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Vážení spoluobčané,

16. Mezinárodní jazzové dny

Slovo úvodem

první polovina prázdnin je nenávratně za námi
a já mohu říci, že i díky převážně krásnému letnímu počasí se nám podařilo realizovat nejednu akci.
Než ovšem přistoupím k jejich rekapitulaci,
chtěla bych se zmínit o udělení první Ceny města
Dubá, o kterém městské zastupitelstvo rozhodlo
na svém červnovém zasedání. Prvním občanem
Dubé, jemuž byla na základě návrhu paní Markéty Myškové udělena Cena města, se stal pan
Mgr. Kamil Matějovič. Pan Matějovič, který v letošním roce slaví významné životní jubileum, po
celá desetiletí vzorně a pečlivě vede městskou
kroniku a také se významnou a dlouhodobou
prací podílí na rozvoji města v umělecké a výchovné oblasti. Ve chvíli, kdy píši tento sloupek,
ještě nebyl s konečnou platností stanoven termín
a místo předání zmíněné ceny, to však bude včas
upřesněno. Tímto bych panu Matějovičovi chtěla
poděkovat za přínos, který pro naše město představuje, a zároveň mu do dalších let přeji mnoho
štěstí, zdraví, úspěchů a životního elánu.
Nyní přejděme k červencovým akcím. Přibližně v polovině měsíce jsme na základě žádosti
místních obyvatel vybudovali veřejné osvětlení
mezi bytovkami na Novém Berštejně.
V Dřevčicích byly dokončeny úpravy prostranství kolem vodní nádrže a na návsi. Musím konstatovat, že výsledek akce, jíž navrhl zdejší osad-

ní výbor předčil naše očekávání. Na náves byly
umístěny dvě nové lavičky a kamenná zídka kolem domu č.p. 1, kde bude v dohledné době znovu zprovozněn obchod s potravinami, byla opravena a osazena zábradlím. Největších změn však
doznalo již zmíněné prostranství u vodní nádrže
pod návsí. Kolem nádrže byla vystavěna štuková zídka, kterou navíc po celém obvodu lemuje
dřevěné zábradlí. Posledním bodem naplánovaných úprav je vysetí nové trávy, neboť stávající
travnatý pás zde byl v průběhu stavebních prací
značně narušen. K tomuto kroku však bude moci
dojít teprve ve chvíli, kdy povolí nejvyšší teploty,
aby byla jistota, že se nové travní semeno dobře
uchytí. Tímto bych chtěla poděkovat panu Emanuelu Adamcovi, který se stejně jako v roce předešlém velice úspěšně postaral o to, aby Dřevčice doznaly další změny k lepšímu. Na tuto akci
bylo v rozpočtu města vyčleněno 200 tisíc Kč.
Ve druhé polovině července opravili pracovníci městské údržby pod vedením pana Šmola
vjezd a výmoly v Zahradní ulici ve směru od
kostela. Sjezd z hlavní silnice tu byl velmi problematický a vyžadoval maximální snížení rychlosti. Vzhledem k míře poškození zmíněné místní komunikace a technickým možnostem našich
pracovníků probíhaly práce na opravě Zahradní
ulice několik dní. Věřím, že s konečným výsledkem budou místní obyvatelé spokojeni.
Nyní krátce k letní sezóně. Počasí je k nám,
jakožto k provozovateli koupaliště v letošním roce

foto Vlad. Slabý

po mnoha letech opravdu milosrdné, a tak není
ničím neobvyklým, že Autocamp v Nedamově doslova praská ve švech. Za vysokou návštěvnost
ovšem nevděčíme pouze horkým letním dnům,
ale také čistotě vody, která je opět, jako v letech
předešlých, jednou z nejkvalitnějších v rámci celého Českolipska, což ostatně potvrzují pravidelné rozbory vody.
Do nedamovského autokempu vás chci pozvat nejen za účelem koupání a relaxace, ale
také na 16. ročník Mezinárodních jazzových dnů
Dubá – Nedamov, které se v areálu letního kina
odehrají ve dnech 13. a 14. srpna 2010. V rámci
dvoudenního programu, o kterém budete podrobně informováni na plakátech, vystoupí celá řada
skvělých hudebníků, mezi nimiž nebudou chybět
ani tak známá jména jako Petr Vondráček a jeho
Lokomotiva, Vít Fiala, bez kterého by MJD nemohly existovat nebo čestná občanka Dubé paní
Eva Pilarová, která v letošním roce slaví neuvěřitelných 50 let aktivní činnosti na naší populární
hudební scéně. Blížící se 16. ročník jazzových
dnů byste si rozhodně neměli nechat ujít, všichni jste srdečně zváni.
V úplném závěru bych vám všem chtěla popřát krásný, slunečný a poklidný zbytek letních
prázdnin a v září se s vámi budu těšit na viděnou
na předposledním zasedání veřejného zastupitelstva v tomto volebním období.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice

Upozornění pro občany
Dnem 31. 7. 2010 končila
splatnost poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů za 2. pololetí roku 2010.
Tomu, kdo nestihl poplatek
zaplatit, bude po tomto datu
poplatek účtován s navýšením
(podle Obecně závazné vyhlášky
města Dubá č. 1/2003 o místních
poplatcích). O konci splatnosti
tohoto poplatku byli občané včas
informováni na vývěsních
deskách města.
L. Plzáková,
úsek místních poplatků

