listopad 2010

V Dubáčku
najdete:

– Výsledky
voleb (str. 2)
– 30 let MŠ (str. 9)
– Natálka a karate
(str. 10)

– Divadelní událost
(str. 13)

– 250 let kostela
(str. 13)

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
čas neúprosně letí kupředu a my před sebou
máme poslední dva měsíce roku 2010.
Nejdůležitějším říjnovým tématem byly po
celé naší zemi komunální volby do obecních
a městských zastupitelstev, proto se jim i já
budu věnovat hned v úvodu tohoto sloupku.
Nejprve bych tímto chtěla poděkovat všem občanům, kteří se dostavili k volebním urnám ve
všech třech okrscích města Dubá a rozhodli tak
o složení městského zastupitelstva pro nadcházející čtyřleté období. Průběh voleb by se dal
shrnout několika základními čísly. Ve volebních
místnostech bylo vydáno celkem 695 obálek,
jednotlivé strany a jejich kandidáti pak získali
na 7 044 platných hlasů a volební účast u nás
dosáhla 48,60 procent. Do jedenáctičlenného
zastupitelstva jste zvolili celkem sedm stejných
členů jako v předcházejícím volebním období a já
věřím, že nejen jim, ale i zbývajícím čtyřem členům se v následujících letech bude dařit co nejlépe hájit zájmy našeho města. Všem zvoleným
zastupitelům tedy přeji mnoho zdaru a věřím, že
budou vzájemně spolupracovat stejně tak dobře,
jako tomu bylo doposud. Poděkování patří samozřejmě i těm, kteří až do nedávných voleb působili v zastupitelstvu a již nekandidovali, nebo
své mandáty neobhájili, byť jen o několik hlasů.

Zároveň bych tímto chtěla poděkovat za důvěru,
kterou jste projevili přímo mně tím, že jste mě
znovu zvolili členkou zastupitelstva. V době, kdy
píši tento sloupek ještě nebylo svoláno ustavující zasedání, kde se bude rozhodovat o rozdělení
jednotlivých funkcí, o jeho konání budou občané
včas informování.
Další odstavec bych chtěla věnovat rekapitulaci letošní sezóny v Autokempu Nedamov,
která byla ukončena 30. září. Více než polovinu
letních prázdnin lze, co se počasí týče, hodnotit
jako velmi přívětivou, což se samozřejmě podepsalo také na celkové návštěvnosti nedamovského kempu. Jeho branami prošlo na 5 806 dospělých a 2 702 dětských platících návštěvníků.
Ubytováno zde bylo na tři tisíce hostů. Prakticky
po celou sezónu prokazovaly výsledky rozborů
odebraných vzorků vody její nezávadnost a Nedamov se tak stejně jako v letech minulých mohl
zařadit mezi nejčistší koupaliště na Českolipsku.
O pohodlí návštěvníků se kromě manželů Veselých starali především pracovníci města a VPP,
kterým tímto děkuji za vzorné udržování pořádku nejen v chatkách či v letním kině, ale vůbec
v celém rozsáhlém areálu.
K pracovníkům VPP se vrátím ještě v tomto
odstavci. V letošním roce jsme opět přijali patnáct
pracovníků na veřejně prospěšné práce. S vět-

šinou z nich jsme se díky spokojenosti s jejich
prací rozhodli spolupracovat již po několikáté
za sebou. Stejně jako v letech předešlých měli
i letos na starost péči o vzhled a pořádek nejen
našeho města, ale i okolních obcí, či již zmíněného koupaliště. Za jejich mnohaměsíční úsilí
v boji s každodenním nepořádkem v ulicích města jim jménem svým a věřím, že i jménem většiny
občanů děkuji, a věřím, že ačkoliv práce, která
jim byla přidělena nebyla vždy jednoduchá, byli
u města spokojeni a zájem o tuto činnost projeví i v příštím roce.
Závěrem bych vás chtěla co nejsrdečněji pozvat na dvě tradiční akce, jimiž v našem městě
přivítáme blížící se nejkrásnější svátky v roce.
Ačkoliv se zdá, že Vánoce jsou ještě daleko,
bude závěr listopadu opět patřit zahájení Vánoční výstavy a rozsvícení vánočního stromku
na náměstí v Dubé. Již zmíněná výstava vánočních prací bude opět umístěna v městské šatlavě a přístupná bude od neděle 28. listopadu od
16 hodin. Pouhou hodinu na to, tedy v 17 hodin
se před radnicí jako každoročně rozzáří vánoční
stromek. Všichni jste tedy srdečně zváni a budu
ráda, když se u této příležitosti sejdeme v co nejhojnějším počtu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice

Kandidátní Název
listina
číslo
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VÝSLEDKY VOLEB
Kandidát Příjmení, jméno, tituly
poř.
číslo

Věk

Dubáček

Navrhující Politická
Hlasy
strana
příslušnost abs.
v%

Pořadí
zvolení

Mandát

1 Starostové pro Liberecký kraj

1 Novák Tomáš

42 SLK

SLK

285

15,8

1 *

1 Starostové pro Liberecký kraj

5 Jelenová Eva

47 SLK

BEZPP

219

12,14

2 *

1 Starostové pro Liberecký kraj

2 Slezák Markéta

35 SLK

BEZPP

217

12,03

3 *

2 Občanská demokratická strana

1 Novák Tomáš

27 ODS

ODS

187

13,88

1 *

2 Občanská demokratická strana

10 Wagenknecht Luboš

39 ODS

BEZPP

165

12,24

2 *

3 NEZÁVISLÍ

2 Klement Jiří MUDr.

55 NEZ

BEZPP

296

14,86

1 *

3 NEZÁVISLÍ

1 Šepsová Zdeňka Mgr.

53 NEZ

SLK

289

14,51

2 *

3 NEZÁVISLÍ

3 Mašková Jana Mgr.

46 NEZ

BEZPP

227

11,4

3 *

4 DUBSKÁ VOLBA

9 Pejpalová Hana

41 NK

BEZPP

162

23,04

1 *

5 OBČANÉ DUBÉ

1 Vokolková Miloslava

45 NK

BEZPP

176

14,66

1 *

5 OBČANÉ DUBÉ

3 Hátle Václav

39 NK

BEZPP

168

14

2 *

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat

Dne 28. 10 se ve Vrchovanech ztratil pes – hnědý boxer,
slyšící na jméno Ariel.
Prosím o zprávu na tel. 734 305 837, pan Pojar

paní starostce Mgr. Zdeňce Šepsové

Z městské matriky

za pomoc při likvidaci živelní události
a zajištění technické pomoci proti
dalšímu sesuvu půdy. Dále chceme
poděkovat sousedům, myslivcům,
přátelům a známým za pomoc
s úklidem zeminy. Velký dík patří také
p. Mynaříkovi a p. Šarmovi za rychlou
pomoc s odvozem zeminy.
Manželé Věra a Josef Jelenovi

Dubáček
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JUBILEA

Raiserová Františka, Dubá
Jiskrová Zdeňka, Panská Ves
Chalupníčková Milena, Dubá
Škarka Bohumil, Dřevčice
Velechovský Miroslav, Dřevčice
Petráň Josef, Dubá
Blajdová Anna, Dubá
Strejčková Marie, Dubá

86 let
70 let
89 let
81 let

Z

NAROZENÍ

Belicová Magdalena, Panská Ves

ÚMRTÍ

Krpejš František, Dražejov

Dne 5. 11. 2010 uplynuly 3 roky, co nás navždy opustil
pan František Kroupa z Dřevčic. S bolestí v srdci stále
vzpomínají manželka, děti, vnoučata a ostatní příbuzní a známí.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstane.
Dne 28. 11. uplynou 3 roky, co nás navždy opustil náš milovaný syn,
manžel, tatínek, bratr, strýc pan Ladislav Chramosta z Vrchovan.
Stále vzpomínají rodiče, manželka s dětmi a sourozenci s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

1. listopadu uplynulo 100 let od narození pana Josefa Bělohlávka, který byl
dubským občanem od května roku 1945. Do pohraniční Dubé se přestěhoval z
Pardubic, aby se zde podílel na obnovení státní automobilové dopravy, zpočátku ČSD a později ČSAD.
Vzpomíná rodina
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 8/2010 ze dne 7. října 2010 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky 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) SCHVÁLILO předložený doplněný program
zasedání zastupitelstva č. 8/2010.
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a paní Markétu Slezák a zapisovatele usnesení paní
Miloslavu Vokolkovou.
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
2)

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 7/2010 ze dne 9. září 2010
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2010 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 21/10): p.p.č. 658, trvalý travní
porost o výměře 79 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Strana kupující: pan J.N.
a paní R.N., kupní cena činí 3 160,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností 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: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 22/10): p.p.č. 410/4, trvalý travní
porost o výměře 453 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VÝR DUBÁ, kupní cena činí
18 120,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností 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: 6

proti: 0

zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 17/10): podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o: st.p.č. 290/1,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 260 m2,
p.p.č. 234/2, zahrada o výměře 185 m 2 ,
p.p.č. 234/3, zahrada o výměře 583 m2, p.p.č.
3043, trvalý travní porost o výměře 210 m 2 ,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Předmětem prodeje je dále sklep umístěný na uvedeném pozemku st.p.č. 290/1 a také porosty rostoucí na uvedených pozemcích. Strana kupující:
pan M.B., celková kupní cena činí 100 000,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností 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: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti podepsání předložené smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Dubá a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, která se týká umístění zemního kabelového
vedení na části městského pozemku p.p.č. 668/
1, v obci Dubá, katastrální území Zátyní, v délce
20 m, v rámci projektu „CL – Dubá, Zátyní, přípojka NN p.p.č. 71“. Jednorázová finanční náhrada
za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši
1 000,- Kč.
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předloženého písemného návrhu Ing. Josefa Štveráčka, odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá,
podat žádost na Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí a Správu CHKO Kokořínsko o vyjmutí následujících pozemků ze zemědělského půdního fondu a jejich začlenění
do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jedná se o tyto pozemky: p.p.č. 354, p.p.č. 360,
p.p.č. 463, v obci Dubá, katastrální území Zátyní, p.p.č. 237/1, v obci Dubá, katastrální území
Lhota u Dřevčic, p.p.č. 118/2, p.p.č. 261, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky, p.p.č.
1046, p.p.č. 1054/1, v obci Dubá, katastrální
území Dřevčice, p.p.č. 1011/3, p.p.č. 1011/6, v
obci Dubá, katastrální území Nedamov, p.p.č.
156/3, p.p.č. 163/2, p.p.č. 152/4, p.p.č. 152/6,
v obci Dubá, katastrální území Korce, p.p.č.
592, p.p.č. 595, p.p.č. 599, p.p.č. 605, p.p.č.
606, p.p.č. 610, p.p.č. 612, p.p.č. 614, p.p.č.
629, p.p.č. 631, p.p.č. 632, p.p.č. 634, p.p.č.
640/1, p.p.č. 640/2, p.p.č. 641, p.p.č. 643,
p.p.č. 645, p.p.č. 647, p.p.č. 648, p.p.č. 649,
p.p.č. 651, p.p.č. 653, p.p.č. 654/1, p.p.č. 654/
2, p.p.č. 654/3, p.p.č. 654/4, p.p.č. 659, p.p.č.
660, p.p.č. 1261, p.p.č. 1262/1, p.p.č. 2255/15,
p.p.č. 2257/2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá, p.p.č. 67/1, p.p.č. 68, p.p.č. 69, v obci
Dubá, katastrální území Horky u Dubé. Celková
výměra uvedených pozemků činí 59 843 m 2 .
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se provedených kontrol pokladen města Dubá, předběžného auditu hospodaření města Dubá za rok 2010
a výsledku hospodaření města Dubá k 30. 9.
2010.
6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka o hospodaření Městských lesů Dubá, organi-

zační složka města, za období 1. pololetí roku
2010, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky objednat projektovou dokumentaci na sanační
práce po sesuvu stráně nad objektem č.p. 264
v Nedamovské ulici v Dubé a následně sanační
práce realizovat.

