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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
letošní srpen se do naší paměti vryl jako měsíc, který ničivými povodněmi zasáhl převážnou část Libereckého kraje.
Ačkoliv se tato tragédie nedotkla přímo našeho města, její následky pocítili přátelé a příbuzní řady z nás. Potěšující v této
situaci je obrovský zájem lidí, kteří se rozhodli pomoci, ať už
materiálně nebo finančně. Na webových stránkách města na
adrese www.mestoduba.cz je vyvěšena řada informací vztahujících se právě k povodním v naše kraji. Mimo jiných důležitých
informací zde naleznete také vyrozumění o zřízení povodňového konta „Liberecký kraj – povodně 2010“, na které je možné
zaslat libovolnou finanční částku. Jedná se o veřejnou sbírku,
jejíž konto je vedeno u Československé obchodní banky, a. s.
na bankovním účtu číslo 99111199/0300, kam je možné zasílat
peněžitou pomoc až do 31. prosince 2010. Pro Liberecký kraj
založila tuto sbírku Agentura regionálního rozvoje, vlastněná
Libereckým krajem. Všem, kteří jste již jakýmkoliv způsobem
obětem povodní pomohli, nebo se tak chystáte učinit, upřímně
děkuji jménem všech starostů postižených oblastí.
Přibližně v polovině srpna dopadla nepřízeň počasí také
na naše správní území, kterým se prohnala silná bouřka s ničivými následky. Mezi nejvíce postižené oblasti patřily Heřmánky, Deštná, Zakšín a Bukovec, škody (ovšem podstatně
menšího rozsahu) napáchala bouřka i v dalších našich obcích.
Zatím, co v Deštné byly zaplaveny některé zahrádky a vlivem
vody, valící se ze zdejších luk a kopců, došlo i k částečnému
vytopení přízemí několika objektů, v ostatních jmenovaných
obcích vítr vyvrátil a polámal desítky stromů. Komunikace
z Heřmánek na Holany musela být až do úplného odklizení
popadaných stromů zcela uzavřena. V Bukovci byla silným
deštěm pro změnu zcela vyplavena a poničena městská cesta ke zdejším rekreačním objektům. Díky nasazení zaměstnanců města, kteří strávili téměř celý den v terénu a ochoty
zdejších obyvatel přiložit ruku k dílu se nám však tuto nepříjemnou situaci podařilo vyřešit velice rychle. Obrátila se na
nás celá řada vlastníků rekreačních objektů, kteří se dotazovali na to, zda-li jejich majetek neutrpěl újmu. Ty, na jejichž
majetku škody skutečně vznikly jsme se snažili kontaktovat
a navrhnout jim nejlepší způsob řešení. Obrovský kus práce

odvedli především naši hasiči v čele s velitelem panem Hozou,
kterým bych tímto ještě jednou chtěla poděkovat za jejich maximální nasazení. Uvnitř Dubáčku naleznete ještě samostatný
článek, který bude určen především těm, na jejichž pozemcích došlo k poškození stromů, věnujte mu prosím pozornost,
neboť jsou v něm uvedeny také nejrůznější kontakty, které by
se vám mohli hodit.
Nyní již ve stručnosti k věcem, týkajících se přímo našeho města. V závěru měsíce července se na radnici uskutečnila schůzka se zástupcem Krajské správy silnic Libereckého
kraje. Předmětem jednání byly komunikace ve správě KSS LK
a jejich mnohdy žalostný stav. Po předložení výčtu nejkritičtějších míst a následném výjezdu přímo do terénu nám bylo
přislíbeno, že se správa silnic bude našimi požadavky v co
možná nejkratší době zabývat. K opravě propadající se části vozovky vedoucí na Dražejov, na níž jsme byli upozorněni
místními obyvateli, došlo během následujících dvou týdnů od
našeho setkání. Mezi další nebezpečné úseky, na které jsme
KSS LK upozornili, patří komunikace na Horky, kde je vozovka
v zatáčce přímo pod vrcholem kopce značně podemletá a bortí se. V tomto případě jsme byli ujištěni, že na opravu dojde co
nejdříve po stanovení nejvhodnějšího postupu, neboť se jedná
o terénně velmi komplikovaný úsek. V souvislosti s Horkami
jsme zástupce KSS LK upozornili také na každoroční problémy
týkající se zimní údržby. O výsledcích dalších jednání budeme
občany informovat ihned, jak nám budou známy další skutečnosti. V současné době je pravděpodobné, že kvůli škodám,
které na komunikacích ve správě Libereckého kraje napáchaly
povodně, budou některé menší akce, jako opravy výmolů v silnicích, muset být pozdrženy, neboť náklady na obnovu vodou
zničených silnic budou obrovské. Nicméně budeme i nadále
dělat vše proto, aby se na komunikace v našem správním
území nezapomínalo.
V srpnu jsme na základě žádosti místních obyvatel začali
čistit koryto potoka v Nedamovské ulici. Jedná se o běžnou
údržbu, která umožní zajištění průtočnosti potoka, jež zarůstá trávou, a v němž je na celé řadě míst průtok vody ztížen
vrstvou naplavenin, nahromaděných větví a nepořádku. Tímto úkolem jsme pověřili pracovníky vykonávající veřejnou

službu, kterým v případě potřeby vypomáhají zaměstnanci
údržby města.
Dalším tématem, o kterém bych se v úvodním slově pro
tento měsíc chtěla zmínit, je odchyt psů v našem městě. Ráda
bych vás upozornila, že v souvislosti s odchodem naší ekoložky sl. Martínkové na mateřskou dovolenou, došlo v otázce
postupu odchytu psů k několika změnám, se kterými byste
měli být seznámeni. V případě, že budete chtít nahlásit volný
pohyb psa, kterého bude třeba odchytit, žádám vás o následující: v pracovní době budou odchytem pověřeni pracovníci
městské údržby, proto se obracejte buď přímo na pana Šmola,
který rozdá instrukce nebo na ústřednu MěÚ Dubá na tel. čísle
487 870 201. Po pracovní době nebo o víkendech se prosím
obracejte na velitele dubských hasičů pana Hozu na tel. čísle
725 076 553, který zajistí, aby se o odchyt psa postarali členové jednotky, nebo na pohotovostní číslo dubských hasičů
606 372 919. V případě, že budete vědět, kdo je majitelem
psa, kontaktujte však prosím nejprve jeho.
Ke změně dochází také v oblasti povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les. Tuto agendu bude po dobu nepřítomnosti sl. Martínkové vyřizovat odborný lesní hospodář Městských
lesů Dubá Ing. Josef Štveráček, kterého je možné kontaktovat
na tel. čísle 607 851 462 nebo na e-mailu stveracek@cbox.cz.
Vzhledem k tomu, že pan Štveráček nebývá ve své kanceláři
přítomen v pravidelnou dobu, bylo by lepší jej v případě dotazů
nejdříve kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu,
popř. zaslat na MěÚ Dubá žádost doplněnou telefonním číslem
na vás, aby bylo možné vás zpětně kontaktovat.
Druhý srpnový víkend patřil v Dubé jako tradičně každoročně dlouho očekávaným Mezinárodním jazzovým dnům
Dubá – Nedamov. Ačkoliv první den byl do značné míry poznamenán nepřízní počasí, druhý den se skutečně po všech
stránkách vydařil. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a organizaci
letošního, již šestnáctého, ročníku.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát pokud možno
pohodový zbytek léta a našim školákům šťastný vstup do
nového školního roku.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Kácení dřevin z důvodu havarijního stavu