Sušárna chmele
v městské šatlavě

V prostorách bývalé městské šatlavy na dubské
radnici je po celé léto vystavená studie nového
využití významné technické památky Dubé – sušárny chmele. V srpnu si mohou návštěvníci studii prohlédnout v otvírací době Infocentra, která
je ve všední den od 8 do 17,30 hodin a v sobotu
od 8 do 11,30 hodin.
Miluše Marklová

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO
Dubá v červnu

l Dne 4.6.2010 od 18:05 do 18:56 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Českolipské ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byla zjištěna zatopená
šachta s přívodem tlakové vody do obytného
domu. Jednotka provedla pomocí elektrického
čerpadla odčerpání vody. Na místě byla zjištěna
závada na přetlakovém ventilu. Přívod vody byl
uzavřen a s pomocí pana Papírníka z Dubé byla
provedena oprava.
l Dne 4.6.2010 od 20:11 do 21:02 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 27325 v katastru obce Ždírec
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom (planá třešeň)
přes celou vozovku. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání kmene
stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Zavěšená část větví byla stržena elektrickým
navijákem z vozidla RZA I Nissan Patrol.

l Dne 5.6.2010 od 12:42 do 13:21 hodin vyjela jednotka k údajnému úniku ropných látek na
komunikaci do obce Bylochov, okr. Litoměřice
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn drobný únik motorového oleje na soukromé příjezdové cestě k rekreačnímu objektu.
Velitel zásahu doporučil majiteli provedení sběru pomocí lopaty a zajištění ekologické likvidace.
Jednalo se o planý poplach – zneužití jednotek
požární ochrany.
l Dne 6.6.2010 od 14:25 do 15:37 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Horek u Dubé
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
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l Dne 6.6.2010 od 19:54 do 20:43 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 – Českolipská ulice, Dubá s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu byl zjištěn havarovaný motocykl
s jednou zraněnou osobou, které byla poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc. Jednotka na
místě provedla protipožární zajištění motocyklu
a úniku provozních kapalin. Na komunikaci byl
zjištěn únik motorové nafty z neznámého vozidla
v délce cca 100 metrů, který byl zlikvidován 60-ti
litry sorbentu Vapex. Místo zásahu bylo předáno
Policii ČR.
l Dne 17.6.2010 od 13:20 do 15:04 hodin
vyjela jednotka k požáru do Starých Splavů
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa
byl zjištěn požár rekreační chaty o rozměrech
7 x 5 metrů při kterém hořelo podkroví a střešní
konstrukce. Jednotka byla určena na doplnění
hasičů na proudech a jejich následné střídání,

V období letních měsíců
bude po dobu nepřítomnosti
velitele jednotky dubských
hasičů Jaroslava Hozy
zastupovat Tomáš Mařík.
Pohotovost je zajištěna na
tel. čísle 606 372 919.

Z městské matriky

Zývalová Hermína, Plešivec
Žáková Věra, Dřevčice
Došek Vlastimil, Dubá

ÚMRTÍ

byl zjištěn roj včel v blízkosti rekreačního domu.
Jednotka pomocí včelařského vybavení provedla
asistenci místnímu včelaři při odchytu roje.

Povejšilová Marie, Dubá
Rohlíček Josef, Heřmánky
Štrupl Jiří ml., Dubá

70 let
80 let

NAROZENÍ

Bystrý Václav, Krčma
Veselý Matyáš, Nedamov

Z

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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rozebírání střešní konstrukce, evakuaci materiálu a dohašovací práce. Příčina vzniku požáru
byl otevřený oheň při výměně lepenky nad verandou. Škoda byla vyčíslena na 200.000,- Kč,
uchráněné hodnoty na 500.000,- Kč.

ilustrační foto

l Dne 18.6.2010 od 10:23 do 11:54 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 byla zjištěna dopravní nehoda dvou osobních a jednoho nákladního automobilu. V době
příjezdu se osoby nacházely mimo vozidla. Na
místě byla jedna zraněná osoba, které byla do

příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc. U vozidel bylo
provedeno protipožární zabezpečení a zajištění
úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Do příjezdu Policie ČR jednotka prováděla řízení silničního provozu na komunikaci I. třídy.
l Dne 19.6.2010 od 17:01 do 17:54
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 motocykl
s jednou zraněnou osobou, které byla
do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská zdravotní
pomoc (podezření na poranění páteře). Jednotka dále vypomohla ZZS
s transportem zraněné osoby do sanitního vozidla. Havarovaný motocykl
byl zajištěn proti vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 27.6.2010 od 14:55 do 16:06 hodin vyjela jednotka k požáru na Nové Město v Dubé
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn požár trafostanice. Jednotka cestou
Operačního střediska Hasičského záchranného
sboru ÚO Česká Lípa zajistila přivolání pracov-

níka rozvodných závodů k odpojení přívodu elektrického proudu. Do jeho příjezdu byla prováděna
protipožární ochrana okolí. Příčina vzniku požáru
byl elektrický zkrat. Škoda byla předběžně vyčíslena na 50.000,- Kč.
Jaroslav Hoza

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ST ZAVŘENO
ČT ZAVŘENO
PÁ 10:00 – 14:00
SO otevřeno bude 7., 14.
a 28. vždy od 9:00 do 11:00
Objednávky léků,
požadavky, informace
na tel. čísle 487 870 139
(lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).