pro: 6

proti: 0

zdrželo se: 0

8) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:

a) odvodnění veřejných prostranství v Horkách a v Deštné
b) oprav místních komunikací v Deštné
a v Zakšíně
c) úprav vstupu do zasedací místnosti u budovy č.p. 86 v Dubé
d) slavnostního otevření rekonstruované
stezky Čertova rokle ve Dřevčicích
komentář starostky: Lesy ČR ze svého Programu 2000 zrekonstruovaly turistickou stezku
Čertova rokle. Návštěvníky čekají dvě opravené
studánky, šest nových mostků, dříve podmáčené úseky byly zpevněny dřevěnými svodnicemi.
Trasa je vhodná pro pěší i cyklisty. Oprava stála 560 000,- Kč. Všichni návštěvníci jsou zváni
k romantické procházce malebným údolím Čertovy rokle.
e) oslav 250. výročí posvěcení kostela Nalezení Svatého Kříže v Dubé
komentář starostky: V sobotu 25. září jsme
oslavili významné kulaté výročí 250 let od vysvěcení kostela Nalezení svatého Kříže v Dubé.
Kostel byl postaven v letech 1744 – 1760 nákladem hraběte Sweert-Sporcka v italském slohu
architektem Anselmem Luragem. Barokní cibulové báně věží shořely při požáru v roce 1845
a věže byly následně zastřešeny jen nízkými
stříškami. 1. prosince 1942 byl farní kostel povýšen biskupem Aloisem Weberem na děkanský kostel. Kostel byl poškozen při bombardování v roce 1945. V letech 1985 - 1991 proběhla
kompletní generální oprava celého kostela.
Mezi nejvzácnější hosty patřil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a čestná občanka města
Dubá paní Eva Pilarová. Pan biskup sloužil slavnostní mši v našem kostele a spolu s účastníky
bohoslužby se po té odebral na místní hřbitov,
kde požehnal nově zrekonstruovaný kříž s Kristem. Paní Eva Pilarová nás všechny opět potěšila svým nádherným zpěvěm. Oslava byla zakončena společným obědem.
Poděkování patří panu Mgr. Milanu Mordačíkovi
za vydařenou organizaci celé akce.
list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 8/2010 ze dne 7. října 2010
f) voleb do zastupitelstva města Dubá
komentář starostky: V pátek dne 15. října 2010
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne
16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin se
uskuteční volby do zastupitelstva města Dubá.
Místem konání voleb:
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• ve volebním okrsku č. 1 – Dubá je volební místnost v zasedací místnosti zastupitelstva
Dubá, Dlouhá ulice č.p. 86 (malá škola) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: Dubá (Dubá, Rozprechtice, Vrabcov,
Krčma, Malý Mlýnek), Nový Berštejn, Horní
Dubová Hora, Korce, Plešivec, Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Dražejov, Nedvězí
a Kluk,
• ve volebním okrsku č. 2 – Dřevčice je
volební místnost v budově č.p. 1 ve Dřevčicích
– v 1. patře (bývalá knihovna) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dřevčice, Zátyní, Lhota, Heřmánky a Sušice,
• ve volebním okrsku č. 3 – Deštná je
volební místnost v budově č.p. 9 v Deštné –
v 1. patře (knihovna) pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Deštná,
Zakšín a Bukovec.
Každému voliči bude hlasovací lístek dodán
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve
volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní ob-

čanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu paní starostky o činnosti
města Dubá ve volebním období 2006 – 2010.
komentář starostky: Zpráva za uplynulé volební období obsahuje mé úvodní slovo a seznam
zrealizovaných vybraných akcí, toho nejvýznamnějšího, co se nám podařilo udělat pro město
a jeho občany.
S blížícím se koncem volebního období mi dovolte poděkovat za vynikající spolupráci celému
týmu lidí, kterým jsem po dobu svého působení ve funkci starostky byla obklopena. Děkuji
zastupitelům, především však panu místostarostovi Tomáši Novákovi, zaměstnancům měst-
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ského úřadu v čele s tajemníkem p. Bedřichem
Janďourkem, pracovníkům města, naší jednotce dobrovolných hasičů v čele s velitelem
p. Jaroslavem Hozou, pracovníkům městských
lesů pod vedením Ing. Josefa Štveráčka, základní škole vedené pí. ředitelkou Mgr. Jindřiškou Skalickou, mateřské škole a její ředitelce pí. Bc. Zdeně Šindelářové a v neposlední
řadě také všem aktivním spoluobčanům. Cením si důvěry, kterou jste mi dali a věřím, že
naše vzájemná spolupráce byla přínosem pro
celé město.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 9. 11.
od 18.00 v Dubé.
(bez záruky!)

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v září

l Dne 1. 9. 2010 od 10:13 do 10:35 hodin vyjela jednotka do Poštovní ulice v Dubé s technikou TA-I A-30 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik
motorového oleje na komunikaci. Likvidace úniku
byla provedena šesti litry sorbetu Vapex.
l Dne 2. 9. 2010 od 13:38 do 15:20 hodin vyjela jednotka do obce Bukovec k technické pomoci
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly
zjištěny spadlé stromy na střešní konstrukci rekreační chaty. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla postupné odřezání větví a části
kmene stromu ze střechy. Zbytek kmene stromu
byl za stálého jištění následně odstraněn.
l Dne 27. 9. 2010 od 09:14 do 09:44 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci na komuni-

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno je každou
sobotu

Objednávky léků,
požadavky, informace
na tel. čísle 487 870 139
(lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).

kaci II. třídy číslo 259 v Rozprechticích s technikou TA-I A-30 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom v komunikaci, který byl částečně zavěšen ve vedení ČEZ a.s.. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla odřezání
větví, kmene stromu a jeho následné odstranění
z vozovky. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 27. 9. 2010 od 14:01 do 20:20 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci do Drchlavy s technikou CAS-25 Liaz a TA-I A-30 v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna spadlá střešní
konstrukce neobývaného objektu. Jednotka na
místě provedla odstranění spadlé střešní konstrukce a sutin z komunikace. Na místě byla přítomna místostarostka obce Chlum a Policie ČR,
která si na místo zásahu vyžádala psovoda se
psem s atestem na sutinové vyhledávání osob.
Po jejich příjezdu byl proveden průzkum celého objektu se zaměřením na vyhledávání zava-

lených osob. V budově se v době zřícení nikdo
nenacházel.
l Dne 27. 9. od 23:54 do 28. 9. 2010 00:20 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Deštná s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom v komunikaci. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání kmene
stromu a jeho následné odstranění z vozovky.
Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 28. 9. 2010 od 01:32 do 02:18 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Bukovec s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom v komunikaci. Jednotka pomocí
motorových řetězových pil provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění
z vozovky. Před odjezdem byl proveden úklid
komunikace.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 6. 11.
MUDr. Marcela Klementová
Nové město 277, Dubá
tel. 487 870 388

neděle 14. 11.
MUDr. Irena Rohlíčková
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 854 047

neděle 21. 11.
MUDr. Mária Becková
Vřesová 7075, Česká Lípa
tel. 487 853 522

neděle 7. 11.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

středa 17. 11.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 27. 11.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Č. Lípa
tel. 487 524 577

sobota 13. 11.
MUDr. Eva Konopiská
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 20. 11.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

neděle 28. 11.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 762

Dubáček -
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KAPITOLA VIII.

Čtení z městské kroniky

KULTURA

V okresním archivu jsou uloženy noviny STRÁŽ
SEVERU, list Národní Fronty v českém pohraničí. Kromě zpráv celostátního charakteru se místní zprávy vztahují většinou jen k Liberecku. Jižní
část kraje je opomíjena a tím i o Dubsku najdeme
velmi málo. Několik málo poznámek je v č. 15/1946
z 18. ledna.
Kulturní akce v okrese DUBÁ:
Dne 1. prosince 1945 byl jmenován pro okres Dubá
nový okresní osvětový inspektor Jan Brodecký,
učitel ze Železného Brodu. Okresní osvětová rada
v Dubé má úřadovnu v budově Místní správní komise. Bio hraje filmy „Osvěčim“ a „Pád Berlína“.
Připravují se výstavy „Proč je nechceme“ a „Hitler
v sovětské karikatuře“. V pátek 18. ledna se koná
v sále místního kina „Leninův večer“.
Další číslo z 9. března 1946: V minulých dnech
se v Dubé promítal film „Osvěčim“. Bylo 12 plně obsazených představení. V příštím týdnu poběží film
„Spravedlnost se blíží“, který shlédnou povinně
všichni Němci. Další připravovaný film „Osvobození Československa“ se bude promítat při oslavách
1. výročí revoluce. Také spolek ochotníků BERKA
Z DUBÉ k tomu připravuje divadelní představení.
V sále kina MÁJ v Dubé bude 7. 3. slavnostní večer na oslavu narozenin T. G. Masaryka. Vystoupí
komorní kvarteto. Připravuje se vydání propagační
brožury „Dubské Švýcarsko“. Pro letní sezonu se
připravuje i hotel „U slunce“, kde bude velký sál,
který pojme asi 600 lidí. Zde bude i budoucí divadlo. Tolik tedy o počátcích kulturního života v dubském okrese.
SPOLKY a POLITICKÉ ORGANIZACE v okrese
Dubá, vzniklé brzy po osídlování:
DUBÁ: Sportovní klub, Hudečkův divadelní okrsek,
Divadelní ochotnický soubor Berka z Dubé, Masarykova liga proti tuberkulose, Svaz osvobozených
politických vězňů, Jednota pěstitelů chmele, Národní jednota severočeská, Spolek včelařů, Kuželkářský klub, Lovecký spolek Myslivost, Svaz brannosti,
organizace JUNÁK.
MO Komunistické strany Československa –
KSČ, MO Československé strany národně socialistické – ČSNS, MO Sociální demokracie – SD,
organizace ROH na závodech a úřadech v městě
a dále okresní sekretariáty politických stran KSČ,
ČSNS, SD a Svaz české mládeže – SČM.
TUHAŇ: Sportovní klub, SČM
NEDAMOV: Svaz přátel SSSR
CHLUM: SČM
Zdrojem informací pro následující údaje byly zápisy ve školní kronice dubské školy a různě objevené
fotografie, darované občany, a ústní informace pamětníků a prvních osídlenců. Není to výčet všech
akcí, které se uskutečnily. Se zpětným náhledem
to nemůže nikdo dát dohromady, tak pro ilustraci života v Dubé aspoň něco: Dne 15. 12. 1945
byl postaven „PRVNÍ VÁNOČNÍ STROM REPUBLIKY“. V kronice školy není uvedeno místo, ale
bylo to pravděpodobně na náměstí. Ve školním
roce 1945-1946 byly pořádány různé vzpomínkové pořady a oslavy ve škole za účasti rodičů
i veřejnosti. Dne 28. 10. 1946 se konala v sále bia
„Máj“ slavnostní přísaha občanstva ke splnění úkolů dvouletého plánu. 7. 11. 1946 se konala pietní
slavnost u hrobů Rudoarmějců na Novém Berštý-

ně. 10. 12. 1946 byla uspořádána veřejná slavnost
„Rozsvícení Stromu republiky“. Další obdobná oslava se uskutečnila o rok později, 12. prosince 1947,
kdy žáci 4. ročníku školy zpívali u stromu vánoční
koledy. První dubské plesy (1945, 1946) se konaly v sále zámku Nový Beštejn. 15. 3. 1947 se
v sále Slávie uskutečnil První okresní živnostenský
ples. 27. 3. 1947 byl v sále Slávie promítán 1. československý barevný historický film režiséra Vl.
Borského „JAN ROHÁČ Z DUBÉ“, za přítomnosti
ministra V. Kopeckého a dalších významných hostí.
Film byl v té době svým obsahem a hlavní postavou umístěn mylně do naší Dubé. Jan Roháč sem
nikdy nepatřil. 4. 5. 1947 se žactvo školy účastnilo sázení LIP SVOBODY na Masarykově náměstí.
1. Máj jako první veřejná oslava svátku práce se
konala v roce 1946. Byla organizována politickými stranami jako veřejná slavnost. Učitelé školy
se zúčastnili bez doprovodu žáků jako přihlížejí-