Milí spoluobčané, vzhledem k tomu, že se na
mne celá řada z vás obrátila s množstvím telefonických dotazů, týkajících se škod vzniklých na stromech po silné bouři, která v našem
správním území udeřila v polovině srpna, rozhodla jsem se vám prostřednictvím Dubáčku
udělit pár užitečných rad. Ty by vám měly pomoci vyřešit situaci, do níž se někteří z vás
dostali.
Na mnoha místech došlo k vážnému poškození či dokonce částečnému nebo úplnému vyvrácení stromů (předesílám, že nyní je
řeč pouze o dřevinách rostoucích mimo les).
Pokud se totéž stalo i vám a nevíte si rady,
jak postupovat, berte prosím na vědomí následující:
V případě že se jedná o tzv. havarijní kácení, NENÍ TŘEBA PODÁVAT na MěÚ Dubá
„ŽÁDOST“ o povolení kácení. V takovém případě se postupuje dle § 8 odst. 4 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, kde je (zjednodušeně) řečeno, že je-li stavem dřeviny
zřejmě a bezprostředně ohrožen život či
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (např. vývraty, dřeviny rozlomené větrem apod.), je možné provést havarijní kácení, které musí být příslušnému orgánu
(v našem případě MěÚ Dubá) oznámeno do
15 dnů od provedení kácení.
Hrozba životu a zdraví nebo škody velkého rozsahu musí být zřejmá a bezprostřední (např. netýká se stromů nakloněných, které jsou v tomto stavu již řadu let, ale týká se
stromu, který byl např. vyvrácen při vichřici
a je nutné jeho okamžité odstranění).
Formu oznámení zákon nestanovuje, ale
je v zájmu oznamovatele, aby bylo oznámení průkazné, tedy aby bylo učiněno písemně
nebo ústně do protokolu u příslušného úřadu.
Nezbytnost tohoto postupu je rovněž dobré
doložit předložením fotodokumentace pořízené přímo na místě. Oznamovací povinnost má

ten, kdo ohrožující dřevinu fakticky odstraňuje, nemusí se vždy jednat o vlastníka (popř.
nájemce).
Pro přehlednost vás žádám, abyste případná oznámení o provedení havarijního
kácení nezapomněli doplnit údaji o lokalitě,
v níž bylo kácení provedeno, tedy parcelním
číslem a upřesněním katastrálního území, dále
je v oznámení třeba uvést počet stromů, kte-

ré byly odstraněny a jejich druh. Zároveň vás
prosím, abyste nezapomínali uvést údaje týkající se vlastníka, pokud doplníte i tel. číslo na
majitele pozemku, bude to jedině dobře.
Nevíte si rady s odstraněním stromu, který
svým stavem ohrožuje váš majetek? Nemůžete sehnat nikoho, kdo by vám s tímto dokázal
pomoci? Samozřejmě záleží na tom, kde se
strom, který je nenávratně poškozen, nachází, protože každý si netroufne manipulovat
s dřevinou, která je v těsné blízkosti domu,
nebo která je značně poškozena. Podle stup-

Dubáček

Měsíčník informací z Dubé a okolí
Vydává: Město Dubá, IČO 00260479
http://www.mestoduba.cz
e-mail: mesto.duba@tiscali.cz
Adresa redakce: Zpravodaj Dubáček,
podatelna MěÚ Dubá,
Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá
e-mail: dubacek@atlas.cz
Šéfredaktor: Miroslav Málek
Redakční rada: Markéta Myšková, Zuzana Martínková
Registrace: MK ČR E 12210
Ročník: XIII., uzávěrka je vždy 18. v měsíci
Datum vydání: 3.9. 2010
Náklad: 350 ks
Periodicita: 12x ročně
Grafická úprava: Miroslav Málek
Tisk: C-PRINT Herbert Hauser, Cvikov,
tel., fax, záznamník: 487 751 922
Redakční rada neodpovídá za obsah zaslaných článků.
Vyhrazuje si právo články krátit. Příspěvky obdržené po
uzávěrce nemusí být otištěny.

JUBILEA

ně poškození a samozřejmě i možnosti přístupu k takovému stromu je třeba zvážit, zdali je
možné strom kácet ze země, nebo bude nezbytné jej nechat postupně odřezat z plošiny,
popř. zvolit kácení stromolezeckou technikou.
V případě, že bude nezbytná přítomnost plošiny, nabízí se jako nejlepší varianta kontaktovat pana Jiřího Povejšila, tel. 602 180 804,
(e-mail: j.povejsil@seznam.cz). Bude-li třeba
přistoupit ke kácení stromolezeckou technikou,
mohu vám nabídnout kontakt na pana Jana
Svárovského tel. č. 777 343 496 (jan.svarovsky@treewalker.cz). Pokud by vám však
z důvodu pracovního vytížení nebyli schopni
pomoci, můžete se na mne obrátit (724 857
243) a zkusíme vymyslet jiný způsob, jak vaši
situaci vyřešit.
Pokud už jste s kácením hotovi a řešíte,
jak se zbavit přebytečných větví, obraťte se
na pana Vlastimila Šmola, vedoucího městské
údržby (tel. č. 607 933 058), neboť město jako
jednu ze služeb dostupných občanům umožňuje využívat traktor se štěpkovačem. Pokud
se nedovoláte panu Šmolovi, můžete se obrátit
přímo na ústřednu MěÚ Dubá na tel. čísle 487
870 201, kde můžete zanechat své tel. číslo
i s vaším požadavkem, který bude následně
předán pracovníkům údržby.
V případě, že budete chtít stav stromu na
vašem pozemku nejprve s někým konzultovat,
obraťte se prosím na pana Ing. Josefa Štveráčka (tel. 607 851 462, stveracek@cbox.cz),
který mne po dobu mé nepřítomnosti, resp.
trvání mateřské dovolené, zastupuje.
Věřím, že si v tomto článku najdete důležité informace, které vám pomohou vyřešit
nepříjemnou situaci, v níž jste se mohli ocitnout. Všem, kteří byli srpnovou bouřkou jakkoliv postiženi držím palce, aby odstraňování
škod zdárně zvládli. Mnoho štěstí.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá
(toho času na MD)

Z městské matriky

Jeništová Marie, Dubá 75 let
Kvasničková Jaroslava, Dubá
Michoinová Marie, Dubá
Rezlerová Jiřina, Dubá 84 let
Matějovič Kamil, Dubá 80 let
Hrázký Jaroslav, Dražejov 70 let
Kasalová Božena, Dubá 88 let
Vnuková Drahomíra, Dubá 70 let