Na Dubsku vznikly nové spolky. Co od nich čekat?

Spolky, nebo také oficiálně občanská sdružení,
vznikají na Dubsku z iniciativy lidí, kteří chtějí
něco zlepšit a jsou pro to také ochotni hodně
udělat. Obvykle slouží společnosti bez osobního
finančního prospěchu. Platí zde, že víc hlav víc
ví. Navíc se také lidé ve spolku vzájemně podporují, a tak dlouho vydrží překonávat překážky. Pokud se jim povede dosáhnout cíle, může
z toho mít prospěch široká veřejnost. Bývá tomu
tak. Určitě si proto už i nově vzniklá sdružení
zaslouží Vaši pozornost. Kdo ví, třeba se osobně zapojíte.
Musím přiznat, že pravděpodobně nevím
o všech sdruženích, která vznikla v letošním
roce v okolí. Těžko se totiž takové informace
zjišťují. Uvedu tedy alespoň tři nová, o nichž
se na stránkách Dubáčku ještě nepsalo. Pokud znáte další, dejte mi vědět prosím. Děkuji mnohokrát.

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Dubá
Základním cílem činnosti občanského sdružení je podporovat využití volného času žáků ZŠ
a ve spolupráci s pedagogickým sborem organizovat zábavné, sportovní a kulturní akce
pro žáky školy, podporovat vybrané projekty
a mimoškolní činnost žáků. Kromě těch hlavních úkolů do budoucna by výbor rád žákům
umožnil také studijní cesty po ČR a do zahraničí, ovšem jedině pokud se na to získá dostatek
finančních prostředků, a zajistil exkurze nebo
semináře ke zvýšení jejich dovedností a znalostí. Na to všechno jsou třeba partneři a peníze. Finanční prostředky bude sdružení získávat
hlavně z dobrovolných darů a ze vstupného vybíraného na akcích. Sdružení vzniklo z iniciativy

současných členů Rady školy, na námět ředitelky ZŠ Jindřišky Skalické. Předsedkyní je Bohumila Mynaříková.

Dubské Švýcarsko
Jedním z hlavních úkolů neziskového sdružení
Dubské Švýcarsko je vrátit vrchovině stejného jména bývalou atraktivitu. Sdružení vzniklo
z mé iniciativy a jsou do něj od počátku zapojeni lidé z Dubé a širokého okolí, ale také z Liberce, z Prahy a ze zahraničí, kteří mají k lokalitě krásný osobní vztah. Členem se můžete
stát i Vy.
Nyní připravuji webové stránky Dubského Švýcarska (Daubaer Schweiz), které se
budou věnovat celé této vrchovině o rozloze
25 km x 25 km. V samém středu Dubského Švýcarska leží město Dubá a na okrajích jsou Liběchov, Mšeno, Bělá pod Bezdězem, Doksy, Staré
Splavy, Mimoň, Jestřebí, Zahrádky u České Lípy,
Stvolínky, Kravaře, Blíževedly, Úštěk a Štětí. Jejich základní verze bude do konce léta a přes
zimu na nich budu intenzivně pracovat, aby příští
rok byly dostatečně obsáhlé a dobře sloužily lidem, kteří krajinu rádi poznávají pěšky, na kole
nebo autem. Na stránkách najdete i informace
o sdružení.
Mezi další důležité cíle spolku patří mimo jiné
pojmenování problémů v regionu a předkládání
návrhů jejich optimálního řešení, snaha o přesvědčení příslušných institucí veřejné a státní
správy, že vybrané řešení je vhodné realizovat,
zajištění bezplatných dobrovolnických aktivit
svých členů při současném zapojování komunit měst a obcí a pěstování ducha porozumění
mezi současnými obyvateli a přáteli Dubského

Švýcarska a jeho původními obyvateli (Daubaer
Schweiz).
Jednou z prvních veřejných akcí bude Vernisáž výstavy starých map Dubského Švýcarska,
která se bude konat dne 16. 8. 2010 od 10.00 hodin na zámku Berštejn. Expozici připravuji ve
spolupráci s kurátorem Dr. Sobotkou a národní
knihovnou Klementinum. Na vernisáž jste všichni srdečně zváni.
Markéta Slezák
Občanské sdružení Beškov
Občanské sdružení Beškov vzniklo na jaře roku
2010 a téměř souběžně získalo poměrně početnou členskou základnu čítající okolo 30 osob. Jeho
náplní je ochrana přírodních, kulturních a architektonicko-historických složek části dubského regionu s důrazem na ochranu a zachování krajinného
rázu a tradičních hodnot kulturní krajiny, rozkládající se přibližně v prostoru mezi Dubou a Velkým
Beškovským kopcem, od kterého si sdružení vypůjčilo svůj název. Zvláštní zřetel má sdružení na
bezprostřední okolí osad Nedamov (historická část
„Hackelberg“), Křenov, Panská Ves.
Hlavním smyslem o.s. je tedy v první řadě
jakýsi nestranný dohled nad využíváním (zejména budoucím) kulturní krajiny, která v posledních
desetiletích přišla o svou náplň. Dříve udržovaná krajina se stává neproniknutelnou divočinou,
avšak nemovité majetky na ní vázané získávají
nové majitele. Chceme vědět, jak se bude krajina dále využívat, jaký bude osud území, které
je součástí významné, státem chráněné lokality
a v kontextu celého regionu tvoří nezastupitelnou složku.
Tomáš Petřík
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slavnosti
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Piv ní slav
nosti
Každý se může dostat do zoufalé situace