Kronikář města píše
volné zpracování podle zápisů
v městské kronice
cí. Z dobových fotografií lze vyčíst účast občanů,
krojovaných složek, jezdců na koních, příslušníků
ozbrojených složek i představitelů obce a okresu.
V následujícím roce 1947 se uskutečnila oslava
prvního máje ve dvou provedeních. Dopoledne
pořádala oslavu Komunistická strana a odpoledne
ČSSD a ČSNS. Účast občanů na obou oslavách
byla velmi malá. Zvrat přinesl teprve rok 1948, kdy
oslava nabyla velkých rozměrů. Ve školním roce
1950 – 1951 je uvedeno, že „1. máj 1951 se konal
tentokrát prvně za účasti Pionýrů a byl nejzdařilejším od roku 1946“. 9. 5. 1948 došlo k odhalení pomníku Rudé armádě v parku u hlavní silnice
proti hotelu Slavia. Mezi hosty byli zástupci obce,
okresu, důstojníci československé armády a SNB
a zástupci Sovětské armády. Na pomníku byl text:
„Na paměť osvobození chrabrou Rudou armádou
za vedení Generalissima J. V. Stalina“, doplněný
úryvkem z Nezvalovy básně „Ruce zdrsněly jim
bojem, duši mají hebkou, pěticípá hvězda, jež jim
vyšla nad kolébkou, zvítězila za svět v boji s umrlčí lebkou“. (V roce 1992 byl původní text překryt
onyxovou deskou s nápisem „Čest památce všem
obětem druhé světové války“. 28. 10. 1948 byla
v sále Slávie pro všechny školy dubského okresu oslava 30. výročí vzniku ČSR. 6. 5. 1949 byla
uspořádána oslava výročí osvobození naší vlasti.
O kulturní program se postaral divadelní ochotnický
spolek BERKA z DUBÉ, který zahrál hru Strýček
Kosťa. 7. 5. 1950 byl na místním hřbitově odhalen
Památník Rudoarmějcům, kteří přišli na konci války o život v Dubé a jejichž ostatky byly po exhumaci v roce 1948 přeneseny do společného hrobu. V dalších letech zde byly každoročně konány
pietní slavnosti a pokládány věnce věnované obcí
a některými politickými a společenskými organizacemi. 11. 6. 1951 byl na sokolském cvičišti (dnešní
Na Výsluní) SOKOLSKÝ DEN a oslava Dne dětí.
Obdobná akce se uskutečnila o rok později ve stejném rozsahu. V březnu 1953 se konaly v Dubé dvě
pietní vzpomínky, či tryzny, za zesnulého J. V. Stalina (9. 3.) a zesnulého presidenta ČSR Kl. Gottwalda (14. 3.). 20. a 21. 12. 1954 pořádala škola
školní besídku pro veřejnost. Na jevišti sálu Slávie
se představili žáci školy s programem „Český rok
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v písních, říkadlech a tancích“. Besídka měla velký
úspěch a 180 přítomných občanů vyslovilo velké
uspokojení s prací školy. V květnu 1955 při oslavách 10. výročí osvobození ČSR probíhala místní
i okresní Spartakiáda, které se zúčastnili žáci školy
i ženy z TJ SLAVOJ. Nacvičené skladby předvedli cvičenci na místní Spartakiádě v Dubé. Vybrané
celky cvičenců pak vystupovaly na Okresní Spartakiádě v Doksech. 1. Máj 1958 probíhal v Dubé za
velké účasti 590 dětí a 830 dospělých. Po obci byla
velká výzdoba, v průvodu hodně transparentů s různými hesly, jelo 31 alegorických vozů a 28 jezdců
na koních. Členové společenských organizací šli
v jednotném ustrojení, které charakterizovalo příslušnost k určité složce. Hasiči v modrém, myslivci
v zeleném, fotbalisté v dresech, členky ČSČK v bílém, členky KSČ v rudých šátcích a Pionýři v krojích. Byla to jedna z nejvelkolepějších oslav, které v Dubé byly. 6. 9. 1959 se ve Slávii uskutečnila
oslava Mezinárodního družstevního dne. 8. 9. 1959
byla v budově radnice otevřena Muzejní síň. Na jejím vzniku měl velký podíl Karel Hlaváček, který
v té době pracoval na odboru kultury ONV. Vlastní
instalaci, tvorbu popisek a vysvětlujících textů provedli učitelé školy Kamil Matějovič a Miroslav Kudrna. Za mnoho hodin práce dostali poděkování od
odboru kultury a od MNV vyjádření, že instalace je
pěkná a že se jistě bude líbit. 11. 6. 1960 v předvečer voleb do Národního shromáždění a Národních výborů, uskutečnili učitelé školy ve Slávii připravenou estrádu, celovečerní pořad zábavy. Plný
sál občanů se výborně bavil a pro velký úspěch
byla estráda pak opakována ještě třikrát. Dnem
24. 1. 1961 byly všechny dosavadní Závodní kluby ROH v Dubé sloučeny do jednoho a vznikl tak
„Klub pracujících“, který měl koordinovat kulturní
a osvětovou činnost v Dubé. 1. Máj 1964 se zapsal
svou zvláštností. Poprvé průvod doprovázela kapela, složená z dubských muzikantů, kteří se sdružovali v orchestru ZK ROH ELITE. V předchozích letech se začaly projevovat problémy s obstaráváním
kapel pro průvod a tak se situace vyřešila. Kapela
měla sice netradiční obsazení, ale vyhrávala a lidem se líbila. Listopad 1968 je památný tím, že
poprvé se nekonala veřejná oslava výročí VŘSR,
která až do tohoto roku byla tradicí. 1. Máj 1969
prvně postrádal tradiční průvod městem. Oslava se
konala, ale na hřišti TJ SLAVOJ, kde se účastníci
sešli, aby vyslechli projevy a zatleskali řečníkům.
Projev představitele okresu byl narušen striktní situací, když se začala kácet tribuna, na kterou vešlo příliš mnoho lidí. Provizorní tribunu tehdy dostal
za úkol postavit učitel P. Čech se žáky 9. třídy. Při
oslavě se to vše vyřešilo s úsměvem, ale v dalších
dnech někteří funkcionáři a místní političtí představitelé spekulovali o tom, zda nešlo o úmyslnou akci.
Vždyť učitel se příliš angažoval v roce 1968. Jejich
spekulace byly neopodstatněné, byl to jen technický nedostatek materiálu. O žádný zlý úmysl nešlo.
V dalších letech už se oslavy konaly pouze na náměstí před radnicí. Lidí už nechodilo tolik jako dříve,
ale vzhledem k účasti školy bylo vždy plno. Škola
využívala těchto oslav k přijímání žáčků do oddílu
Jisker Pionýrské organizace, což bylo pro děti i některé jejich rodiče svátkem.
Další zápisy jsou již průběžně uváděny v jednotlivých ročních zápisech.
Kamil Matějovič, kronikář města
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Městská památková zóna Dubá

část XI.
Péče o kulturní památky je dána zákonem o státní památkové péči – zákon ČNR č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči v platném znění, který
v §14 odst. 1 a 2 tuto péči podrobně specifikuje. Vyjmenovává také přesně povinnosti vlastníka kulturní památky. To se týká i nezapsaných
objektů v MPZ. V části čtvrté tento zákon určuje, jaké orgány a organizace státní památkové
péče se kulturními památkami zabývají, hovoří
o památkové inspekci, která dozírá, jak je o památky pečováno a jak jsou plněna rozhodnutí orgánů státní památkové péče. V této části zákona
je také jasně stanoveno, že obec pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci
kulturních památek plní povinnosti uložené tímto
zákonem. Zákon o státní památkové péči také
řeší způsoby kontroly v oblasti péče o kulturní
památky, přestupky a pokuty. V případě městské

Velmi dobře opravená dubská radnice

památkové zóny určuje podmínky její ochrany Ministerstvo kultury ČR.
Majitelé nemovitostí, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v chráněném území,
se často pouštějí do oprav a přestaveb bez vě-
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ozdob a doplňky staveb, koupené v hypermarketu. I proto by péče o kulturní památky a všechny objekty v památkové zóně měla respektovat
historickou hodnotu objektů i celého prostředí
památkové zóny. Je to nejen v zájmu zachování historických staveb, ale i pro možnost zvýšení turistického ruchu, který pro Dubou znamená
prosperitu.
P. Feige, M. Myšková

Přestavbou zničený historický dům v ul. Jana Roháče

domí orgánů státní památkové péče. Tím ale porušují zákon. Navíc často nevratně poškodí nebo
zničí cenný historický objekt. Hodnota památkově
cenného objektu přitom spočívá především v autenticitě stavebních prvků, nikoliv v maximálním
zkrášlení dle vkusu majitele.
Město Dubá by díky své poloze na rozhraní
Polomených hor, Kokořínska a Českého středohoří mohlo být vyhledávaným centrem pro turistiku a rekreaci. Mnoho turistů by jistě lákalo
i množství kulturních památek a prostředí památkové zóny v Dubé. Ovšem nelze se domnívat,
že turisty budou zajímat plastová okna, křiklavě
zbarvené fasády, zbavené původních štukových

Cenná památka – kostel Nalezení sv. Kříže
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UHELNÉ SKLADY PROVODÍN
Iveta Procházková
Prodej Ledvického uhlí:
ořech 1, ořech 2, kostka

Zemní a výkopové práce rypadlo nakladačem JCB 2CX
Doprava materiálu vozidlem Liaz sklápěč 9 tun
Přeprava nebezpečných věcí ADR vozidlem Nissan Navara
Tel.: 737 284 652, 737 284 652
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Jak jste se dostal do Dubé?
Musím začít od roku 1949. Tehdy jsem studoval na
universitě v Praze. Tam jsem se seznámil s jednou
dívkou. Studovali jsme na Pedagogické fakultě University Karlovy. Měli jsme vybraný téměř stejný studijní obor – ona studovala matematiku a fyziku, já
matematiku a výtvarnou výchovu. Z toho původního přátelství vznikla velká láska, a nakonec to byla
moje životní partnerka.
Po ukončení studií jsme dostávali umístěnky –
nemohli jsme si sami vybrat, kam chceme jít. Teprve potom byla možnost podat žádost o přeložení.
Už jsme byli dohodnutí, že bychom se chtěli dostat
někam společně a že se vezmeme.
Ale mně se trochu zkomplikovala situace. V roce 1951, když jsme měli absolvovány čtyři semestry, jsem musel přerušit studia a nastoupit výkon
základní vojenské služby, i když jsem měl předtím
povolený odklad, tak, jak to bylo u vysokoškoláků
běžné. Bylo mi to divné. Obrátil jsem se na vojenskou správu, kde mi oznámili, že se mi odklad ruší,
dostal jsem povolávací rozkaz, a měl jsem nastoupit v Karviné. Došlo mi, že to jsou doly a vojenské
útvary PTP. Bylo to proto, že můj otec byl samostatný krejčí. U něj se vyučil kluk z naší vesnice.
Když nemohl sehnat zaměstnání, tak ho můj otec
„zaměstnal“ – výdělek bude jeho z toho, co ušije. A
po roce 1948 z mého otce udělali vykořisťovatele.
Takže toto zpozdilo náš záměr jít na jedno místo. Mezitím moje dívka dostala umístěnku sem do
Dubé. Já jsem měl obavy, že po vojně budu mít
malou naději dostat se do státních služeb jako kantor. Podal jsem si žádost na Ministerstvo školství,
kde mi sdělili, že mě přijmou jako učitele do pohraničí po dodatečné politické prověrce. Když jsem odcházel z vojny, tak jsem z ministerstva dostal umístění do Karlovarského kraje. Byl jsem rád.
To už zdejší pan ředitel Tylchrt začal rozhazovat sítě na okrese Doksy a snažil se mě dostat
do Dubé – i s argumentem, že tady mám svoji nastávající, která je také kantorkou. Nejdřív jsem se
musel dostat z Karlovarského kraje do Severočeského, což se bez problémů povedlo, a pak už bylo
snadné se dostat do Dubé, i když jsem ze začátku
učil několik měsíců ve Dřevčicích. Když jsem ve
Dřevčicích poprvé vystoupil z autobusu, tak tam na
mě čekaly děti s nějakou větší dívkou. To byla učitelka. Řekla mi, že to jsou všechny děti ze školy od
1. do 9. třídy, a že tím autobusem hned odjíždí!
Proč to byla 1. až 9. třída?
Protože v té době vypukla na Berštejně vypukla
slintavka skotu, a tudíž děti z okolních vesnic nesměly dojíždět do Dubé. Naštěstí to netrvalo dlouho, a pak šli žáci vyšších ročníků zase do dubské
školy a mně zůstaly děti od 1. do 5. třídy. Bylo to
pro mě dost namáhavé, byl jsem 2,5 roku po studiu.
Studia jsem dokončil jako promovaný pedagog pro
výuku matematiky a výtvarné výchovy na II. stupni
základních škol. Ale poradil jsem se u ostatních učitelů a zvládnul jsem to. Existovalo i sdružení učitelů
v malotřídkách, měli svoje schůze, takže i tam mi
kolegové hodně poradili.
Tak takhle jsem se dostal do Dubé, vlastně za
svou nastávající manželkou, s kterou jsme se vzali
v prosinci 1951.
Co Vás přimělo studovat matematiku?
Bydlel jsem s rodiči v Bratronicích u Kladna.
V Kladně po válce otevřeli při reálném gymnasiu
jednu třídu jako pobočku Ammerlingova státního