Z

NAROZENÍ

Hrušková Claudie, Dubá
Randlíszek Samuel, Dubá
Půček David, Dubá

Milá maminko! Možná Ti to málo říkám, jak moc pro mě znamenáš,
že jsi ta nejlepší maminka a vždy pro mě pochopení máš.
Proto Ti chci poděkovat a krásné narozeniny popřát. Jen to nej Ti přeje z celého
srdce syn Jarda s Aničkou a vnoučata Jarda, Honza a další Lenka, Radka, Anna.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červenci

l Dne 1.7.2010 od 15:00 do 19:57 hodin vyjela
jednotka k požáru do Starých Splavů na „Hajdu“
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu
z HZS ÚO Česká Lípa a provedeném průzkumu
byl zjištěn požár lesního porostu a rašeliniště na
ploše 200 x 50 metrů. Jednotka zbudovala dva
proudy „C“, se kterými zahájila hasební práce
v dolním úseku požářiště. Proudy byly postupně
prodlužovány do likvidace požáru v určeném sektoru. Jednotka následně vypomohla při střídání
a doplňování proudů v horním úseku. Dodávka
hasební vody byla z čerpadla PS-12, které bylo
umístěno na odtoku z Máchova jezera.
Příčina vzniku požáru byla nedbalost, nebo
úmyslné zapálení. Škoda byla vyčíslena správcem polesí na 50.000,- Kč, uchráněn byl mladý
porost ve výši 300.000,- Kč.
l Dne 2.7.2010 od 22:26 do 00:19 hodin byla
jednotka vyslána k požáru lesního porostu na
Skalku – Polesí Obrok s technikou RZA I Nissan
Patrol a CAS-32 T148 v počtu 1 + 7. Požářiště
se mělo nacházet na Husí cestě. Jednotka s Policií ČR vyhledávala přístupovou cestu. Z důvodu
viditelnosti a zajištění bezpečnosti bylo na místě
velitelem zásahu rozhodnuto o pokračování ve
vyhledávání v ranních hodinách.
l Dne 3.7.2010 od 05:13 do 12:34 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu na Skalku
– Polesí Obrok – Kounický vrch s technikou RZA
I Nissan Patrol, 2x CAS-32 T148 a DA-8 A30 v počtu 1 + 9. Po nalezení přístupové cesty, příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní hrabanky, borůvčí a nižšího křovinatého porostu o rozloze 50 x 100 metrů. Místo
zásahu bylo rozděleno na dva bojové úseky po
třech proudech „C“. Čerpací stanice byla zřízena pomocí vozidla DA-8 A30 a PS-12 na rybníce
v obci Obrok. Na místě zasahovaly jednotky: Hasičský záchranný sbor ÚO Česká Lípa, JSDHO
Dubá, Holany a Tuhaň, která byla posléze odeslána na základnu z důvodu nedostupnosti požářiště
pro mobilní požární techniku jednotky. Po likvidaci
požáru byla jednotka odeslána Operačním střediskem HZS ÚO Česká Lípa do Starých Splavů.
Příčina vzniku požáru byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Škoda je v šetření Policie ČR.
l Dne 3.7.2010 od 11:14 do 14:23 hodin byla
jednotka vyslána do Starých Splavů na „Hajdu“

s technikou 2x CAS-32 T148 v počtu 1 + 5. Po
příjezdu na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná
o znovu zahoření požářiště z 1.7.2010 na ploše
100 x 100 metrů. Jednotka zbudovala dva proudy
„C“, se kterými prováděla hasební práce v určeném úseku. Na místě zasahovaly jednotky: Hasičský záchranný sbor ÚO Česká Lípa, JSDHO
Doksy, Staré Splavy, Mimoň a Dubá.
l Dne 10.7.2010 od 10:00 do 11:52 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v katastru obce Zakšín s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný osobní automobil mimo komunikaci
pod můstkem. Na místě byly dvě zraněné osoby,
z toho bylo jedno devítileté dítě. Zraněným osobám byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská pomoc. Vozidlo bylo
zajištěno proti možnému vzniku požáru /odpojení
AKU/ a úniku provozních kapalin. DN bez úniku.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 11.7.2010 od 09:22 do 11:00 hodin vyjela jednotka k úniku ropných látek na komunikaci
I. třídy číslo 9 v katastru obce Chlum s technikou
RZA I Nissan Patrol a CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik motorové nafty z nádrže
nákladního automobilu. Na místě bylo provedeno
ohrazení unikající nafty na komunikaci. U prasklé
nádrže byla provedena provizorní oprava speciálním tmelem. Na likvidaci úniku se spotřebovalo
126 litrů sorbentu Vapex a 15 kg sorbentu Absodan. Po dobu likvidačních prací jednotka zajistila
řízení silničního provozu na komunikaci I. třídy.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 11.7.2010 od 15:45 do 16:41 hodin vyjela
jednotka k požáru na Malou Stranu v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár odpadu při vypalování izolace kabelů. Jednotka provedla likvidaci požářiště jedním proudem
vysokotlaku. Uživatel byl na místě poučen o zákazu vypalování kabelů a pálení odpadů na veřejném prostranství, porušení zákona č. 133/1986
Sb. zákonů ve znění pozdějších právních předpisů – Zákon o požární ochraně a vyhlášky města
Dubá – Požární řád města Dubá.
l Dne 14.7.2010 od 09:42 do 11:00 hodin vyje-
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la jednotka na žádost Záchranné zdravotní služby
do Horek s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu jednotka
vypomohla s transportem zraněné osoby do sanitního vozidla.
l Dne 17.7.2010 od 10:43 do 11:37 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy číslo 2705 Nedamov – Korce s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom ve vozovce. Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil rozřezání kmene
stromu a jeho následné odstranění z komunikace.
Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 18.7.2010 od 13:11 do 13:43 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v katastru obce Bukovec s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo
zjištěno havarované osobní vozidlo mimo komunikaci převrácené na střechu. Na místě byla jedna zraněná osoba v péči Záchranné zdravotní
služby. Jednotka provedla zajištění vozidla proti
možnému vzniku požáru /odpojení AKU/ a úniku provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny
byly zlikvidovány 10-ti m2 sorpční rohože. Místo
zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 18.7.2010 od 13:43 do 14:33 hodin byla
odeslána jednotka k další dopravní nehodě na
komunikaci I. třídy číslo 9 v katastru obce Podolec. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil, který se částečně nacházel na komunikaci převrácen na střechu. Na místě byla jedna
zraněná osoba, která byla předána do péče Záchranné zdravotní služby. U vozidla před odpojením AKU došlo k zahoření elektroinstalace, které
bylo zlikvidováno ručním hasícím přístrojem. DN
bez úniku provozních kapalin.
l Dne 24.7.2010 od 17:15 do 17:44 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III.
třídy číslo 2601 v katastru obce Dřevčice s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom ve vozovce. Jednotka provedla
pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmene
stromu a jeho následné odstranění z komunikace.
Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 4. 9.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

neděle 12. 9.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 25. 9.
MUDr. Naděžda Motlíková
Eliášová 1545/9, Česká Lípa
tel. 487 853 014

sobota 2. 10.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

neděle 5. 9.
MUDr. Jiří Cajthaml
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 523 088

sobota 18. 9.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 26. 9.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

neděle 3. 10.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 223

sobota 11. 9.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

neděle 19. 9.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

úterý 28. 9.
MUDr. Rudolf Daum
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 725 466
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I přes nepřízeň počasí sklidil festival úspěch