Jste v obtížné životní situaci a nevíte, jak z ní?
Zdá se Vám, že rodina pomoci neumí a státu jsou
Vaše problémy zcela lhostejné? Jste na tu obrovskou tíhu sami, bolí to a nevíte, z jaké strany začít
své neštěstí rozplétat? Netušíte, zda to vůbec nějaký dobrý konec má? Obraťte se na nás.
Občanská komise
Dovolte mi, abych Vám tímto představila nově
ustanovenou Komisi pro občanské záležitosti
a seniory, která je poradním orgánem starostky
města Dubá. Byla oddělena od Kulturní komise, aby se mohla více věnovat vážnějším tématům. Vznikla hlavně pro Vás, kteří na Dubsku
trvale žijete. Jedním z důležitých úkolů komise
bude pomáhat lidem v tísni zprostředkováním
poradenství a díky němu i zajištění konkrétní
pomoci. Prosíme, obracejte se na nás a upozorněte nás na problémy Vaše nebo třeba potíže Vašeho souseda. Každý se může dostat
do zoufalé situace, ale někdy to okolí nevidí,
ani neslyší.
Co Vás čeká? Pokud se nám ozvete, spletitost problému s Vámi alespoň trochu rozebereme
a sjednáme Vám schůzku s odborníky dle typu
Vašich potíží. Svůj balík bolesti si sice nejspíš
ponesete sami dál, ale už to nebude tak zoufalé
a nezůstanete úplně bez pomoci. Uděláme maximum, aby Vaše výchozí situace byla lepší a nejevila se tak beznadějně.

Kdy se na komisi obracet? Pokusím se vyjmenovat alespoň nějaké situace, kdy se nám můžete ozvat. Ale život sám přináší desítky jiných
nepříjemných situací, které předem prostě nevymyslíte. Často jich také na člověka padne hned

Víte, kdo z ní pomůže právě Vám?
několik dohromady. Aniž by Vám umožnily vzpamatovat se, dochází k jedné události za druhou,
což dělá situaci tak zoufalou. Berte to proto prosím jen jako vodítko.
• Musíte se začít starat o osobu blízkou (např.
po mrtvici), ale nevíte jak, když chodíte do
práce?
• Staráte se už o osobu blízkou, ale sami teď
musíte nastoupit do nemocnice?
• Máte vážnější zdravotní problémy, ale žijete
sami?
• Odvezli souseda do nemocnice, ale příbuzné
má neznámo kde? Netušíte, zda někdo zabezpečí dům, postará se o psa a navštíví nemocného v nemocnici?
• Prožíváte těžkou osobní krizi nebo vyhrocenou životní situaci?
• Zemřel Vám blízký člověk a Vy jste zjistili, že
po sobě zanechal netušené závazky?
• Stali jste se obětí podvodníků, např. při výletní

prezentační akci?
• Chodí Vám upomínky k půjčkám, o nichž nemáte ani ponětí?
• Volají Vám exekutoři například vinou Vašich
dětí?
• Má Váš soused potíže? Změnil své chování a
málo vychází?
• Máte potíže s úřady?
• Doplňte sami další problémy. Cítíte-li, že potřebujete pomoc, ozvěte se.
Komu dát vědět? Stačí se zmínit kterékoli ze
členek občanské komise a požádat ji o zjištění
informací o možné pomoci. Nebo třeba zavolejte na městský úřad. Setkáme se s Vámi a jistě
najdeme cestu k řešení. Děkujeme.
Výbor: Markéta Slezák (předsedkyně), Danuše Červená, Miroslava Papírníková
Členky komise: Květa Charouzková, Věra Jakušová, Eva Jelenová, Zuzana Macurová, Jana
Samcová, Jindřiška Stehnová, Jarmila Svatošová, Miloslava Vokolková, Marta Vondráčková
Závěrem bych chtěla jménem výboru komise poděkovat všem dámám, které v uplynulých
letech chodily ve svém volném čase gratulovat
jubilantům. Jsme moc rády, že v tom budou pokračovat a rozšíří naši občanskou komisi. Velmi
si jejich rozhodnutí vážíme.
Markéta Slezák
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KAPITOLA VI.