Rozhovor

učitelského ústavu v Praze. V té době už jsem pomýšlel na učitelskou dráhu – mí rodiče mě k tomu
vedli. Takže jsem se tam přihlásil, přijímačky udělal.
Studoval jsem tam tři roky a pak tento ústav zrušili.
Pokud jsem chtěl dostudovat, musel jsem do Prahy. To ale byl problém, protože nebylo ubytování.
Přeřadili mě ale na reálné gymnasium. Tam byla
maturita z matematiky tenkrát povinná.
Ten hlavní důvod asi byl, že už na učitelském
ústavu mě učil jeden výborný profesor matematiku
a fyziku. Matematika mi vždycky docela šla, a mě
právě zaujala díky přístupu toho pana profesora.
Po maturitě v roce 1949 jsem se hlásil na Pedagogickou fakultu do Prahy. U přijímaček byly vypsány studijní obory. Já jsem měl z gymnasia představu, že budu dělat výtvarnou výchovu a jazyky,
hlavně angličtinu. Jenomže taková kombinace neexistovala, jazyky se studovaly na Filosofické fa-

... s panem Matějovičem,
který od našeho posledního setkání
stihl obdržet Cenu Města Dubá
kultě. Tam jsem ale zjistil, že bych musel studovat
ještě latinu a s tou jsem se předtím nesetkal, protože na učitelském ústavu se neučila. Mohl jsem ji
sice na té Filosofické fakultě dostudovat, ale to se
mi nechtělo. Takže jsem se vrátil na Pedagogickou
fakultu. Tam měli k výtvarné výchově jedině matematiku, což jsou dvě naprosto odlišné věci. Ale
řekl jsem si, že v matematice jsem byl premiant, a
tak jsem to vzal.
Zmínil jste se při našem hovoru o geometrii.
To jsou přece samé pravidelné útvary. Proč
nekreslíte jako Picasso?
No, když jsme u toho, dostal jsem e-mail s přílohou
„fraktální geometrie“. To je vytváření obrazů přes
matematické výpočty. Takže jsem přišel na to, že
ta moje kombinace výtvarná výchova-matematika
zase nejsou od sebe tak daleko.
Geny pro kreslení jste zdědil?
To nevím, jestli to je vrozený dar. Nikdy jsem ale
nevyrostl do nějakého většího výtvarníka. To si
nemyslím, že bych měl tak vysoké výtvarné kvality. Jako výtvarný pedagog jsem se uplatnil hodně. Proti jiným pedagogům, kteří jenom vyučovali
a nemalovali – kromě nějakých skic při výuce. Někteří jsme se věnovali vlastní tvorbě.
V 70. letech Krajský pedagogický ústav pořádal
prázdninové kurzy pedagogů výtvarné výchovy. Byl
to jeden až dva týdny. Tam nám přednášeli různí
výtvarníci, každý byl zaměřený na jinou techniku
nebo směr. Tam jsme vytvořili hodně děl pro naše
vlastní potěšení.
Ale k té vlastní výtvarné výchově – k tomu kreslení jsem se dostal ve čtyřech letech. Bydleli jsme
vedle školy. Tam byla okna asi 80 centimetrů nad
zemí, a já jsem se často zavěsil za to okno a díval jsem se do třídy. Moc mě to zajímalo. A jednou
pan řídící přišel ke mně a ptal se, jestli chci k dětem do třídy. Já jsem řekl, že ano, on mě vytáhl tím
oknem, posadil mě a dal mi bloček s pastelkami.
Zrovna měli kreslení, tak jsem s nimi začal kreslit.
Pak jsem tam chodil každý den, i když neměli zrovna kreslení. Tak jsem se třeba naučil i počítat. Tak
tam byly mé výtvarné začátky.
Když jsem pak studoval výtvarku na fakultě, tak
tam bylo několik profesorů, a například kresbu nás
vyučoval Cyril Bouda. S ním jsme chodili po Pra-

7

ze a kreslili. Pak se každému na výsledek podíval,
a zeptal se, jestli může něco upravit. Mně se moc
líbil jeho styl.
A teď se dostáváme k Vašemu dalšímu koníčku a to je hudba.
To je zase dlouhodobá záležitost. Nejdřív jsem se
začal učit hrát na housle. To bylo v roce 1938. Chodil jsem k učiteli hudby a houslaři, panu Tauschovi
v Kladně. Maminka mi tenkrát říkala: „Budeš jednou
učitelem, a ti musí umět hrát na housle“. Na housle
jsem chodil až do konce války. Později k houslím
přibyl i klavír. Syn pana učitele byl dobrý klavírista
a s ním jsem se trochu učil. Ale naučil jsem se tam
jen „brnkat“, to ostatní přišlo až později.
Od toho pana učitele jsem jednou dostal trubku.
Když jsem byl na učitelském ústavu, tak gymnasisti
dávali dohromady orchestr. Ptali se, kdo na co umí
hrát, tak jsem řekl, že trochu troubím na trumpetu.
Do orchestru jsem se dostal. Jednou jsme dokonce
hráli v divadle v orchestřišti.
U PTP vznikala dechová hudba. Sloužilo tam
mnoho absolventů konzervatoře. Když se nás ptali,
na co hrajeme, báli jsme se, že to je zase nějaká
finta, že budeme mýt záchody nebo škrabat brambory. Pak nám ale vysvětlili, že opravdu chtějí založit orchestr. Říkali jsme si, že se budeme moct
dostat domů, abychom si přivezli nástroje. Ano, dostali jsme tři dny opušťák. Nakonec bylo v kapele
přes čtyřicet lidí. Já jsem tam hrál na trumpetu.
Z toho jsme měli trochu výhody, že jsme se dostali
na nějaké koncerty.
Později tady v Dubé byl závodní klub Elitky, který také dával dohromady kapelu. Takže jsem tam
také hrál. Pak se o mně dozvěděla kapela z Brniště, nevím jak, která hrála pod hlavičkou JZD
– jmenovala se Brnišťanka. Přišli za mnou, jestli
bych s nimi nejezdil hrát. Vzali mě na zkoušku a
byli spokojeni. Z této kapely jsme později udělali
takový malý taneční orchestr.
Také jsem hrál v různých českolipských kapelách. Jezdili jsme hrát i do Německa, takže jsem
toho prožil dost.
Pak nám v Brnišťance zemřel klavírista – tedy
on hrál na elektrofonické varhany. Už jsem se mezitím na varhany učil, a tak jsem to převzal.
Během těch posledních dvaceti let se z kapel
postupně vytráceli muzikanti, a teď hraju vlastně
sám. Hraju třeba pro seniory v Domově důchodců
v Doksech, loni jsem ještě jezdil do Mšena.
A co Vaše další aktivity a záliby?
Byl jsem také u hasičů od 60. let, ale na výjezdech jsem moc nebyl. Chodil jsem třeba na brigády.
Mám na to velmi dobré vzpomínky, byla tam skvělá
parta. Na výročních schůzích jsme vždycky poseděli, já jsem hrál na harmoniku – no, bavili jsme se
do časného kuropění.
Věnoval jsem se leteckému modelářství. Začal
jsem s dětmi v roce 1956 – za podpory školy vznikl první letecko-modelářský kroužek. V roce 1960
nás začal hodně podporovat okresní výbor Svazarmu. A u modelařiny jsem vydržel až do roku 2004.
Hodně jsme s dětmi jezdili po závodech.
Pomáhal jsem i při motokrosovém sportu. Přemluvili mě také, abych dělal sportovního reportéra,
nejen v Dubé, ale i ve Stráži, byl jsem na školení
v Olomouci. Pak se motokros přestěhoval do Provodína a upadal, až v 90. letech téměř zanikl.
Tak to by asi bylo všechno.
Miroslav Málek
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OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ

Juglans regia
Ořešák královský nebo také vlašský je opadavý listnatý strom z čeledi ořešákovitých (Juglandaceae). Strom až 25 m vysoký má řídkou
širokou korunu. Borku má ořešák královský šedou, v mládí hladkou, ve stáří hluboce rozpraskanou. Listy jsou lichozpeřené, jednotlivé lístky
jsou celokrajné, lysé, elipsovité, koncový lístek

Kmen ořešáku královského za zahrádkami v Dlouhé
ulici v Dubé

bývá největší. Po rozemnutí vydávají specifickou
vůni. Nelze je kompostovat. Květem ořešáku královského jsou jednodomé jehnědy, samčí mají žlutou až žlutozelenou barvu a jsou až 15 cm dlouhé,
samičí květy jsou menší a jsou dlouhé okolo 5 cm.
Vykvétají v květnu a červnu a jsou samosprašné.
Plodem jsou nažky – kulovité ořechy v zelené
a posléze černající dužnině, které vyrůstají buď
jednotlivě nebo po dvou. Skořápka ořechu je tvrdá
a hrbolatá, semeno se skládá ze dvou laločnatých
děloh. Ořechy dozrávají od září do října. Ořešák
královský začíná plodit okolo 10. roku věku a dožívá se výjimečně až 300 let.
Pochází z Jihovýchodní Evropy a oblasti mezi
Přední Asií a Himalájemi. Snáší téměř jakékoliv
dobře odvodněné stanoviště, ale nejlépe se mu
daří v hluboké, výživné půdě na plném slunci. Potřebuje pro dobrý růst značný prostor. Je citlivý
na jarní mrazíky, ale jinak je plně mrazuvzdorný
až do -30°C.
Dřevo ořešáku královského je středně tvrdé,
kvalitní, dobře se obrábí a leští. Používá se k výrobě nábytku, ale především pro pěkné zbarvení
a kresbu při výrobě dekorativních dýh. Výborně
se zpracovává, proto je dřevo ořešáku královského vyhledávané také pro řezbářské a soustružnické použití.
Zralé ořechy obsahují až 50 - 70 % tuků, a to
hlavně velmi prospěšné nenasycené mastné kyseliny. Ořechy mají také vysoký obsah bílkovin
a jsou významným zdrojem vitaminů skupiny B.
Nezralé plody ořešáku, sklizené v první půli léta,
se používají k výrobě likérů, ořechových vín a alko-
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holových tinktur. Pro léčebné účely se sbírají
listy (v červnu) nebo zelené oplodí (těsně před
sklizní ořechů, tedy v srpnu) nebo zelené, ještě
nezralé a měkké plody. Droga působí svíravě,
protizánětlivě a antibakteriálně. Sušených listů
a oplodí se používalo v lidovém léčitelství ke
koupelím proti pocení nohou, při kožních plísních, akné, vyrážkách a krvácejících ranách,
a také va vlasové kosmetice. Léčebné účinky
ořešáku královského byly známy už v antice,
kdy dokonce byly vlašské ořechy považovány
za účinnou ochranu proti jedům.
V Libereckém kraji není žádný ořešák
královský vyhlášený památným stromem.
Bývá často pěstován v zahradách a sadech,
v Dubé ho nalezneme například za zahrádkami
v Dlouhé ulici, působivá je dlouhá alej ořešáků
královských v Sušici.
–myš–

Listy ořešáku královského
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UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav
ořech – I.
ořech – II.
Uhlí je skladováno v hale.
Tel. 723 524 112
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Havelské posvícení a 30 let Mateřské školy

V sobotu 16. října jsme v Mateřské škole uspořádali Havelské posvícení. Tento netradiční termín jsme zvolili záměrně, abychom také oslavili
30. výročí vzniku nové Mateřské školy v Dubé.
Společně jsme připravili jablečný mošt, učitelky s dětmi a děti s rodiči napekly spoustu dobrot,
kde hlavní surovinou byla jablka, rodiče s dětmi
připravili spoustu krásných podzimních dekorativních květináčů, přinesli zajímavé výpěstky, které se urodily na zahrádkách, veřejnost se mohla
pochlubit svými jablečnými specialitami. Ty posléze ocenila nezávislá porota
z řad návštěvníků v čele s paní
kuchařkou Evou Hejnovou, a vyhlásila 3 nejlepší soutěžící.
Návštěvníci měli možnost
ochutnat mošt, napečené dobroty dětí a po vyhlášení i soutěžní
výrobky. Paní kuchařky připravily několik zeleninových a ovocných salátů. Podle ohlasů ochutnávajících velmi zdařilých.
Program zahájil pěvecký
soubor Sboráček, který vede
paní učitelka Staňková a paní
učitelka Sloupová, poté následovalo vystoupení dětí, které
navštěvují hudební kurzy Yamaha pod vedením paní učitelky Sloupové.
S potěšením jsem přivítala velmi milého čestného hosta pana Němečka s manželkou,
který je autorem loga Mateřské
školy – Keramického sluníčka, ale především je
znám jako autor kreseb časopisu Čtyřlístek. Jeho
kresby jsou milé a nezaměnitelné. Je také dlouholetým trvalým sponzorem, který přispívá Mateřské
škole na její aktivity.
Pro děti byly na zahradě připraveny různé
hry, kterých se mohli aktivně účastnit i rodiče,
v domku u jezírka byla připravena pracovní a výtvarná dílna, kde si děti s rodiči mohly vyrobit například zvířátka z přírodnin, modelovat, kreslit…
Návštěvníci si také mohli prohlédnout fotografie dokumentující činnost a vývoj Mateřské
školy za uplynulých 30 let, které si můžete ještě
prohlédnout ve výloze ve městě. Také si zájemci mohli prohlédnout „školku“ zevnitř a případně
zavzpomínat na svá školková léta.
Velký zájem byl o služby vizážistky Michaely
Jelenové, kreslení na obličej které prováděla paní
Ilona Malčiková, v její nepřítomnosti ji zastoupila
paní Irena Žalovičová. Na kůži již tradičně zájemcům kreslil pan Petr Slaba.
A ještě malé ohlédnutí za uplynulými roky.
Úplně první zmínka o české mateřské škole se

objevila ve statistice v roce 1930. Další prokazatelný zápis je až z roku 1945 kdy byl proveden první zápis v kronice přesněji 19. 11. 1945.
V tomto roce byla v Dubé založena česká mateřská škola. Bylo zde tehdy zapsáno 25 žáků. Dle
záznamů byla 6. 12. 1948 slavnostně otevřena
„nová, krásná budova“ mateřské školy v budově č. 1 – je to budova „staré školky“ u cesty do
Nedamova. Mateřská škola byla otevřena v době
školního roku, v době hlavních prázdnin sloužila
podle zájmu rodičů jako tzv. žňový útulek.