Druhý srpnový víkend patřil v Nedamově jako
každý rok dlouho očekávaným Mezinárodním
jazzovým dnům Dubá-Nedamov. Letos se konal
již 16. ročník tohoto jedinečného hudebního svátku, který si každoročně nenechají ujít milovníci
jazzu z různých koutů naší republiky.
Samotnému festivalu předcházeli dlouhé
přípravy, což bylo znát na jeho vysoké úrovni. Vzhledem k nepřízni počasí, která prová-

zela páteční večerní program nedosáhly MJD
takové návštěvnosti, jako při loňském ročníku,
přesto je třeba ocenit odvahu a vytrvalost nejen diváků, ale především hudebníků, kteří se
i přes ztížené podmínky nevzdali a naplánovaný program dotáhli do konce bez jediné změny.
A koho mohlo publikum vidět na pódiu letního
kina v Nedamově v průběhu prvního festivalového večera? Little Big Band z Roudnice nad
Labem, Rostislava Fraše a Skip Wilkins Quintet z USA, jako vždy nemohl chybět ani Big
Band Michala Wollmana z Kosmonos a večer
zakončil Kolínský Big Band ve složení Jiří Šafařík, Josef Šťastný, Anna Špátová a Eliška
Šeráková, které jako speciální host doprovodil
Petr Hanzlík, jehož jméno je spojeno s ústřední
melodií filmu Želary.

JILM HABROLISTÝ

Ulmus carpinifolia
Jilm habrolistý, pro který se někdy používá
i český název jilm ladní a latinský název Ul-

Pohled do koruny jilmu habrolistého za čp. 200 v Dubé

Ačkoliv zatažená obloha zprvu hrozila přeháňkami i druhý den, nakonec se organizátoři
celé akce přeci jen dočkali hezkého počasí, a to
již v průběhu odpoledního vystoupení Jana Hocka a Tomáše Hromka, kteří pro přítomné připravili
nenucené hudební a literární odpoledne.
Večerní část programu zahájil po devatenácté
hodině Big Band CL z České Lípy, bez kterého by
si jazzové dny dokázal představit už jen málokdo.
Po českolipském Big Bandu ovládl pódium Wonderful World Josefa Kainara neboli Vítek Fiala,
Víta Fiala, Jaroslav Šindler, Jiří Růžička a jejich
jazzové standardy s českými texty Josefa Kainara. Lokomotiva v čele s Petrem Vondráčkem
pak pořádně rozproudila krev divákům všech věkových kategorií, za což byli oceněni náležitým
potleskem. Závěr sobotního večera patřil osla-

venkyni a zároveň čestné občance města Dubá
paní Evě Pilarové, která v letošním roce dovršila
neuvěřitelných 50 let aktivní umělecké činnosti
na poli populární hudby. V rámci posledního bodu
nabitého programu, který nesl název Sweet Little
Fifty Evy Pilarové se před očima a hlavně ušima
dychtivých diváků objevila celá řada hudebníků
a samozřejmě i sama paní Eva.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci 16. ročníku Mezinárodních jazzových dnů Dubá-Nedamov, který
i přes nečekané vrtochy počasí sklidil u diváků
zasloužený úspěch a ovace. Všem hudebníkům
patří díky za vynikající výkony, které předvedli.
A co říci úplným závěrem? Snad jen na viděnou příští rok.
Zuzka Martínková

mus minor, je opadavý strom z čeledi jilmovitých (Ulmaceae). Dorůstá výšky přes 30 m
a dožívá se stáří okolo 500 let. Borka jilmu
habrolistého je hnědošedá, rozpukaná. Střídavě postavené listy jsou 5 – 10 cm velké, vejčité,
výrazně asymetrické, po obvodu pilovité. Oboupohlavné květy vyrůstají v přisedlých svažečcích v paždí listů, vykvétají před olistěním již
v březnu. Plody tvoří nažky 1 – 2 cm velké se
širokým blanitým křídlem, obsahují vždy jedno
semeno, které dozrává v květnu až červnu.
Jilm habrolistý je původní evropský strom.
Do rodu Ulmus náleží 16 druhů, rozšířených
v celém severním mírném pásu. V naší republice se vyskytují tři druhy – jilm horský, jilm vaz
a jilm habrolistý. V současné době jsou u nás
jilmy méně časté, protože byly ve 20. století
postiženy epidemií grafiozy. Jedná se o houbovou chorobu, která napadá vodivá pletiva
stromů a způsobuje odumírání nejprve větví
a poté celých stromů. Jilm habrolistý je z našich jilmů vůči grafioze nejméně odolný. V poslední době choroba ustupuje a jilmy se znovu
v přírodě rozšiřují.
Pro jilm habrolistý je nejvýhodnější poloha
mírně vlhká, polostinná s úrodnou půdou. Vyhovuje mu prostředí lužních lesů, doubrav a lesostepí. Dříve byl často vysazován v parcích

a alejích, pro parkové využití byly vypěstovány různé kultivary, lišící se barvou listů, tvarem
koruny a vzrůstem. Dřevo jilmu habrolistého je středně tvrdé, méně
trvanlivé než dubové, ale
pro charakteristickou kresbu
je velmi často používáno
v nábytkářství i v řezbářství. Kůra
se pro obsah
tříslovin využívá v kožedělném
průmyslu, ale také
v lidovém léčitelství
a v homeopatii.
V Libereckém kraji
je vyhlášeno 32 památných jilmů habrolistých – především
Asymetrický list
jilmu habrolistého
unikátní alej 31 stromů v Jilemnici. Mimo
jilmy habrolisté jsou chráněny v Libereckém
kraji i 3 jilmy horské. V Dubé nalezneme jilm
habrolistý v parku za čp. 200.
–myš–

Dubáček -

5

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Humanitární
sbírka

Povodně v srpnu letošního roku, které postihly tentokrát i náš kraj, nás nenechala nikoho
lhostejným, jak ukázala humanitární sbírka,
kterou uspořádalo občanské sdružení Občané
Dubé, která proběhla v našem městě ve dnech
12. a 13. 8. 2010, přinesla dary v hodnotě téměř
40.000 Kč, a to nejen díky obyvatelům správního území našeho města, ale i náhodných návštěvníků Dubé.
V sobotu 14. 8. jsme osobně předali panu
starostovi v Kunraticích a hasičům ve Cvikově
pro obec Lindavu nashromážděné mycí, prací,
úklidové a dezinfekční prostředky, balenou pitnou vodu, ale také potraviny, vitamíny, oblečení
a pracovní náčiní. Paní vedoucí ze samoobsluhy se přidala k našemu týmu a osobně rozvážela rodinám z této lokality čerstvý chléb, za
který byli všichni ze zatopených částí obcí také
moc vděční.
Velký dík patří paní Aleně Pavlíkové, Aleně
Pažoutové, Janě Melicharové našim fotbalistům ze Slavoje Michalu Lodinskému a Vaškovi
Krsovi za pomoc při manipulaci a za poskytnutí
vozidla firmě Autodoprava Skočovský z České
Lípy, všem pomocníkům, našim oběma vietnamským obchodníkům a především Vám, kteří jste
přispěli!!
Miloslava Vokolková, zastupitelka města