OBYVATELSTVO

Dubáček

V porevolučním roce 1945 došlo k neorganizovanému odsunu asi dvou třetin Němců z území
ČSR. Dubá jako okrajové město českého pohraničí byla brzy převzata do českých rukou. Němečtí nacionalisté, mezi kterými přední místo
zaujímali učitelé zdejší školy, byli 27. července 1945 odsunuti. V Dubé pak zůstalo ještě
553 občanů německé národnosti, kteří zde žili
až do roku 1946, kdy byl odsun ukončen. Krátce
po obsazení Dubé oddílem českého vojska byli
Němci vyzváni k odevzdání všech zbraní, které
dosud vlastnili. Výzvě se nepodrobil rektor místní školy Franz STÖBRICH, byly u něho nalezeny
utajované zbraně a proto byl na náměstí u Mariánského sloupu oddílem českého vojska zastřelen. První odsun Němců byl proveden 15.7.1945
z Pavliček.
Organizovaný odsun zbylého německého
obyvatelstva do amerického pásma, začal podle pokynů Zemského národního výboru v Praze
a podle směrnice Ministerstva vnitra k provádění
soustavného odsunu Němců z území ČSR, dnem
24.1.1946. Odsun byl prováděn přes sběrné tábory. Nejbližší pro Dubou byl ve Žďáru. Tam byl
v roce 1941 v blízkosti obce postaven tábor Říšské pracovní služby a ten byl nyní použit pro
funkci sběrného tábora. V Dubé byli někteří
Němci soustředěni v domě proti Slavii a v táboře na Osterbergu (dnešní Vyhlídka, všeobecně zvaná LÁGR). Odsun v Dubé začal v červnu
1946. V tomto měsíci bylo odsunuto 44 obyvatel,
v červenci 155, v srpnu 276 a v září zbytek 59.
Po skončení odsunu zůstalo v Dubé 19 Němců.
Stavy obyvatel v Dubé, které jsou dokumentárně podchyceny v archivních materiálech: Ke
dni 20.8.1945 celkem 387 Čechů – 166 mužů
a 222 žen. K 1.7.1946 to bylo 1 094 Čechů –
396 mužů, 395 žen a 303 dětí. Zůstávalo dosud
496 Němců – 129 mužů, 241 žen a 126 dětí.
Po dokončení odsunu německého obyvatelstva bylo v Dubé ke dni 15.12.1946 celkem 1 162
Čechů – 424 mužů, 418 žen a 314 dětí. Kromě
nich bylo ještě 6 občanů jiné národnosti a zbylých 19 Němců, kteří jako prokazatelní antifašisté
mohli v ČSR zůstat.
Počet obyvatel Dubé včetně N. Berštejnu byl
v roce 1843 celkem 1 528 osob, v roce 1900 bylo
1 842, v roce 1930 pak 1 560 osob, v roce 1947
jen 1212, v roce 1950 již 1220 a v roce 1968 bylo
všech obyvatel 1 296.
Peněžní příjmy obyvatel v průměrné měsíční
mzdě v roce 1967: Státní statek – 1 499,- Kčs,
ČSAD – 1 791,-Kč, ELITE 1 205,-Kč, JEDNOTA
– 1 353,-Kč, Školská správa – 1 346,-Kč, Ostatní – 1 381,-Kč.
NĚKTERÉ UDÁLOSTI ze života dubských
občanů:
Dnes je velmi těžké postihnout celé chybějící období, protože k událostem ze života občanů chybí podklady a vše, co se podařilo sehnat,
se opírá o dílčí zápisy ze školní kroniky a o údaje od obyvatel. Ve IV. kapitole zápisu je zmínka
o zdravotní situaci v prvních letech při osídlování Dubé i o problémech, které tehdejší příchozí
obyvatele provázely.Špatné hygienické prostředí
v obci, které bylo příčinou vzniku různých one-

mocnění i epidemie. Příčinou tragických událostí
byly i pozůstatky války a později i různé případy
neopatrnosti, zejména dětí.
Dne 17. března 1946 zemřel žák školy Vladimír Krupička, který utrpěl smrtelné zranění při
neopatrném zacházení s nalezenou výbušninou.
V dubnu 1946 přišel o život žák školy J. Hanzl,
při neopatrné manipulaci se střelnou zbraní.
Dne 17. dubna 1950 utrpěla úraz žákyně
1. třídy A. Pšeničková, kterou na silnici zachytilo osobní auto. Příčinou byla nepozornost dítěte i řidiče.
Dne 4. října 1956 se konal pohřeb žáka 1. třídy Josefa Kalisty, který se chtěl svézt s vojáky na
autě, ze kterého ale spadl a zraněním podlehl.
V říjnu 1968 utrpěla žákyně školy M. Gürthová úraz hlavy, když na křižovatce u školy přebíhala neopatrně vozovku mimo přechodu pro chodce
a byla zachycena a sražena projíždějícím autem.

Kronikář města píše
volné zpracování podle zápisů
v městské kronice
Úraz byl vyléčen bez následků.
Dne 7. července 1968 zemřel na akutní leukémii učitel Rudolf Štěpánek, ředitel školy v Tuhani. Bylo mu 45 let. Na Dubsku působil od roku
1947.
20. února 1978 zemřel ředitel školy Jan
Krajský, který byl na školu ustanoven dnem
1.9.1977.
Kromě těchto tragédií došlo i k situacím, kdy
byly životy zachráněny včasným a pohotovým
zásahem druhých osob. Tyto zásahy lze označit
jako hrdinské činy, odvážnější ještě v tom případě, že je učinili tehdejší žáci školy: V neděli
7. ledna 1962, na vodní nádrži v Dubé, zachránila žákyně 3. třídy Jarmila Povejšilová malého,
pětiletého Víťu Chalupníčka, pod kterým se prolomil led a chlapec začal tonout. Dne 4.2.1967
bývalí žáci školy M. Štrobl, L. Škvrna a T. Tylchrt, zachránili na vodní nádrži tonoucího 4letého Jaroslava Špice. K dalším dvěma obdobným
hrdinským činům došlo na stejném místě v roce
1969, když 11. ledna se při bruslení prolomil led
pod žákem 3. třídy A. Kovářem. Okamžitou pomoc mu poskytl žák 4. třídy M. Burian, který tonoucího vytáhl z vody. Téhož dne zachránil žák
8. třídy Jaroslav Řeřicha tonoucího 5letého Petra Vlka, který se propadl do vody a začal mizet
pod ledem.
11. ledna 1958 vznikl požár v kotelně zámku
na N. Berštejně. Tehdy zde byl Dětský domov.
Rychlým zásahem hasičů nebylo nutno provést
evakuaci dětí a požár byl zlikvidován.
23.5.1960 asi 3 minuty po půlnoci vypukl
požár v č.p. 13 na náměstí. Začalo hořet v kolnách s palivem a následně ohořela pavlač. Dubští požárníci zásahem zabránili rozšíření požáru
na dům.
8. prosince 1963 vznikl v budově MNV (radnice) ve 2. poschodí v kanceláři Komunálních služeb požár. Od rozpálených kamen chytla dřevěná
přepážka v místnosti. Požár zlikvidovali částečně
občané úplně pak požárníci.
10. dubna 1969 zabránili žáci 8. třídy školy
s učitelem P. Čechem, rozšíření požáru strniště
u Dubové hory do lesního porostu.Dokončení li-