Postupem let přestávaly stávající prostory
stačit. Narůstající počet dětí a velký zájem o jejich umístění do mateřské školy vedl představitele
města k výstavbě nové, moderní budovy pro děti.
Tato stavba se konala v „akci Z“. Stavba byla dokončena a slavnostně předána do užívání 11. 10.
1980. Zařízení bylo otevřeno za účasti představitelů odboru školství, zástupců MNV a zástupců
provozovatele, což byly podniky Státní statek, Elite Dubá, ČSAD, Jednota, Asanační ústav a Severočeské mlékárny. Díky finančním prostředkům
těchto podniků mohla být výstavba nové mateřské školy uskutečněna.
V objektu byla otevřena 3 oddělení mateřské
školy a 1 oddělení jeslí. Do jeslí byly přijímány
děti od 1,5 roku do 3 let. Jako vedoucí jeslí pracovala Zdena Dvořáková spolu se sestrami Marcelou Hervertovou a Janou Rupertovou.
Byla zde také vybudována nová moderní kuchyně, kde dlouhá léta vařily paní Bačovská, Pecková a Joachimstálová. Při MŠ fungovala také
vlastní prádelna, kde zpočátku pracovala paní
Čadilová, po jejím odchodu ji vystřídala Jana
Lupoměská až do ukončení provozu – do roku
1991. Tehdy byla prádelna privatizována.
V průběhu 30. let se v mateřské škole vystřídalo téměř 80 zaměstnanců, ať už to byli provozní zaměstnanci – paní Vodrážková, Baluchová,
Strnadová, Stiborová, Dufková, Plocková, Bystrá, Skřivánková, Ponocná, Vrátilová, Jalovecká, Honcová, Chalupníčková a mnoho dalších,
nebo učitelky a sestry – Badálková, Krejčíková,
Kuchyňková, Šabatková, Hegmonová, Plicková,
Šindelářová, Židková, Holzelová, Lisá, Sluníčková, Kutílková, Jakoubková, Fuksová, Řeřichová,
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Kulhanová a mnoho dalších. O údržbu a topení
se starali pan Švec, Konáš, Volný, Jelen.
Velká změna pro Mateřskou školu přišla
s rokem 1990-1991. Změny v zákonech a změna v pobírání rodičovského příspěvku s sebou
přinesla změnu v přijímání dětí. Prodloužila se
doba mateřské dovolené, rodiče přestali využívat služeb jeslí a tím došlo k jejich zrušení. Právě v souvislosti se zrušením provozu jeslí došlo
i ke zrušení provozu prádelny při MŠ. Z prostor
jeslí vznikl Klub důchodců a prostory zde získala
i městská knihovna.
Počty dětí pomalu klesaly, bylo uzavřeno III. oddělení,
které bylo prozatímně nabídnuto k využití jako školní družina, vznikly zde dočasně také
dvě 1. třídy. Mateřská škola
fungovala na dvě oddělení do
roku 1993. Poté se opět zvyšoval počet dětí, takže školní rok
1993 – 1994 začal ve dvou a půl
oddělení, ovšem pouze ve dvou
třídách, takže podmínky k práci
byly velmi nepříznivé. Tento stav
trval až do roku 1996, kdy byl
opět uvolněn 3. pavilon a děti se
mohly vrátit do tří tříd a tím se
zlepšily podmínky jak pro děti,
tak pro pedagogy. V této době
se již neotvíraly třídy podle
věku, ale tvořily jsme třídy smíšené, které máme doposud.
Spolu s reformou školství
a zavedením Rámcových vzdělávacích programů se změnil i způsob práce s dětmi.
V roce 2000 došlo k částečné obměně pedagogického sboru, vyměnili se i provozní zaměstnanci. Po odchodu ředitelky Václavíkové
a učitelky Židkové nastoupila do Mateřské školy
paní učitelka Sloupová, Smetáčková, Mynaříková. V roce 2009 odešla paní učitelka Radka Plicková a nastoupila Gabriela Garrihy.
Několik předchozích let jsme se potýkali
s menším počtem dětí, což s sebou přinášelo
jisté komplikace v organizaci práce, ale v loňském i letošním roce dětí opět přibývá. V letošním roce je zapsáno „rekordních“ 76 dětí, což je
po letech úctyhodný počet.
V současné době zde pracuje 6 pedagogů, 2 asistentky, 2 kuchařky, 1 uklizečka a pan
školník.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří
nám pomohli Posvícení a oslavu „školky“ připravit
a Mateřské škole přeji vše dobré do dalších let.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ
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Ze života škol

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Zdravíme tě, Když se chce..., Výtvarná soutěž
podzime!
„Moje prázdniny“

Podzimní výprava do lesa se uskutečnila ve
čtvrtek 14.10.. Bodlinky na ní přivítaly děti z MŠ
z oddílu Včelka Mája, který se věnuje poznávání přírody. Společně pak děti došly na Mlejnek,
kde se závodilo v běhu a proběhla tajná výprava

...tak to jde.
Od 1.10. 2010 začala jako už tradičně otužovací sezona na Ekoškole Dubá. Přinesla s sebou
dvě překvapení.Letos poprvé se podařilo zapojit
do programu i 2.stupeň, a to VI. třídu v počtu 10
dětí!!! Díky paní učitelce Janičce Kebrlové! No
a celkem se nás otužuje 102, poprvé překročeno číslo 100!!!
Přejeme všem otužilcům vytrvalost, veselé
zážitky a zdravou kondici!
Mgr. Jana Mašková

Během měsíce září se žáci zúčastnili školní výtvarné soutěže „Moje prázdniny“. Do soutěže se
zapojilo asi 60 žáků. Obrázky byly vystavené
v prostorách školy a o nejlepších autorech rozhodla žákovská rada. Všichni zúčastnění byli odměněni sladkostmi a obě výherkyně (1. stupeň
– Nikola Knesplová, 2. stupeň – Jana Blahutová) navíc fixami.
Akci organizovala Mgr. Veronika Holubová.

Sbližování po
„holansku“ Ekoškola Dubá
na sobě pracuje

v průzkumu okolí - bez vedoucích. Cílem bylo dostat se zpět na start v počtu jaký odešel. Podařilo se! Ani malé Včelky Máji se neztratily.Určitě
z nich budou dobré nové Bodlinky, až se dostanou do školy. Bodlinky si pak připily čerstvým
moštíkem ,který dostaly od dětí ze školky. Mňam,mňam... Máji se pak vrátily a Bodlinky pokračovaly v podzimním rozjímání opékáním buřtíků.
Nikomu se nechtělo zpátky, jen nastupující chlad
nás popohnal.
Jana,Pavel,Bodlinky

Od středy 6. 10. do pátku 8. 10. proběhlo v Holanech sbližování, poznávání se a pobývání prvňáčků v objektu AERA. Smyslem celého pobytu bylo
sblížit děti, naučit je pomoci kamarádovi a dokázat
se přizpůsobit neobvyklým situacím. Rodiče přivezli děti do objektu v odpoledních hodinách. Loučení
proběhlo bez slziček, jen někteří rodiče měli oba-

Kokořínsko

24. září jsme se zúčastnili výukového programu
Mokřady. Náplní této akce byla mj. příjemná procházka oblastí CHKO Kokořínsko, při níž jsme
se dověděli mnoho zajímavostí. Hravou formou
jsme si objasnili jednotlivé ekosystémy ČR, sledovali a zkoumali jsme některé vodní živočichy
a hmyz.
Celé toto příjemně strávené dopoledne završil výstup na Pokličky, kde jsme si v duchu
známé televizní soutěže AZ-kvíz ověřili, jak moc
jsme dávali či nedávali pozor při výkladech slečen průvodkyň.
Žáci VI. třídy

Evžen

Zvířátkovou třídu si v ZŠ Dubá jako svůj nový
domov vybral sameček želvy zelenavé – Evžen.
Bydlí v teráriu po leguánech a my mu přejeme
spokojený pobyt. Daroval nám ho pan učitel
Ehrenberger.
Mgr. Jana Mašková

vy, neboť děti byly poprvé samy. Středeční odpoledne bylo věnováno průzkumu okolí, zopakování
písmenek psaním do písku, psaním číslic křídou
na asfalt. K večeři byla rajská, která děti naladila na noční pochod s baterkou. Objevili jsme nádhernou muchomůrku! Čtvrteční rozcvička, snídaně
– švédské stoly a výlet do Čertovy rokle u Dřevčic
naplnily den aktivním pobytem v přírodě. Nikomu
nevadily špinavé zadečky, hlavně že byla velká svačina a podzimní počasíčko. Hlavní aktivitou pátku
byla návštěva školy v Holanech. Vyzkoumali jsme,
jaká písmenka už děti znají a jak se jim při pátku
učí. Na závěr děti získaly první houbové vysvědčení a medaili.
Děkujeme rodičům za oslazení pobytu,
všechno přišlo vhod!
Jana a Pavel Maškovi a prvňáci

Staň se Bodlinkou

Děti, které mají zájem o přírodu a její ochranu se
mohou přihlásit u paní učitelky Maškové a stát se
členy oddílu ochránců přírody Bodlinky. Ten se
schází každý čtvrtek od 15,00 – 17,00 v chovatelské učebně. Ale pozor!!! Není to chovatelský
kroužek, který se stará o školní zvířátka. Chodíme ven, monitorujeme černé skládky, některé
i likvidujeme, poznáváme a nasloucháme přírodě
trochu jinak, než ostatní.
Rádi vás mezi sebou přivítáme. Bodlinky mají
na stránkách školy svou složku, kde se můžete
dočíst více.
Mgr. Jana Mašková

V úterý 12. 10. se děti ze všech ekotýmů – 23 –
zúčastnily programu, který připravily lektorky
Divizny (SEV) z Liberce. Cílem programu bylo
rozvinout spolupráci mezi ekotýmáky, což byl jeden z úkolů, který chce Ekoškola řešit. Děti prošly aktivitami – Jmenuji se a mám rád, vytvářely
v náhodných skupinách myšlenkovou mapu školy – tu pak prezentovaly před ostatními, skládaly obrázek, který neměly celý a musely požádat
o další dílky v sousedních skupinách. Rozdělení
do skupin bylo podle barev na jmenovkách, a tak
se sešli prvňák s osmákem či druhák s páťákem.
Setkání bylo přínosem, děti dokázaly spolupracovat bez ohledu na věk. Divizně moc děkujeme.
Mgr. Jana Mašková

Natálka a karate

Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan udělila dne 9.10. 2010 naší prvňačce Natálce Hruškové diplom za 1. místo v disciplíně KATA
na XVII. Mistrovství ČR!!! Všichni ze školy jí moc
gratulujeme a přejeme další úspěchy.
Tedy fakt bychom to do ní neřekli! Ať se
daří!
Mgr. Jana Mašková a prvňáci

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Kultura

Město Dubá srdečně zve
všechny občany na

rozsvícení
vánočního stromku
na náměstí v Dubé,
a to v neděli 28. listopadu
v 17 hodin.

Město Dubá srdečně zve všechny
občany na zahájení tradiční

Vánoční výstavy
v městské šatlavě v přízemí
radnice. Přijďte si prohlédnout
originální výrobky dětí
ze ZŠ a MŠ Dubá
i členů Klubu seniorů.
Kdy? V neděli 28. listopadu
od 16 hodin.