FENOMENÁLNÍ ÚLOVEK
Skutečně fenomenální houbařský úlovek se
poštěstilo nalézt panu Štefanu Repčákovi ze
Zakšína, který 2. srpna našel na dvou místech
u Pustého hrádku v Zakšíně neuvěřitelných
181 hřibů. Za to, že neváhal a přišel se s námi
o tento jedinečný pohled podělit, mu děkujeme
a protože se něco podobného skutečně jen tak
nevidí, rozhodli jsme se, že se o něj podělíme
i s vámi, milí čtenáři. Panu Repčákovi nezbývá než pogratulovat a vám ostatním přejeme,
abyste při návštěvě zdejších lesů byli stejně
úspěšnými hledači hub.
(red)

Za zvířátky
do školy

Ani o letních prázdninách nebylo našim zvířecím
svěřencům ve škole smutno. Pravidelně 1x za týden je přicházely obdivovat děti z různých koutů
naší republiky, které trávily prázdniny na koňském
táboře ve Vrchovanech. Žasly, jak je možné chovat

Klub malých
Dubáčků

Pravidelná stekávání v klubu: každou středu dopoledne od 9 do 12 hodin otevřená herna, sebou přezůvky, svačinku, možnost uvařit si kávu nebo čaj.
Vstupné: členky zdarma, nečlenky 10 Kč za dítko.

Začínají hudební kurzy YAMAHA Class,
vede paní učitelka z MŠ Jaroslava Sloupová;
První krůčky pro děti od 1,5 do 4 let – od 14. září
vždy v úterý od 15 hodin v klubu, účast rodiče nutná.

Ekoškola Dubá

V naší škole dochází od 1. září k rozšíření separovaných složek. Kromě papíru, plastu a tetrapaku, který mohou vyseparovat u školy i občané,
je možné přinést do školy použité baterie, drobné elektrospotřebiče a nově i úsporné zářivky
a výbojky. Věříme, že nejen děti, ale i dospělí budou ohleduplní k našemu životnímu prostředí.
Vždyť kdo jiný, než rodiče jsou svým jednáním vzorem pro své děti.
Mgr. Jana Mašková

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO 9:00 – 12:00
ÚT
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ST ZAVŘENO
ČT ZAVŘENO
PÁ 10:00 – 14:00
SO údaje do uzávěrky
nedošly

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

přímo ve škole tak různou a zajímavou faunu. Největší oblibu měl sklípkan Pepa a užovka červená
i korálovky. Některé děti překonaly odpor či strach
z hadí kůže nebo z pavoučích háčků na nožkách.
Zvířátka se předváděla v nejrůznějších situacích a určitě byla spokojena s hýčkáním, kterého se
jim dostávalo v plné míře. Teď se už těší na školáky, kteří se o ně budou pečlivě starat jako kmotři.
Mgr. Jana Mašková

Chtěla bych moc poděkovat
paní Mgr. Janě Maškové,
za znovunalezení naší želvy
Bibiny, která se nám ztratila
v úterý 20.7.2010 a vydala se
do Nedamova.
Přesto, že o želvu projevil zájem
chovatel, paní Mašková ji nedala
a věřila, že se majitel najde.
Děkujeme.
Eva Píchová

Rytmické krůčky pro děti od 4 do 6 let – od 13. září
pondělky od 12:30 hod. v rámci MŠ, účast rodiče
vítaná, ale není nutná.
Přijďte se podívat na některou z hodin, první hodina „na zkoušku“ je zdarma, přihlásit se lze i dodatečně, případně i do rozběhnutého kurzu.
Další informace o klubu na nástěnce u knihovny
a na stránkách www.kmd.estranky.cz.
Ing. Irena Žalovičová

NÁBORY NOVÝCH
ČLENŮ KK BERINGIN

KK Beringin vstupuje do další a jistě
stejně úspěšné sezóny, která bude v září
zahájena nábory nových členů. Máte
vy anebo vaše děti zájem věnovat se
tradičnímu bojovému umění karate, které
se zaměřuje nejen na rozvoj mysli a celého
těla, ale také na etiku? Pak přijďte do ZŠ
Dubá, kde budou k dispozici přihlášky nebo
se obraťte na tel. číslo 775 665 353 a staňte
se naším novým členem.
Marek Hruška
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KAPITOLA VII.

ŠKOLSTVÍ

Přešla 2.světová válka a po osvobození naší vlasti
v roce 1945 bylo pohraničí osídlováno českým obyvatelstvem. Na Dubsku tak všechny původně německé
školy byly zabrány pro české děti.
V Dubé vznikla Obecná škola trojtřídní a Měšťanská škola, později s názvem Střední škola a pak
Osmiletá střední škola. Budova německé školy byla
převzata dne 14.6.1945, kdy byl do Dubé jmenován
první český učitel Jaroslav Havíček z Mělníka. Budova
nebyla schopna provozu, byla zdevastována pobytem
vojáků, takže muselo nejprve dojít k vyklizení, vyčištění a nutným opravám, což bylo provedeno do konce
srpna. Předtím však musel být dokončen minulý školní
rok a tak se vyučovalo v budově č.p.192 (dnešní Pošta). Byla jedna třída s 12 chlapci a 16 dívkami. Školní
rok byl ukončen 12. července, aby se žáci mohli zúčastnit polních prací při žních.
Školní rok 1945-1946 začal 3. září. Obecná škola
byla umístěna v budově č.p.86 v Dlouhé ulici a zprvu
byla trojtřídní. Vžil se pro ni název „malá škola“. Řídící
učitelkou byla Marta Šourková a další učitelé Marie
Havlíčková, Josef Vlach, který musel odejít k výkonu
vojenské služby a místo něj nastoupila 2. 10. Anežka Pecková. Ruční práce vyučovala Věra Nováková.
V první třídě bylo 17 žáků, ve druhé 34 a ve třetí
33 dětí. Od 23. 9. bylo ustaveno Rodičovské sdružení, jehož předsedou byl zvolen pan Štěpán Hejl. Přílivem obyvatel se škola rozšiřovala, takže od 1. 11.
byla čtyřtřídní a od 12. 12. pětitřídní. V červnu dostala
škola dvě místnosti po městské spořitelně, která do
té doby byla v budově školy. Školní rok byl ukončen
22. června s celkovým stavem 106 žáků.
V lednu 1946 byla ustavena místní školní rada,
jejímž předsedou se stal rolník František Hejduk, jednatelem zahradník Jan Hruška, pokladníkem obchodník František Švihnos a členy rolník František Stejskal
a učitelky Marta Šourková a Marie Havlíčková.
Česká měšťanská škola byla umístěna po německé měšťance v budově č.p.113 v Dlouhé ulici.
Vyučování bylo zahájeno též 3.září. Ředitelem školy byl jmenován uč.Oldřich Horák. Dalšími učiteli byli
Václav Tylchrt, František Pecina, Jaroslav Havlíček,
Irena Tichá, Vladimír Černý, Věra Nováková, Josef
Fulín, Vladimír Špaček a J. Faltejsek.
Na začátku školního roku 1945-46 bylo zapsáno
218 žáků a během roku jejich počet vzrostl na 228.
Dojížděli sem žáci ze 45 obcí a samot dubského
okresu. Doprava se děla ze čtyř směrů zvláštními
autobusy pro školní mládež. V září bylo ustaveno Rodičovské sdružení, jehož předsedou byl zvolen Václav Marysko, garážmistr ČSD Dubá, pokladní paní
Marie Vrabcová a jednatelem ředitel školy O.Horák.
Péčí tohoto sdružení vznikl Školní domov a závodní kuchyně pro stravování žáků. Školní domov při
dubské škole byl prvním toho druhu nejen v celém
pohraničí, ale i v celé ČSR. Ubytováno bylo kolem
30 žáků školy z nejvzdálenějších obcí. Závodní kuchyně vydávala v průměru 100 obědů denně. Fungování všech školských zařízení, zejména pak Školního
domova a kuchyně bylo umožněno velkými mimořádnými příspěvky Ministerstva školství a osvěty, Divize
Čsl. Červeného kříže, České sociální pomoci, Okresní péče o mládež a rodičovských sdružení. Pořízení
domova s vyvařovnou stálo 200 tisíc korun včetně
dotace 120 tisíc od ministerstva školství. Další dotace poskytlo ministerstvo pro školu, a to 170 tisíc

