starší žáci/žákyně 2006-2005 MIX
1.
Marek Hruška, Natálie Hrušková, Claudie Hrušková
EN-BU MIX
dorostenci 2002-01-00
3.
Marek Hruška, Natálie Hrušková
KIHON Kumite
mladší žákyně 2012-2009
3.
Claudie Hrušková
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mladší žákyně 2012-2009

JUY IPPON Kumite
starší žáci 2006-2005
1.
Marek Hruška ml.
KO-GO Kumite
3.
Natálie Hrušková

kadetky 2004-2003

KUMITE
kadet 2004-2003
3.
Filip Jančák
KUMITE
senioři 21 let a starší
1.
Marek Hruška st.
Velkým milým překvapením pro KK Beringin byl Filip Jančák, který v kategorii Kumite soutěžil poprvé a získal krásné třetí místo. Umístění na
předních příčkách není překvapení u rodiny Hruškových a všichni to již
očekávají, ale chci zdůraznit, že samozřejmost to není. Je zatím schovaná několikahodinová každodenní dřina Marka staršího i všech 4 dětí
– Natálky, Marka, Claudynky i Melanky, pevné nervy i rychlé profesionální rozhodování během soutěže, např. jakou katu v kterém kole použijí
podle toho, jaký soupeř proti nim nastupuje. Jak je důležité soustředit se
během soutěže na svůj výkon i na ostatní soupeře během pauz např. když
se rozcvičují, toto všechno se od nich musí ještě naučit i ostatní děti KK
Beringin. Vzorem a motivací jsou i soupeřům a jejich trenérům i rodičům.
Gratulujeme k umístěním a k medailím, všem závodníkům přejeme hodně
úspěchů i na dále a děkujeme za reprezentaci města Dubá. Další soutěž
proběhne opět v Praze dne 10. března 2018 Prague Open CUP.
K. Janďourková