Výstava na téma
Karel Hynek Mácha

Podbezdězský spolek intelektuální poetický
a okrašlovací připravil k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy výstavu obrazů, kre-

Máchův kraj

Pojďte objevovat s obrazy Josefiny Richtrmocové romantická zákoutí Máchova kraje. Výstava
osmdesátileté malířky přibližuje neotřelá zákoutí
kraje, který se jí stal domovem a v němž našla
věčnou inspiraci ke své výtvarné tvorbě.
Výstava je k vidění v klubovně Městské
knihovny v Doksech od 3. listopadu do 3. prosince 2010 v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od
9:00 do 18:00 hod. a v úterý a v pátek od 9:00
do 12:00 hod.
Půjdete-li na výstavu, nezapomeňte si vzít
s sebou i nějaký ten peníz, nikoli na vstupné,
ale můžete zde koupí některého obrazu získat
milý a hodnotný vánoční dárek. Výstava je totiž prodejní.
Výstavou si připomínáme také 200. výročí narození českého romantického básníka K. H. Máchy, který spatřil světlo světa 16. listopadu 1810.
Renata Mauserová
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seb a fotografií, které se vztahují k osobnosti
a dílu básníka nebo navozují atmosféru jeho
próz a básní. Členové spolku si přizvali další
výtvarníky, kteří mají vztah k Máchovu kraji.
Návštěvníci v dubské Galerii Pošta mohou obdivovat obrazy akademických malířů Venduly
Císařovské, Olgy Karlíkové a Aleše Krejči, či
fotografie Václava Zývala a Miroslava Málka.
Autorem malby, znázorňující dům, ve kterém
Mácha zemřel, je Mgr. Kamil Matějovič a menší kolorovanou kresbu vystavuje spisovatel
Blumfeld. Ze členů spolku se výstavy zúčastnili svými pastely Lucie Křivánková a Pavla Vlasáková, fotoobraz Máchova kraje vytvořil Felix
Krautgartner, vystaveny jsou dva obrazy Daniely Talachové a několika díly, mezi kterými je
i fiktivní portrét Karla Hynka Máchy je zastoupena Markéta Myšková.
Výstava potrvá v Galerii Pošta v Dubé do
14. listopadu a bude otevřena vždy v neděli od
10 do 12 hodin, ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin. Mimo tyto termíny je možné dohodnout si návštěvu galerie na
tel. čísle 607 138 832.
Zdeněk Dudka

Koncert pro K.H.M.

V sobotu 23. října večer proběhl v dubském Blue
Baru koncert pro K.H.M. Hudební akci uspořádal Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací k 200. výročí narození Karla Hynka
Máchy. Jako první vystoupila vynikající českolipská kapela MHD (My hrajeme džes), vedená Michalem Vokurkou, poté Zdeněk Dudka zahrál tři
své skladby a nakonec dubští rapeři Didi a Hwoly za doprovodu Zdeňka Dudky a Zdeňka Bláhy
ukázali, že Karel Hynek Mácha a rap jdou výborně dohromady. Hudebníci byli odměněni bouřlivým potleskem a určitě se takový dárek k narozeninám líbil i Karlu Hynkovi.
–myš–
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Karel Hynek Mácha

Hynkův otec Antonín Mácha, mlynářský stárek+,
přišel do Prahy ze Sedlčanska, matka Marie pocházela z pražské muzikantské rodiny Kirchnerů. Hynek – původně křtěný Ignaz - se narodil
16.11.1810 v Praze na Újezdě v domě U bílého
orla. Pro finanční problémy se v roce 1811 rodina odstěhovala do chudší petrské čtvrti. Hynek
chodil do farní školy u sv. Petra, pomáhal zvonit
v kostele, kde spadl a zranil se. Následkem toho
měl pod pravým okem přes tvář dlouhou jizvu.
Jeho o dva roky mladší bratr Michal se narodil
se čtyřmi prsty srostlými, v dospělosti pracoval
jako mlynářský pomocník a později u železnice.
Zemřel v roce 1871.
Když bylo Hynkovi 16 let, přestěhovala se rodina do domu čp. 551 na Dobytčím trhu (Karlovo
náměstí), kde měl otec krupařský krámek. Hynek
měl v přízemí domu malý pokojík se zvláštním
vchodem. Při studiu na novoměstském piaristickém gymnáziu na Příkopech se učil průměrně,
dával přednost četbě. Po té absolvoval dvouletý
kurz filozofie, kde ho velmi zaujala logika a matemetika, a také kurz českého jazyka prof. Jungmanna, kde si teprve osvojil spisovnou literární
češtinu. Tím, že vyrůstal v poněmčeném prostředí, byla jeho znalost češtiny poměrně chudá. Už
na gymnáziu se snažil psát básně, nejdříve německy, posléze česky. Zajímal se o české dějiny
a z vlasteneckého nadšení začal používat českou
transkripci jména Ignaz - Hynek, a přidal si Karel. V roce 1832 začal studovat práva. Četl Byrona, Waltera Scotta, Goetha, Shakespeara, Puškina, i naučnou literaturu, hodně děl znal ale jen
z časopisů. Podle Sabiny rád četl také rytířské
a tak tvané gotické romány. Ovládal latinu, polské
romantiky, například Mickiewicze, četl v polštině,
ve výpiscích z četby se vyskytuje i francouzština.
Z toho, co četl, si vypisoval celé pasáže a některé obrazy a obraty pak použil ve své tvorbě.
Hynek projevoval také herecký talent, několik
let vystupoval ve Stavovském divadle a v Tylově Kajetánském divadle na Malé Straně. V roce
1835 si zaznamenal, že nastudoval 16 divadelních rolí. Hrál na kytaru, zpíval, kreslil, psal si
deníky. Podnikal s přáteli výlety po Čechách,
především po hradech a zříceninách, ale vydal
se také do Krkonoš. Na Kokořínsku byl pravděpodobně už v roce 1830 a také 1831. Počátkem
srpna 1832 navštívil poprvé Bezděz, z roku 1833

pocházejí kresby Nového a Starého Berštejna.
V roce 1834 se vydal s Antonínem Strobachem
pěšky a zčásti stopem do Itálie. Kromě krajiny
a památek ho na cestě zajímaly také hřbitovy
a obrazárny.
V denících střídal češtinu s němčinou, důvěrnější a erotické pasáže zašifroval a psal je střídavě zleva doprava a opačně. Máchova tajná abeceda se vzdáleně podobala řecké a zaznamenal
si ji rovněž v zápiscích. Některé části deníků
přepisoval sám Hynek, některé jeho bratr Michal
a další lidé. Vypisoval z nich Sabina, o překlady
se pokusil Arbes, který také části otiskl. Další
překlad deníku udělal například dr. František Krčma a nově PhDr. Pavel Vašák. Hynkovy kresby
a akvarely, kterých bylo kolem stovky, zobrazují
téměř výhradně zámky, hrady a především hradní
zříceniny. Výtvarné nadání projevil i v popisech
krajin ve své tvorbě i v denících.
Studoval práva, ale současně se věnoval
literatuře, v posledním semestru studia dopsal
rozsáhlou báseň Máj. Vydal 600 exemplářů
Máje vlastním nákladem, půjčil si na to od přítele Eduarda Hindla 20 zlatých, menší částky i od
dalších přátel. Kritika, mimojiné i Tylova, ale báseň odsoudila jako nečeskou a nihilistickou. Jan
Slavomír Tomíček, Hynkův známý, napsal o Máji,
že je to škvár a Mácha, že je rýmotepec. Přesto se výtisky Máje dobře prodávaly. Jako absolvent práv odešel Hynek z Prahy do Litoměřic, kde
získal místo advokátního koncipienta u justiciára
Josefa Durase. Podnájem si našel u ševce a vinárníka Lorenze.
První Hynkovou láskou byla Márinka Stichová
z hájenky Želetínky u Konopiště, se kterou se seznámil při ochotnickém představení v Benešově.
Zachovalo se také několik velmi romantických dopisů neznámým dívkám. S Lori (Eleonorou Šomkovou, či správněji Schomkovou) se seznámil na
přelomu roku 1833 - 34 v divadle u Tyla, přátelila
se s o mnoho starší Tylovou snoubenkou Leny
(Magdalena Forchheimová – herečka). Lori bylo
necelých 17 roků, byla drobná a průměrně hezká.
Hynkova maminka údajně prohlásila, když Lori
přivedl domů: „Jakou ťopku si to vedeš!“ Šomkovi (Lori měla pět sourozenců) bydleli v Truhlářské ulici a otec, původně knihař, se živil výrobou
krabiček pro žižkovskou kapslovnu. Hynek s lepením často pomáhal.

Své patnáctileté výročí hodlá oslavit kapela Wohnout výběrovým „Best Of“ albem a narozeniny
chce oslavit hlavně se svými fanoušky. Aby to
někomu nebylo líto, objede celou republiku křížem krážem při svém podzimním tour, a v České
Lípě bude vystupovat v kulturním domě Crystal
už 16. listopadu. Jako speciálního hosta si přizvala kapela spřátelené Lety Mimo a chybět nebude
ani známá formace Skyline.
Kapela Wohnout vznikla v roce 1996, patří
k tradičním domácím festivalovým kapelám, které
nikdy nenudí. Základním kamenem tohoto uskupení je nadsázka. Díky ní si mohou dovolit úlety
k jazzu, funku, popu a discu, a přitom všem zůstat sami sebou. Navíc jsou velmi zručnými muzikanty, a tudíž je vše, co dělají, uvěřitelné, precizní a chytlavé. Nadsázka a ironie je také v textech,

které jsou ve stejném duchu interpretovány. Největší výhodou, ale zároveň největším kamenem
úrazu Wohnout jsou jejich texty. Homolovi dokáží
udělat text, který změní naprosto obyčejnou píseň v jasný hit.
Hostem večera bude i oblíbená electro-popová
skupina Skyline. Tato kapela se rozhodně nevejde do žádné přesně definované škatulky. Většina
skladeb je postavena na rozbitém rytmu junglu od
něhož si propůjčují také typickou syrovost. Zatímco jednu nohu nechávají v undergroundu, tou druhou míří k všeobecně stravitelnějšímu popovějšímu zvuku hodně inspirovanému v trancu.
Dá se proto očekávat, že hudební listopadová nadílka bude v Crystalu opravdu velice bohatá na zážitky.
Milan Doležal

Wohnout v České Lípě
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Vztah Hynka s Lori byl neurovnaný. Rozcházeli se a scházeli, až nakonec Lori čekala dítě.
Žárlivý Hynek si zřejmě nebyl docela jistý otcovstvím, nebo to jen předstíral. Jeho vztah k Lori byl
majetnický, rád ji různě trápil, ať už žertem nebo
ze žárlivosti. Lořina matka se z ostudy nemohla
vzpamatovat a v květnu 1836 zemřela. Dítě se narodilo 1. října, lépe řečeno v noci z 1. na 2., když
už byl Hynek v Litoměřicích. Přišel mu o tom říct
bratr Michal. Čtvrtý den po narození se na syna
šel Hynek podívat – byl nadšený, ačkoliv bylo dítě
slaboučké. Nechal ho pokřtít Karel Ludvík. Druhý
den se opět vrátil do Litoměřic.
Psal Lori z Litoměřic rozporuplné dopisy. Vyčítal ji všechno možné, vyhrožoval, že ji opustí, vzápětí plánoval společný život a přikazoval,
co má opatřit – od hrnců až po firhaňky. Svatbu s Lori naplánoval na 8. listopadu, ale chtěl ji
udržet v tajnosti. A počítal, že Lori s Ludvíkem
se hned potom odstěhují za ním do Litoměřic.
Šetřil proto peníze, takže málo topil, špatně jedl.
V neděli 23. října si vyšel na Radobýl a viděl,
jak chytla na kraji Litoměřic jedna z řady stodol.
Běžel pomoci hasit. Vodu brali ze stoky. Aby se
ochladil, lil ji na sebe a také ji pil. Pak šel mokrý domů do nevytopeného pokoje. Zle mu začalo být 1. listopadu a za pár dní pozdě v noci byl
mrtvý. V úmrtním listu je zapsáno datum 5. 11.
a jako příčina smrti cholerina. Někteří životopisci
uvádí datum 6. 11. a o příčině smrti se uvažuje
i o choleře nebo zápalu plic. 8. listopadu měl pohřeb, kterého se z příbuzných zůčastnil jen bratr
Michal. Ludvík umřel 5. července 1837 na psotník. Lori se vdala 12 let po Hynkově smrti, další
děti už neměla, a zemřela v roce 1891.
–myš–