na adaptace, 30 tisíc do rozpočtu školy, 15 tisíc na
stravování žáků a 5 tisíc na vybavení školy věnovala
Ústřední matice školská..
V prosinci 1945 byla ustavena Újezdní školní rada,
do které vstoupilo 24 obcí. Předsedou byl zvolen Antonín Šťastný, hostinský v Dubé, jednatelem uč.Václav
Tylchrt a pokladníkem ředitel školy O. Horák
MATEŘSKÁ ŠKOLA začala fungovat od 12. října 1945 v budově č.p.192. Zapsáno bylo 15 dětí. Vedoucí byla ustanovena učitelka M. Ponikelská, která
však odešla brzy studovat a místo ní nastoupila Marie Matějková.
Pro ůplnost přehledu o školství v Dubé je nutno uvést ještě fungování Lidové zemědělské školy
a Zemské zimní rolnické školy, v letech 1946 – 1948,
které měly pomoci zejména začínajícím zemědělcúm,
kteří měli málo zkušeností. Ředitelem školy byl Ing.
Jan Ťukálek, učiteli Jaroslav Havlíček, Dagmar Mydlilová. (Friedlová).

Kronikář města píše
volné zpracování podle zápisů
v městské kronice
V roce 1949 byla v Dubé otevřena jednoletá odborná Škola rolnická. Měla sloužit k rychlému vyškolení zemědělských odborníků a k přípravě na středoškolské studium.. Byla to druhá zemědělská škola na
území okresu. Ukázalo se, že rok je krátká doba na
přípravu nižších technických kádrů a proto byla v roce 1952 změněna na dvouletou zemědělskou školu
mistrovskou se specializací na pěstitelství a chovatelství. Tento typ školy zůstal v Dubé do roku 1955,
kdy byl bez náhrady zrušen. Škola byla zprvu v budově č.p.192, později v budově č.p. 200 , kde bylo ředitelství Hospodářského družstva. V roce 1960 byla
otevřena v České Lípě čtyřletá Zemědělská technická škola. Zde byla i možnost dálkového studia pro dospělé pracovníky v zemědělství, kteří tak mohli získat
středoškolské vzdělání s maturitou.
Ve 14 okolních obcích byly zřízeny malotřídní školy, jedno či dvojtřídní. Podle informací učitele
Emila Faitla uvádím učitele, kteří se v nich postupně
prezentovali:
DEŠTNÁ – Otakar Kučera, Helena Myšková,
DRAŽEJOV – Rudolf Štěpánek, Josef Vlach, DRCHLAVA – Josef Klenovec, Emil Faitl, Vlasta Mužíková, DŘEVČICE – Jaroslav Hradecký, Jaroslav
Deutschmann, Jitka Dobrovolná, Kamil Matějovič,
Jiří Smetáček, HOUSKA – Petr Čech, Jiří Brůcha,
J.Pátek, CHLUM – Jaroslav Klouček, Josef Žaloudek, J.Benda, Zdeňka Čechová, Jana Odvárková,
KONRÁDOV – Jan Hanzlík, KORCE – Miluše Mertinová, PANSKÁ VES – František Holoubek, Jiří Brůcha, Emil Faitl, PAVLOVICE – Libuše Honcová, Petr
Čech, Jiří Dušek, TUHAŇ – Rudolf Štěpánek, Alena
Šebestová, Kamil Matějovič, Emil Faitl, Drahomíra
Provazníková-Ježková, VRCHOVANY – Josef Žaloudek, ZÁTYNÍ - Karel Měchurka, Jiří Brůcha, ŽDÍREC
– Miloslav Bělonožník, Petr Čech.
ŘEDITELÉ ŠKOL od roku 1945 do současnosti
(tj. do roku 2008 kvůli úplnosti):
OBECNÁ ŠKOLA: Jaroslav Havlíček od 14. 6.
1945 do 12. 7. 1945, 1. učitel po osvobození; Břetislav Polák od 2. 7. do 11. 7. 1945 jako správce školy; Marta Šourková-Bayerová od 11. 7. 1945 do 25. 2.
1948, kdy byla zbavena funkce řídící učitelky a 29. 2.
1948 propuštěna ze služby z politických důvodů – důsledek února 1948.