kvidace pak provedli požárníci.
TRESTNÁ ČINNOST, krádeže, vloupání
a vandalismus nebyly v tehdejších letech tak
rozsáhlé jako nyní. Bylo to dáno jednak tím,
že v místě byla služebna SNB a jednak tím, že
v 50. až 70. letech byl styl hospodaření v různých
socialistických podnicích takový, že se ledacos
dalo získat velmi levně na pracovištích, často
i zadarmo. Tady trochu obilí nebo pár litrů nafty, jindy dovoz nějakého materiálu, tu se vyšetřil
pytel cementu nebo vápna, dovezlo se i pár cihel a podobně. Tehdy bylo mezi pracujícími velmi
populární heslo, že „kdo nekrade, okrádá rodinu“
a bohužel bylo tomu tak v mnoha případech. Takové drobné „rozkrádačky“ nebyly ani evidovány
a tak nějak prapodivně patřily k životu. Opatřit
záznamy konkrétních případů bylo problematické a bylo odkázáno na to, co se mezi lidem
obecným řeklo.
A tak se objevovaly občasné krádeže drobného hospodářského zvířectva na pozemcích chovatelů, zejména v zahrádkách u Lopušáku, nějaká vykradená chata v okolí, návštěva zloděje ve
škole, kde však nic nevzal, možná tentýž mladík
navštívil Mateřskou školu(21.5.1967), kde si vzal
nějaké kompoty a zavařeniny, ale během dvou
dní byl usvědčen.
V noci 11.11.1968 se zloděj vloupal do cukrárny a odcizil zde 4 000 korun, O dorty zájem
neměl.
V téže noci pak 4 mladíci otevřeli garáže státního statku na dřevčické silnici a vykradli dvě nákladní auta.
Jiný případ byl pokus o krádež osobního
auta na parkovišti před prodejním střediskem
a následná krádež nákladního auta ve středisku
státního statku, kterou provedli dva opilí dubští
mladíci, kteří šli z hospody a chtěli si opatřit vozidlo na dopravu na diskotéku do Kravař. Majitel
osobního auta je zahlédl, zavolal na ně příslušníky SNB, kteří je pak dopadli. Oba mladíci byli
u soudu potrestáni. Škodu na osobním autě však
nikdy nezaplatili.
Dne 28.9.1964 někdo podřízl lípu v parčíku
u školy. Jednalo se o strom, vysazený v září
1945. Z tohoto vandalského činu byl podezříván
bývalý problematický žák školy, který 2.10.1964
nastoupil k výkonu základní vojenské služby.
Ohlášený případ však nikdo nevyřešil.
Koncem března 1969 se konalo ve Stockholmu mistrovství světa v ledním hokeji. Naši hokejisté tehdy porazili mužstvo SSSR 4:3, což vyvolalo obrovské nadšení i v Dubé, kde na náměstí
došlo ke srocení lidí a dav se následně vydal
k domu Karla Krajíčka, který byl v Dubé znám
jako přívrženec Sovětského svazu a velký komunista. Dav zde skandoval hesla proti komunismu
a proti Sovětskému svazu. Málem došlo k tragédii, když někdo z davu, zřejmě posilněný alkoholem, vykřikl: „Zapálíme mu barák!“ Naštěstí se
k činu nikdo neměl a tak vše zůstalo jen u pokřikování a k násilnostem nedošlo. Přítomní příslušníci SNB nezakročili, báli se davu. Kdo měl
ten nápad se zapálením nikdo neřekl, ale určitě
to byl někdo, kdo neměl Krajíčka rád. Časem tato
věc upadla v zapomnění. V té době to byla ještě
reakce vztažená k srpnu 1968
Mgr. Kamil Matějovič, kronikář města
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Městská památková zóna Dubá