Martin Kuriš

Smutný rybář a jiné pohádky
Ve středu 6. října 2010 byla vernisáží v ambitu augustiniánského kláštera Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě zahájena výstava obrazů, loutek, ilustrací a textů ke čtyřem pohádkám pro malé
i velké, jejichž autorem je výtvarník Martin Kuriš.
Návštěvník se bude moci vnořit do sugestivních
obrazů, doprovázených loutkovou výpravou. Divák
bude proveden světem dřevěných loutek, které se
staly hrdiny pohádek Smutný rybář, Baryk, Marnotratný krejčí, Petr z Drslavic, a s celou řadou loutek
si bude smět sám vyzkoušet, jak se taková pohádková postavička ovládá.
Martin Kuriš se narodil 30. 10. 1973 v Kutné
Hoře. Studoval na Gymnáziu v Praze a na Akademii výtvarných umění malbu u B. Dlouhého,
F. Hodonského, A. Střížka. Maluje a vystavuje
v Čechách i v zahraničí. Působí na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.
V roce 2006 studoval na DAMU v Praze scénografii u P. Kalfuse, R. Smolíka, A. Tománka
a J. Doležala. Ještě více informací o tomto vynikajícím výtvarníkovy mohou zájemci získat na
internetové adrese: www.kuris.cz.
Jsme moc rádi, že můžeme v našem muzeu
uvítat člověka takových profesních a lidských kvalit a že Vás můžeme pozvat na jeho výstavu, se
kterou se budete moci setkat do 30. 11. 2010.
Pavel Vašíček,
vedoucí oddělení výstav a propagace VMG

Dubáček -
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Gaudeamus konšelé

Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou patří už tradičně k oblíbeným a hojně navštěvovaným kulturním akcím, pořádaným na
počátku adventu. V letošním roce půjde však o setkání zcela netradiční
a určitě ještě zajímavější, než byla ta předchozí. Vlastimil Vondruška napsal
divadelní hru Gaudeamus konšelé, která měla 4. října premiéru v Praze.
V sobotu 13. listopadu v 19 hod. bude hra předvedena v kině Máj v Doksech
a bude to v letošním roce jediné hostování souboru mimo Prahu.
Gaudeamus konšelé má podtitul „Hra o potulných hercích, režisérovi
a jedné radnici s písněmi Petra Traxlera“. Skladby v renesančním duchu budou zpívat oba bratři Traxlerové a Anna Suchánková. Text písní totiž souvisí
s dějem hry. Do renesančního města přijíždějí trubadúři, aby zde sehráli
své představení o lásce. Purkmistr s písařem se je však snaží přesvědčit, aby raději hráli o moudrosti konšelů. Situace, kterou řeší autor vtipně
a s laskavým humorem, zobrazuje věčný konflikt mezi láskou a svobodou
na jedné straně a mocí spojenou s nadutostí na straně druhé. Jakákoli podobnost s dneškem je ovšem čistě náhodná.
Ve hře vystoupí kromě bratří Traxlerů pražští a mladoboleslavští herci.
V roli Autora vystoupí sám autor.
Vstupné je 190 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v Infocentru v Doksech,
v Městské knihovně Doksy, v knihkupectví Rubický, Věra Strnadová a M. Karvánková v České Lípě a také v Městské knihovně v Bělé pod Bezdězem.
Renata Mauserová

Divadelní událost
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Jiráskovo divadlo uvede 11. listopadu výjimečné představení Divadla Na
Jezerce Musíme si pomáhat s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. Dále hrají:
Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka, Václav Chalupa a další. Nenechte si
ujít divadelní událost podzimu!
Příběh slavného dua Petr Jarchovský a Jan Hřebejk je známý stejnojmenným filmem, který byl nominován na Oscara. Ve zcela novém kabátě
ožil na jevišti Divadla Na Jezerce příběh o tom, jak si Češi umějí pomáhat.
Autor scénáře Petr Jarchovský zpracoval text do divadelní podoby speciálně
pro Jezerku a režie se ujal spoluautor textu Jan Hřebejk. Děj tragické komedie z období druhé světové války se v mnohém liší od filmové podoby.
„Je zajímavé vidět zblízka přerod filmového scénáře v divadelní text,
který psal Petr Jarchovský přímo pro naše divadlo,” říká ředitel DNJ Jan
Hrušínský.
Jiří Macháček o své roli Josefa Čížka říká: “Je zároveň zbabělý i statečný. A také zoufale tragický i komický jako dějiny našeho národa.“
Hra zachycuje tragické období českých dějin s komediální nadsázkou.
Je příběhem invalidy Josefa Čížka, někdejšího inženýra u firmy Wiener, jeho
ženy, českého Němce Horsta, jenž střídavě škodí a pomáhá, a židovského
uprchlíka z koncentračního tábora Davida Wienera. Příběh, který vychází
ze skutečných epizod, jež se odehrály v někdejším protektorátu, Vás pobaví, dojme a snad i přiměje k zamyšlení.
Tereza Badinová

250 let kostela Nalezení Sv. Kříže
Děkanský kostel Nalezení svatého Kříže v Dubé
na Českolipsku slavil v sobotu 25. září významné kulaté výročí 250 let od svého vysvěcení. Při
této příležitosti zde sloužil pontifikální mši sv. litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a udělil zde
svátost biřmování.

První písemné zmínky o Dubé pochází z roku 1253. V té době již existoval hrad Dubá, kostel sv. Petra a Pavla a ves při něm. Archeologic-

ké vykopávky však dokládají osídlení mnohem
starší. Predikát „z Dubé“ používala nejvýznamnější větev rodu Ronovců.
Nynější kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1744 - 1760 nákladem hraběte
Sweert -Sporcka v italském slohu architektem
Anselmem Luragem. Barokní cibulové báně
věží shořely při požáru v roce 1845 a věže
byly následně zastřešeny jen nízkými stříškami. 1. prosince 1942 byl farní kostel povýšen biskupem Aloisem Weberem na děkanský
kostel. Kostel byl poškozen při bombardování
v roce 1945. V letech 1985 - 1991 pod vedením duchovního správce P. Josefa Bělohlava
proběhla kompletní generální oprava celého
kostela.
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant při příležitosti tohoto výročí navštívil v sobotu 25. září
místní farnost a třem kandidátkám udělil svátost křesťanské dospělosti. Přítomni byli rovněž místní duchovní správce R. D. Grzegorz

Wolański, který farnost ex currendo spravuje
ze Zákup, R. D. Viliam Matějka, děkan z České
Lípy, R. D. Josef Pavlas, děkan z Nového Boru
a R. D. Josef Rousek, administrátor farnosti Jestřebí. U oltáře rovněž asistovali jáhni Evžen Policer a Milan Mordačík. Město zastupovala starostka Zdeňka Šepsová.
Po mši sv. pronesl krátkou úvahu na téma
„Křesťan a umění“ herec Michal Šimáček. Pak
se biskup spolu s účastníky bohoslužby odebral
na místní hřbitov, kde požehnal kříž, který město nechalo svým nákladem nově zrenovovat.
Po společném obědě s biřmovanci, duchovními a farníky Mons. Baxant krátce navštívil zámek Nový Bernštejn, kde shlédl právě probíhající výstavu „Dubské Švýcarsko na historických
mapách.“
Autor: Martin Flosman, převzato z internetových stránek litoměřického biskupství
Foto:Veronika Mordačiková
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Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
PÁ 5. Městské divadlo Nový Bor 19,00
Eva a Vašek
Koncert populární české pěvecké
dvojice

190,-

NE 7.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

Setkání s lidovkou
a evergreenem

50,-

ČT 11.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

Musíme si pomáhat

SO 13. Městské divadlo Nový Bor

10,00

Velké trampoty Kašpárka
a Kalupinky

SO 13.

KD Crystal

Česká
Lípa

12,00

Mistrovství ČR
v country tancích

ÚT 16.

KD Crystal

Česká
Lípa

19,00

Wohnout a Skyline

PÁ 19.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

Medvěd a výročí

SO 20.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

15,00

Popelka

SO 20. Galerie Pošta

Dubá

18,00

Vernisáž Vánoční výstavy

SO 20. Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

J.I.P.

Česká
Lípa

19,30

Bez roucha
aneb ještě jednou zezadu

Česká
Lípa
ČT 25. Městské divadlo Nový Bor

14,00

Sejdeme se na dechovce

19,00

Když Harry potkal Sally

SO 27. náměstí T.G.M.

Česká
Lípa

10,00

Vánoce v České Lípě

SO 27.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

17,00

Adventní koncert

SO 27.

KD Crystal

Česká
Lípa

19,00

Sjezd swingařů

NE 28. Městská šatlava

Dubá

16,00

Zahájení Vánoční výstavy

NE 28.

náměstí

Dubá

17,00

NE 28.

KD Crystal

Česká
Lípa

19,00

Rozsvícení vánočního
stromku
Hana Zagorová

SO 20.

Jiráskovo
divadlo

NE 21.

KD Crystal

K tanci a poslechu hraje Jiří Horák

Divadelní událost podzimu. V hl.
350,rolích Lenka Vlasáková, Jiří
Macháček, Miroslav Vladyka aj.
Pohádka pro děti s písničkami. Kaš50,párek a Kalupinka se toulají světem
a prožívají veselá dobrodružství se
svým kamarádem Šmidrou
Třináctý ročník taneční soutěže
50,-/den
dětských country tančících skupin,
který pořádá taneční skupina
Country Road z České Lípy
Koncert určený především pro
předprodej
mladší generaci
190,na místě
250,Představení v rámci XXXIV. Českolipského divadelního podzimu (ČDP)
nabízí dva úsměvné pohledy na
svět z pera převážně neúsměvného
velikána. DK Jirásek Česká Lípa

90,-

XXXIV. ČDP - Klasickou pohádku
podle B. Němcové uvádí Mladá
scéna Ústí nad Labem.

50,-

Výstavu pořádá Podbezdězský
spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací
Jazzový večer s legendárními hudebníky Ivanem Košťálem, Josefem Tichým, Pavlem Větrovcem,
Josefem Nepustilem a zpěvačkou
Michaelou Svobodovou
XXXIV. (ČDP) - Komedie
z atraktivního divadelního prostředí
v podání Divadelního sdružení
Právě začínáme Horní Počernice
K tanci i poslechu hraje Vratislav
Bretšnajdr
Romantická komedie o milostných
vztazích a hledání životního
partnera, které se někdy protáhne
prakticky na celý život. Hrají: Jiří
Langmajer, Ivana Jirešová aj.
Vánoční trhy a rozsvícení stromu
s Petrem Kotvaldem, skupinou
Poutníci a dalšími
Adventní koncert orchestru Marka
Ondráčka a pěveckého sboru ZŠ
Sever
Swingový a jazzový orchestr BIG
BAND CL si vás dovoluje pozvat
na XII. ročník mezinárodního
hudebního festivalu
Výstava plná výrobků s vánoční
tematikou
Tradiční předvánoční akce určená
malým i velkým
Koncert populární stálice české
hudební scény

70,-

90,-

40,220,-

zdarma
dobrovolné
200,-

300,-

Dubáček -
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Staré pověsti české – důstojná i hravá výstava

Národní muzeum v letošním roce připravilo
výstavu Staré pověsti české, která si klade za
úkol představit nejstarší české mýty ve všech
variantách, v nichž se během staletí objevovaly. Výstava se koná od 5. října 2010 do 6. července 2011. Na to, že v Národním muzeu probíhá unikátní výstava, návštěvníky upozorňuje již
z dálky kulisa staročeského hradiště na průčelí
historické budovy.
Výstava je určená dětem i dospělým. Návštěvníci se mohou těšit na středověké rukopisy, renesanční rytiny, barokní obrazy, ale také
ilustrace z dětských knížek a humoristických
časopisů, exkluzivní archeologické nálezy s odbornými popisy i počítačové hry. Každý si může
vylosovat jméno ze starých pověstí, přidat se
k některému kmenu nebo na interaktivní mapě
rozhodnout, kam měl praotec Čech dojít. Děti
i dospělí si mohou potěžkat Bivojova kance, vystoupat na horu Říp a rozhlédnout se podobně
jako praotec Čech. Na návštěvníky čeká také hádanka v podobě tajemného nápisu na hrobu praotce Čecha. Výstava je tak svým pojetím velmi
interaktivní, zábavná a hravá. „Naším úmyslem je
přitáhnout pozornost dětí k našim dějinám, počátkům a vývoji české státnosti, vzbudit v nich touhu
po poznání, proto se soustředíme na to, co děti
baví,“ vysvětluje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Velice významnou roli hrají na výstavě archeologické nálezy. K nejcennějším exponátům patří

předměty z hrobu kolínského knížete z 9. století.
Hrob byl objeven roku 1864, ale vzápětí byl bez
podrobného výzkumu zničen. Naštěstí se dochovala unikátní pohřební výbava, která je nyní vystavena v Národním muzeu.
Velký zájem je i o exponáty, které se vztahují
ke kouzelnické škole v Budči. Autorům výstavy se
podařilo odhalit, že tato česká kouzelnická škola
je o celých tři sta let starší, než ta britská Harryho Pottera v Bradavicích. V Budči podle Aloise Jiráska sídlil vojvoda Krok. Za něho zde existovala
škola, v níž se studenti učili bohoslužbě, starým
zpěvům i věštbám a kouzlům. Založena měla být
v roce 687. Rowlingová oproti tomu tvrdí, že škola
v Bradavicích byla založena před 1000 lety, tedy
asi kolem roku 1000.
Národní muzeum odhaluje falza a omyly, které vědecké výzkumy provázely. Vystaveny jsou
slavné i zcela neznámé obrazy, sochy, knihy, ilustrace, grafiky, střelecké terče, divadelní kostýmy
a scénografické návrhy, mince a medaile, reklamy a mnoho dalšího. Autoři nezapomněli ani na
divadelní a hudební ztvárnění pověstí. Návštěvníci se mohou těšit na barevný film Jiřího Trnky
z roku 1952 nebo hudbu inspirovanou právě starými pověstmi.
Historici dnes nemohou říci, jak tyto příběhy
starých pověstí vznikly nebo kdo je jejich autorem. Žily v českém národě a pomáhaly mu formovat identitu po mnoho staletí. Staly se součástí
státní ideologie a pronikly i do ceremoniálu koru-