Dubáček

NÁRODNÍ ŠKOLA: V. Novák pověřen správou
školy od 25. 2. 1948 do 1. 2. 1949; Lubomír Chalupníček od 1. 2. 1949 do 30.6.1950; Jarmila Kundratová
od 1.9.1950 do 31.8.1952; Jan Hanzlík od 1. 9. 1952
do 1. 9. 1953, končí Národní škola, od 1. 9. 1953 je
Osmiletá střední škola s 1. a 2. stupněm tříd (1.-4.
a 5.-8.).
Měšťanská škola a dále následující: Střední škola,
Osmiletá střední škola, Základní devítiletá škola, Osmiletá základní škola, Devítiletá základní škola a současná Základní škola:
Oldřich Horák od 16. 8. 1945 do 25. 2. 1948, kdy
byl z politických důvodů zbaven funkce ředitele školy
a na škole zůstal jako učitel; František Pecina od 25. 2.
1948 do 24. 5. 1950; Václav Tylchrt od 24. 5. 1950
do března 1970 (onemocněl); Jan Hanzlík od března
1970 do 31. 8. 1970 jako zastupující ředitel; Věra Janoušková od 1. 9. 1970 do 27. 6. 1977; Jan Krajský od
1. 9. 1977 do 20. 2. 1978 (zemřel); Miluše Mertinová
od 20. 2. 1978 do 31. 8. 1978 jako zastupující ředitelka; Josef Hejl od 1. 9. 1978 do 31. 8. 1982; Jiří Máslík od 1. 9. 1982 do 31. 8. 1983; Jaroslava Filipová od
1. 9. 1983 do 31. 8. 1989; Petr Čech od 1. 9. 1989 do
31. 8. 1999; Mgr. Zdeňka Šepsová od 1. 9. 1999 do
4. 11. 2004 (odvolána z funkce); Mgr. Miluše Kopřivová od 5. 11. 2004 do 31. 1. 2005 jako zastupující ředitelka; Mgr. Alena Vondráčková od 1. 2. 2005 do 18. 1.
2007 (odvolána z funkce); Mgr. Jindřiška Skalická od
24. 1. 2007 pověřena vedením školy, od 1. 5. 2007 po
konkurzu ustanovena ředitelkou školy.
UČITELÉ, kteří působili na dubské škole více let
a převážně žili v Dubé (uveden stav, kdy učitel nastoupil před rokem 1978): Antala Josef 1956-1991, Brodil
Jindřich 1951-1985, Čech Petr 1963-2003, Čechová
Zdeňka 1960-2003, Drobníková (Kučerová) Anna
1951-1977, Friedlová (Mydlilová) Drahomíra 19491956, Hanzlík Jan 1953-1987, Havlíček Jaroslav 19451959, Horáková Eva 1960-1992, Chalupníček Lubomír
1950-1973, Chvalinová Věra 1965-1978, Kloučková
Marie 1953-1963, Matějovič Kamil 1954-1990, Šindelářová (Matějovičová) Vlasta 1952-1986, Myšková
Helena 1955-1972, Odvárková Jana 1956-1991, Papírníková (Mertinová) Miluše 1964-1991, Razima Jiří
1954-1964, Razimová Miroslava 1956-1964, Špaček
Vladimír 1945-1974, Tylchrt Václav 1945-1970,Tylchrtová Květa 1947-1976.
ŠKOLNÍCI: pánové Josef Kubík, Josef Káranský,
Josef Šarm, František Pospíchal, Josef Ujka, Karel
Škoda, Josef Knot, Petr Imrich (stav do r. 2003 a trvá dále).
NÁZVY ŠKOL a jejich změny: Obecná škola od
14. 6. 1945 do 31. 8. 1948, Národní škola od 1. 9.
1948 do 31. 8. 1953, Měšťanská škola od 3. 9. 1945
do 31. 8. 1948, Střední škola od 1. 9. 1948 do 31. 8.
1953, Osmiletá střední škola od 1. 9. 1953 do 31. 8.
1960, Základní devítiletá škola od 1. 9. 1960 do 31. 8.
1992, Osmiletá základní škola od 1. 9. 1992 do 31. 8.
1996, Devítiletá základní škola od 1. 9. 1996 do 31. 8.
1999, Základní škola od 1. 9. 1999 dosud.
Školní budova č.p.113 v Dlouhé ulici byla rozšířena přístavbou v letech 27. 11. 1995 – 18. 11. 1996.
V přízemí přístavby vznikla moderní jídelna.
Vážení a milí čtenáři, určitě jste při čtení článku
vzpomněli í na svoje léta v některé z dubských škol
a mnozí se také po mnoha létech scházíte na třídních srazech, abyste se setkali s bývalými spolužáky
i učiteli. Sám si na mnohé z Vás vzpomínám a srdečně Vás zdravím.
Mgr. Kamil Matějovič, kronikář města
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Městská památková zóna Dubá

část IX.
Důležitým prvkem každé stavby je vstupní otvor a jeho zabezpečení, které představují dveře
různých tvarů a velikostí. Dveře vždy plnily funkci ochranou, ale také výtvarnou, protože jejich
vzhled doplňoval estetické ztvárnění fasády. Pro
městskou památkovou zónu v Dubé jsou typická
také různě tvarovaná vrata, která uzavírají průjezdy domů a původně i brány v ohradních zdech.
Na několika místech se zde dochovaly i původní
výkladce obchodů.
Historické dveře lze rozdělit podle typů na
dveře jednokřídlové, které se nacházejí především v roubených stavbách (čp. 191, 94). Zdě-
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čp. 4 historické dveře a novější výkladec

čp. 7 cenná klasicistní vrata

čp. 191 jednokřídlové dveře

né objekty mívají dvoukřídlové dveře, většinou
s nadedveřním oknem. Tyto dveře jsou často
zdobené lištami, římsami a ozdobnými
prvky. Zpravidla mívají horní výplně obou
křídel prosklenné (čp.
65, 103). Pro Dubou
typickým prvkem jsou
vrata průjezdů. Jejich
součástí jsou i malá
vstupní vrátka. Vrata
mohou být výplňová
s různými ozdobnými
motivy ve výplních (čp.
7, 3) nebo prkenná
s profilovanými lištami,
čp. 65 klasicistní
které kryjí spáry mezi
dvoukřídlové dveře
prkny (čp. 91). Motiv
slunce, kdy horní část vrat je skládaná do podoby paprsků, byl použit novodobě na čp. 5. Větši-

čp. 3 – vrata

nou výtvarná podoba vrat odráží, právě tak jako
vstupní dveře, slohové prvky klasicismu či empíru. V novogotickém slohu jsou vrata čp. 87 a dveře v ohradní zdi u čp. 120. Secesní dveře nalezneme například na čp. 174. Základem konstrukce

čp. 126 – historický výkladec

čp. 120 novogotický vstup v ohradní zdi

vrat je rám a kostra
z hranolů, na které
jsou výplně nebo
prkna upevněny.
Křídla vrat se otáčejí pomocí trámku
nahoře zasunutého
do železné objímky
a dole s okovaným
koncem či čepem
v kamenném loži.
Podobu výkladců a vstupních dveří obchodů dokládá
ozdobný historický
výkladec v boční straně čp. 126
čp. 120 novogotický vstup
nebo vstupy do
v ohradní zdi
lékárny v čp. 139
a obchodu v čp. 7. Novější, nezdobný výkladec,
který je ale přesto potřeba zachovat, nalezneme
v čp. 4 nebo ve štítové zdi čp. 126, zajímavé je
také výkladové okno v boční straně čp. 12. Vel-