část VIII.
Nedílnou součástí každého památkově cenného
objektu jsou okna, kterým bude věnován tento
díl seriálu o MPZ Dubá. Okna můžeme charakterizovat jako zasklené výplně otvorů stavební
konstrukce, které slouží k osvětlení a větrání
vnitřního prostoru domu. Musí splňovat několik funkcí. Zajišťují tepelnou a zvukovou izolaci
vnitřku domu a chrání ho proti dešti, sněhu a větru. Ovšem zároveň nezanedbatelná není ani jejich funkce estetická, protože jsou významným
výtvarným prvkem fasády a dotvářejí celkový
vzhled objektu.
Okno tvoří pevně zabudovaný rám a okenní
křídla. Často je rám předělen v horní třetině vodorovným poutcem, nad kterým jsou malá větrací
křídla. Nebo je nad poutcem ležaté výklopné větrací křídlo a okno tak dostává podobu T. Oken-

rozdílné barvy, okenní rámy byly natírány tmavozelenou barvou (např. čp. 5, 97), nalezneme
ale i tmavě modrou (čp. 91). Okenní křídla byla
většinou v barvě lomené běloby nebo slonové
kosti. U některých objektů byly okenní rámy i křídla v tmavém odstínu, doložená je hnědočervená u čp. 87.
Bohužel mnoho původních oken bylo při rekonstrukcích domů vyměněno – v průběhu druhé poloviny 20. století často za zcela nevhodná
trojdílná okna (např. čp. 17, 45, 46). Právě tak

7

okenního rámu a křídel, ale také šířku poutce
a dělících příček, které u původních oken byly
velmi úzké. Také je nutné, aby nové okno mělo
všechny profily, které dodávají oknům měkkost a
členitost. Na některých objektech v MPZ Dubá
byla použita velmi složitě členěná okna (čp. 14,
41, 244), při opravách je nutné tato okna buď
repasovat a zachovat, nebo zhotovit jejich přesné kopie.

Dvoukřídlová okna osmitabulková – čp. 120

Původní okna čp. 45, 46

Okna čtyřkřídlová, osmitabulková – čp. 149

Okna typu T – čp. 140

Nevhodný typ oken – čp. 45, 46

ní křídla dvou a čtyřkřídlového okna bývají dělena příčkami. Na horní části okenního rámu a na
poutci jsou tak zvané okapničky – které chrání
okno proti zatékání vody zhora. Okna byla uzavírána pomocí kovových kliček – obrtlíků, později
pomocí rozvorů s klikami často ve tvaru mašliček, litinových či mosazných. Vnější okna se otevírala ven, vnitřní dovnitř, přičemž venkovní okno
bylo osazeno v líci fasády. Do 18. století byla
používána jen jednoduchá okna, a ta na většině
území Čech byla zapuštěna do fasády a později druhá okna byla umístěna před ně, do líce fasády. V severních Sudetech byl postup opačný,
původní jednoduchá okna především roubených
domů byla osazena v líci fasády (doloženo původně např. u čp. 178) a druhá okna později přidána do vnitřního výklenku okna. V minulosti se
často v letním období vnitřní okna vysazovala.
Pouze v průjezdech a hospodářských částech
domů bývají dochovaná jednoduchá okna zapuštěna do fasády.
Uvnitř byl pod oknem širší parapet, většinou
obložený dřevem. Srážení vody na sklech v zimním období bylo řešeno rýhami v parapetu, které
vodu odváděly od okna. V některých případech
byly pod parapetem malé výklenky na nádobku,
do které voda otvorem v parapetu stékala.
Po polovině 19. století byly okenní rámy i křídla většinou lakovány lomeně bílou barvou. V některých případech byly na rámy a křídla použity

neodpovídají požadavkům obnovy historických
objektů okna sice respektující velikost okenních
otvorů, ale bez jakéhokoliv dělení (např. čp. 8,
148, 243, 175). Ani eurookna s nalepenými faleš-

Nevhodný typ oken – čp. 8

nými příčkami z vnitřní strany skla nejsou vhodná. Do památkově chráněného objektu nesmí být
instalována plastová okna. Není to správné ani
z technologického hlediska, protože nedokonale
odizolovaný objekt, což je většina starých domů,
protože jejich odizolování není možné, je tím pádem utěsněn bez možnosti průběžného odvětrávání a dochází tak ke kondenzaci vody a následnému vlhnutí a plesnivění zdí. V případě výroby
nových oken, je potřeba dodržet nejen rozměry

Od prvních desetiletí 20. století se v některých případech okna instalovala s menším zapuštění do fasády. V druhé polovině 20. století
pak při rekonstrukcích byla okna posouvána do
hlubokých výklenků (čp. 89), tím byla výrazně porušena harmonie fasády. Pokud to technický stav
historických okenních rámů a křídel dovoluje, je

Čp. 244 – detail ozdobných oken

vždy vhodnější okna repasovat, především v památkově chráněných objektech. Někdy i zdánlivě velmi poškozená okna lze truhlářsky opravit
a pomocí vhodného těsnění jim dodat i potřebné
funkční vlastnosti. Je žádoucí zachovat i historické závěsy křídel, obrtlíky a kličky. Cenná jsou
i stará skla, jejichž nerovnost dotváří historický
vzhled. Bohužel stará skla byla tenčí než současná okenní skla a vlivem stáří jsou velmi křehká.
Markéta Myšková, bc. Petr Feige
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Pozvání na zámek Berštejn Ztráty a nálezy