REDAKCE OBDRŽELA TENTO DOPIS
Odkomunizace v CR

V záříjovém Dubáčku 2010 jsem si v článku „Čtení
z městské kroniky“ všimnul dvou jmen učitelů, kteří
v Dubé učili: Jiří Razima (1954-1964) a jeho manželka
Miroslava Razimová (1956-1964). Vybavil se mi jejich
osud po komunistickém převratu 1948 v Doksech.
Paní Razimová byla v roce 1949 či 1950 třídní učitelkou na základní škole v Doksech. Bylo jí tehdy tak 22 let.
Bylo to zřejmě její první učitelské místo, přišla s manželem do Doks z Prahy. Při jednom vyučování náhle vešel
mezi dveře ředitel školy pan Hn. a vyzval ji, ať jde ven.
Za deset minut se vrátila do třídy plakající a oznámila,
že musí školu ihned opustit. Krátce nato se Razimovi odstěhovali z bytu v domku v Přemyslově ulici. Později jsme
se doslechli následující: Komunisté zámyslně (jako všude) zachytili její utěšující dopis rodičům, když komunisti
v Praze je chamtivě vystěhovali z bytu a vše cenné jim
zabrali. Ona prý jen jim mj. napsala „Netrapte se, ono
to přejde.“ Jako pomstu komunistů (v padesatých letech
běžné) musela pak dlouhá léta pracovat manualně v kravíně JZD v Zakšíně.
Z článku v Dubáčku se s ulehčením dozvídám, že od
r. 1956 vyučovali Razimovi v Dubé, po roce 1964 až do
důchodu opět v Doksech.
Je to s nevysloveným dovolením jmenovaných jeden
příklad ze statisiců, jak čeští komunisté páchali zločiny
na nevinných, slušných vlastních lidech (ponecháme-li
stranou vykradení a vyhnání Němců 1945-1947, kterého
se zúčastnili. Gottwald hlásil „Nejlepší Němec je studený Němec“ a „Nejlepší Němec je dva metry pod zemí!).
Pamatuji se v Doksech dále na případ ředitele školy pana Hrdiny, kterého místní komunisté na hodinu ze
školy vyhodili, a musel pak dlouhá léta pracovat v pískovnách v Provodíně.
Špatně dopadnul dělník se jménem Sedlák. Ten
v dokské hospodě v podnapilosti mezi kamarády řekl
(jeden ho hned telefonicky udal): „Potřeboval bych mluvit se Zápotockým mezi čtyřma očima“. (Zápotocký byl
druhý dělnický prezident, spisovatel, pobýval rekreačně
i v hotelu (dnes Port) na břehu Máchova jezera, vždy ob-

klopen estébáky, i když třeba kálel za stromem.) Do půl
hodiny přijeli z České Lípy estébáci v autě zn. Paběda
(v brutálním fyzickém násilí i oblečeni v kožených kabátech a kloboucích jim byli evidetně příkladem strašidelní
gestapáci v době Protektorátu) a ještě v hospodě Sedláka
surove zmlátili a odvezli, a uz jsme o něm neslyšeli.
Ještě tragičtější je případ dokského malorolníka se
jménem Kaše. Ten obhospodařoval nevýnosné pískovcové minipolíčko (dnes zahrádkářská kolonie). Komunisté ho
nutili ke vstupu do JZD, což on z hrdosti odmítal. Nařizovali mu proto stále větší dávky odvodu mléka a brambor,
takže musel od brzkého rána u dvou hlady řvoucích kravek zaměstnávat i své děti, aby to zvládnul. Jeho dcera,
spolužačka (ca 14 let), chodila do vyučování unavena, nevyspalá. Náhle onemocněla měknutím kostí a zemřela. Při
smutném pohřbu se s ní loučili i spolužáci. Pana Kaše to
zlomilo, a kamsi se s rodinou vytratil. Nebo byl poslán do
nějakého bezpočetného koncetráku režimu (jeden otřesný
byl ještě v roce 1960 v Katusicích).
Němci se již před mnoha lety důkladně odnacifikovali. Češi, ať politikové, poslanci, soudci, historikové,
novináři (vyškolení zhusta za dob „vlády lidu“) se ještě
poctivě ani nepokusili o dekomunizaci národa. Odhalení
a soudní postih všech těch spáchaných zločinů (prezident Beneš je posteriori en mass dekretem pardonoval,
byli to oficielně mstitelé národa) na životech, majetcích
a osudech statisíců Čechů a Češek bude na sebe asi
ještě dlouho čekat.
Zbabělost je vlastně i nejmenovat ty, kteří se doloěeně a na výpovědi očitých svědků těch zločinů a podlostí
dopouštěli. Jsou sice dnes již známa a zvežejněna fakta
o desítkách a stovkách poválečných masakrů a jednotlivých vražd (Usti nad Labem, Postoloprty, Ostrava, České
Budejovice, Jihlava, Nový Bor, Mlada Boleslav, Habrmannův mlýn – natočil o něm právě film režisér Herz, atd.,
atd.), pochodů smrti (Brno-Pohořelice-Rakousko, Bílina-Most-Horní Jiřetín) obyčejných českoněmeckých civilistů – ale i pachatelů z jejich řad a českých kolaborantů),
avšak o odhalování těch „řadových“ českých zbabělých
zločinců (napsal a vydal o nich v r. 1947 knihu „Zbabělci“

novace českých králů. V nepříznivých dobách se
k nim lidé obraceli a zaštiťovali se jejich mytickou symbolikou, inspirovaly bezpočet domácích
i zahraničních literárních a výtvarných umělců
od středověku až po současnost. Byly využívány i zneužívány, protože byly všeobecně známé
a každý obyvatel naší země jim rozuměl. „Není
důležité, zda se něco z oněch legend zakládá či
nezakládá na skutečnosti, protože staré pověsti
české se během staletí skutečností staly,“ vysvětluje Martin Sekera, ředitel Knihovny Národního
muzea a dodává: „Čím byli kronikáři od popisovaných dob vzdálenější, tím uváděli více podrobností. Názory laiků i odborníků na autenticitu
těchto příběhů se mění a různí. Dnes máme o životě našich předků v době, do níž jsou kladeny
příběhy starých českých pověstí, mnohem více
informací, než tomu bylo v dobách, které byly
bližší období bájného vyprávění starců.“ Díky rozvoji archeologie a dalších historických disciplín je
známá řada předmětů, kterými se staří Slované
obklopovali, ať už se jednalo o běžné užitkové
výrobky nebo drahocenné šperky určené pro ty
nejbohatší. „Víme, jak naši předci bydleli, jak hospodařili, jak bojovali, v co věřili a jak se starali
o své mrtvé. Dokážeme vytvářet vlastní příběhy
o jejich dávné společnosti, založené na odborné
erudici mnoha generací badatelů. I ony však budou budoucími generacemi upravovány a měněny,“ popisuje Petr Mašek, komisař výstavy.
Dr. Radka Schusterová

spisovatel Škvorecký) zejména z řad (i pozdějších komunistů, kteří je velice rádi brali mezi sebe, například z brněnské Zbrojovky) se zcela evidentně otálí. Je to v české společnosti tabu.
Mezi pachatele patří dřívější pilní příslušníci Rudých
(rabovacích) gard po květnu 1945, členové SNB (byli
„kovaní“), StB, Závodních stráží, Pohraničních stráží,
Pomocných stráží, Lidových milicí, soudů, prokuratur,
části učitelstva, vojenských správ, konrarozvědek, koncentráků a vězení, kádrováků, členů Svazu přátel SSSR,
Svazarmu, ROH etc. Ale i desetitisíců udavačů (údajně
měla KSČ značně více donašečů než gestapo za Protektorátu. 16. března 1939 pochytala česká policie sama
od sebe tolik českých sousedů v obcích, že se Němci,
kterým je ve vězeních a šatlavách nabízela, zděsili, co
s nimi mají dělat. Když v květnu 1942 gestapo hledalo
pachatele atentátu na Heydricha, dostalo na 60.000 písemných udání od Čechů – vždyť vypsaná odměna za
správný tip bylo 10 milionů korun.)
Stačí jen uvést, že v letech 1945-1990 bylo členy KSČ 11 milionů československých občanů. Byla
jich největší hustota ve všech zemích „socialistického
tábora“. Prezident Havel tímto vysokým číslem ospravedlnil, proč se KSČ nezakázala (jako hned po válce
v Německu NSDAP, SS, SA, Gestapo, Sicherheitsdienst). V ČSR v KSČ a jejích organizacích bylo „namočeno“ příliš mnoho víceméně o komunistické ideologii
přesvědčených lidí.
Tito dřívější aktivní pachatelé s legitimací KSČ
(v KSČ byli i naivni lidé, pro rezim uzitecni) v dnešním
kapitalismu (českého ražení) podnikají (jsou ale mezi
nimi i zatrpklí záchodáři na nádražních WC), pěstují
zcela bezostyšně své staré kontakty. A tlačí se stále
intenzívněji i do komunální politiky. Mají zdaleka nejvíce kandidátů do obecních zastupitelstev v nastávajících komunálních volbách. Nelze pochybovat, že dost
jich číhá na to, dostat opět novou šanci – páchat zločiny
a sprosťárny. Mají to již ve zvrácené ideologii. Nepatří
do demokracie.
Ing. Josef Kapoun, Doksy, září 2010.
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Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Karate klub Beringin

Dne 9. října 2010 se členové Karate klubu Beringin zúčastnili Mistrovství České republiky v tradičním karate fudokan-shotokan a Poháru nadějí v Praze. Karatisté z Dubé si opět vedli velice
dobře, někteří z nás si odnesli mistrovské tituly,
byli to: Natálka Hrušková, Vašík Tomášek, Lukáš
Dalecký ml. a trenér Marek Hruška, další z nás si
domů vezli medaile za 2. a 3. místa a ani umístění ostatních nebylo špatné.
Další soutěž – I. kolo Národního poháru naše
karatisty čeká již 6. listopadu v Praze, kde bychom kromě soutěžních disciplín: kata, kata tým
a jiu ippon kumite, měli složit zkoušky na bílé,
žluté a oranžové pásy, někteří zkušení i zelené pásy.
Všem srdečné blahopřání a hodně štěstí do
dalších soutěží!
Za KKB Bára Tomášková

Umístění členů KKB na
XVII. MISTROVSTVÍ ČR ČESKÉ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN-SHOTOKAN
B. KATA mladší žáci – 8 -9 let
KATA TÝM II.
2. Veselý Teodor
KK Beringin
2. Hrušková Natálie,
3. Dalecký Karel
KK Beringin
Dvorščík Š., Novák V.
KK Beringin
4. Dvorščík Štefan
KK Beringin
3. Dalecký Lukáš, Dalecký Karel,
5. Tomášek Václav
KK Beringin
Tomášek V.,
KK Beringin
C. KATA mladší žáci 10-11 let
5. Novák Vojtěch
7. Dalecký Lukáš
8. Horský Jan

KK Beringin
KK Beringin
KK Beringin

A. KATA mladší žákyně 7 let a mladší
1. Hrušková Natálie
KK Beringin
KATA ženy
3. Tomášková Barbora

KK Beringin

KATA muži
1. Hruška Marek
3. Dalecký Lukáš

KK Beringin
KK Beringin

KATA TÝM III.
3. Horský Jan, Hrušková N., Veselý Teodor
Jyu Ippon Kumite mladší žáci 8-9 let
1. Tomášek Václav
KK Beringin
2. Dalecký Karel
KK Beringin
3. Dvorščík Štefan
KK Beringin
3. Veselý Theodor
KK Beringin
Jyu Ippon Kumite mladší žáci 10-11 let
1. Dalecký Lukáš
KK Beringin
2. Horský Jan
KK Beringin