mi cenné jsou ale také dveře v hospodářských
částech objektů. Většinou se jedná o svlakové
dveře, zavěšené na dlouhých kovaných pantech
přímo v kamenných ostěních.
Na historických dveřích a vratech se často dochovalo i původní kování, které tvarově odpovídá
slohu, ve kterém jsou dveře a vrata vyrobeny. Především klíčové štítky jsou zajímavými a cennými
detaily. Na mnoha dveřích se ale dochovaly i různé
petlice, staré zámky, závory a podobně. Všechny
tyto prvky je pokud možno třeba zachovat, protože jsou nejen cenými doklady vývoje historického
objektu, ale také jsou esteticky hodnotné.
Bohužel v městské památkové zóně Dubá
byly některé původní dveře vyměněny za novodobé, které vzhledově neodpovídají objektům, do
kterých jsou instalovány. Ať již se jedná o palubkové typy z 20. století (čp. 86, 216) nebo moderní dveře z nabídky velkovýroby, které nejen
výtvarně nevyhovují, ale nemají ani odpovídající
rozměry a při jejich instalaci je nutné dveřní otvory upravovat, a to je pro vzhled domu v MPZ nežádoucí (čp. 249). Dveře, vrata, případně výkladce, je nutné, pokud to jejich stav dovoluje, vždy
repasovat. V případě, že dřevo je natolik poškozené, že ani částečnou výměnou není možné původní dveře či vrata zachránit, je nutné zhotovit
přesnou kopii. Původní kování je třeba zachovat.
Barevné nátěry dveří a vrat by vždy měly korespondovat s barvou fasády, ale nikdy by neměly
být v bílé barvě, protože to historicky neodpovídá, jak je možné se přesvědčit na starých fotografiích. Nejlépe je pokusit se zjistit odstín původního nátěru ve zbytcích barevných vrstev.
Markéta Myšková
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PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

ořech – I.
ořech – II.

258,– Kč/q
180,– Kč/q

Polsko
kostkoořech 160,– Kč/q
kostka
270,– Kč/q
Cena je včetně dopravy.
Uhlí je skladováno v hale.
Tel. 723 524 112
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Kultura

Českolipští fotografové vystavují

Blanka Šlesingerová – Opuncie

V Galerii Pošta v Dubé se mohou návštěvníci
seznámit s tvorbou dvojice českolipských fo-

tografů – Vladimíra Dvořáčka a Blanky Šlesingerové. Vladimír Dvořáček je umělecký cukrář,
ale zároveň výborný fotograf, který se zaměřuje především na krásu detailu zcela obyčejných
věcí, které přetváří do graficky čistých kompozic. V některých jeho fotografiích zaznívá i určitý romantický tón. Blanka Šlesingerová do
fotografií vkládá trochu ženského pohledu na
svět a ačkoliv se její fotografie také zaměřují
na detailní záběry, zabývá se především krásou věci samotné.
Výstava českolipských fotografů potrvá do
3. října a prohlédnout si ji návštěvníci mohou
v neděli od 10 do 12 hodin, ve středu od 9 do
11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Mimo tyto

Vladimír Dvořáček

termíny je možné dohodnout si návštěvu galerie
na tel. Čísle 607 138 832.
–myš–

Kam jít v září

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
SO 4.

Vodní hrad Lipý

Česká Lípa 14,00

Soutěžní odpoledne na hradě

Aneb než se škola rozjede. Odpoledne plné soutěží
a bohatého programu pro malé i velké

zdarma

SO 4.

KD Crystal

Česká Lípa 17,00

5 Angels

Koncert pětice mladých andílků se stane jedinečným
zahájením nového školního roku

160,-

SO 4.

Hrad Houska

Houska

Hradní koncert na Housce

Vystoupí Orchestr Dvořákova Kraje pod taktovkou
profesora V. Mazáčka. Více na www.hradhouska.cz

8. – 12.

Památník
K. H. Máchy

Doksy

PO 13.

Městské divadlo

Nový Bor

ST 15.

Městské divadlo

Nový Bor

PÁ 17.

Bazilika Všech
svatých

SO 18. Jiráskovo divadlo
SO 18. Kostel sv. Barbory
NE 19.

Kostel sv. Kříže

ČT 23.

Navrátilův sál

19,00

Řezbářské sympozium

Přijďte se podívat na jedinečné ukázky řezbářské práce

19,00

Žárlivost

Příběh tří žen, které osudovou shodou milují jednoho
muže. Hrají: J. Hlaváčová, H. Maciuchová aj.

200,-

9,30

O Balynce, dobrém štěněti

Výchovná pohádka plná písniček určená zejména
menším divákům

30,-

Česká Lípa 19,00

Lípa Musica

Zahajovací koncert mezinárodního festivalu. Vystoupí Pražská komorní filharmonie, Roman Patočka
(housle) a Ondřej Kukal (dirigent)

vpravo
190,vlevo
250,-

Česká Lípa 15,00

Křemílek a Vochomůrka

Klasická pohádka z mechu a kapradí na motivy knihy
Václava Čtvrtka

60,-

Koncert při svíčkách v rámci festivalu Lípa Musica

120,-

Koncert mistra kytary v rámci festivalu Lípa Musica

120,-

Přednáška spojená s promítáním, tentokrát na téma
Lesní hřbitov – Perla Severních Čech

45,150,-

Zahrádky

20,00 Stadlerovo klarinetové kvarteto

N. Oldřichov 17,00
Nový Bor

Pavel Steidl

18,00 Trochu historie nikoho nezabije

PÁ 24. Kostel Povýšení sv. Česká Lípa 19,00
Kříže

Kateryna Kolcová

V pořadí již čtvrtý koncert mezinárodního hudebního
festivalu Lípa Musica tentokrát v režii ukrajinské
zpěvačky a klavíristky

SO 25.

Městské divadlo

Cesta kolem světa

Divadýlko Matýsek připravilo představení pro nejmenší

50,-

SO 25.

Kravaře
19,00
v Čechách
Česká Lípa 19,00

Musica Aeterna

NE 26.

KD Crystal

Česká Lípa 14,00

Sejdeme se na dechovce

Pátý koncert v rámci festivalu Lípa Musica proběhne
pod taktovkou slovenských interpretů
Netradiční benefiční zábavná show s hvězdami,
které pro vás budou nejen zpívat. Svou přítomností
podpoříte nejen mateřské centrum Pumpkin v České
Lípě. Vystoupí O. Ruml, Z. Jandová, M. Maxa, M.
Balogová, M. France a Kamélie
K tanci a poslechu zahraje Vratislav Bretšnajdr

150,-

SO 25.

Kostel Narození
Panny Marie
KD Crystal

Česká Lípa 19,30

Lo Stupendo

Výborně napsaná fraška v duchu feydeauovských
situačních komedií. Zahajovacím představením nové
divadelní sezóny 2010 – 2011. Hvězdné obsazení

300,-

Sdružení hlubokých žesťů
České filharmonie

Koncert k poctě sv. Václava u příležitosti festivalu
Lípa Musica

120,-

No Name

Volební koncert skupiny. Vybrané vstupné bude
věnováno NsP Česká Lípa na nákup mamografu

100,-

ÚT 28. Jiráskovo divadlo

ÚT 28. Kostel sv. Vavřince
ÚT 28.

KD Crystal

Nový Bor

Jezvé

10,00

19,00

Česká Lípa 20,00

Srdce srdci

190,-

40,-
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