Máte rádi prohlídky hradů a zámků? Milujete
historii a staré mapy? Rádi byste věděli více
o Dubském Švýcarsku? Zajímá Vás, jak lze využít památku ze 16. století? Nebo se jen chcete
podívat na zámek, který je ve Vašem sousedství? Udělejte si radost a nenechte si ujít příležitost navštívit zámek
Berštejn.
Kdy? Dne 16. srpna 2010 v 10
hodin
Kde? Na zámku Berštejn, Nový
Berštejn 10, 472 01 Doksy
Co Vás čeká? Vernisáž výstavy
Dubské Švýcarsko na starých mapách, kterou zahájí kurátor Dr. Jan
Sobotka. Unikátní výstava z fondů
Národní knihovny ČR je věnovaná Dubskému
Švýcarsku, tj. místu, kde žijeme. Navazuje na
vysoce ceněnou výstavu SVĚT ZAŠLÝ. Máchův
kraj na starých mapách, která probíhala v minulých měsících v pražském Klementinu. Tam výstava nadchla laickou veřejnost i odborníky.
Zastoupena je kartografická produkce od
prvních nizozemských atlasů 16. století, přes
Müllerovo první důkladné mapování Čech, až
po meziválečné turistické mapy Matouschkovy.
Zvláštní skupinu tvoří mapy nejvýznamnějšího

českého kartografa 19. století F. J. J. Kreibicha. Prohlédnout si budete moci i historickou
mapu železniční trati Štětí-Dubá, která nikdy
nebyla postavena.
A dále pak individuální prohlídka přízemí
zámku Berštejn – konferenční a
společenské prostory, kaple, malá
expozice k historii zámku ve velké
chodbě.
Možnost prohlídky zámeckého
parku a sportovního areálu
Proč si udělat čas? Od roku 1991
je zámek v soukromých rukou, a tak
většina obyvatel Dubska jej zná jen
z doby před rekonstrukcí, kdy byl
odsouzen k demolici. Ta naštěstí
neproběhla a zámek zachránil Miro Slezák. Od
roku 1997 zámek funguje jako historický hotel
s domácí péčí a rozsáhlým sportovním areálem.
Letos získal certifikaci Top Diamond Quality od
Krajského úřadu Libereckého kraje (resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu). Nyní
máte výjimečnou příležitost do zámku vstoupit.
Moc Vás jen prosíme o respekt k soukromí ubytovaných hostů. Vstupujte prosím jen tam, kam
je dovoleno. Děkujeme.
Markéta Slezák

Zajímavosti (téměř)
pro každého

Nakupováním po internetu lze hodně ušetřit.
Nakupovat můžete i v době, kdy jsou kamenné
obchody zavřené, na slevy nestojíte frontu a je
jedno, zda je ten obchod u nás nebo v zahraničí. Využít můžete i automatického srovnání cen
a nakoupit za tu nejnižší cenu. Je však třeba
si dát pozor na několik zásad. Výhodná cena
internetového zboží bohužel nemusí být vždy
správná. Když Vám obchod závazně částku poPLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý a modrý.
Stáří slepiček 17 – 20 týdnů
Garantujeme začátek snášky maximálně
do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční v sobotu 21. srpna
2010 v Dubé u kostela od 13:15 hod.
Případné bližší informace na tel :
728 605 840, 415 740 719 či 728 165 166

tvrdí, měl by Vám za uvedenou cenu produkt prodat. Potvrzenou částku z generované objednávky si vždy zkontrolujte s nabízenou cenou – je
to velmi důležité. Pokud se neshodují, okamžitě
reagujte a obchodu to napište. V neověřených
obchodech neplaťte za zboží předem, ale raději
na dobírku. Opatrní buďte při platbě kreditní kartou. Osobně na internetu nakupuji velice často
a mám s tím jen samé dobré zkušenosti. Dvakrát
jsem za posledních sedm let zboží reklamovala
(dekorace, elektronika) a dokonce i reklamace
proběhly vždy rychle a k mé naprosté spokojenosti. Sdružení na ochranu spotřebitelů však
varuje před nakupováním na www.tech-shop.cz
a www.elektro-galerie.cz – tyto e-shopy prý podle sdružení používají podvodné praktiky.
Je Vám 55+? Nový portál plný informací, rad,
tipů a zábavy najdete na www.padesatpetplus.cz.
Jak název napovídá, stránky jsou určeny lidem
ve věku 55 let a více a doplňují stejnojmenný časopis. Zajímavé informace zde ale najdou i lidé
mnohem mladší, např. rozhovory s osobnostmi
Dubského Švýcarska a brzy i tipy na výlety. Portál informuje o slevách a akcích nejen pro seniory, vypočítat si zde můžete i výši svého důchodu apod. Zvětšit si zde můžete velikost textu pro
snadnější čtení.
Vědci prokázali, že perfekcionisté umírají předčasně. Touha po dokonalosti a odmítání
chyb a omylů zkracují život. Podle expertů stihne perfekcionisty předčasná smrt o 51 % častěji
než méně náročné lidi. Dobrý důvod, proč práci
odložit na zítra a dát si sklenku vínka…
Markéta Slezák

Jménem našich klientů tímto děkuji zaměstnancům a hostům restaurace U Nováků, kteří
před časem na zahrádce „zachránili“ zapomenutou kabelku a čestně ji vrátili majitelce. Děkuji
mnohokrát.
Pokud byste snad na své zahradě našli bílou
vlajku na vysoké pruhované tyčce, tedy možná
jednu z těch, které v posledních měsících zmizely z golfového hřiště zámku Berštejn, budu Vám
vděčná za její laskavé vrácení. Originální golfové vlajky jsou drahé. Lze je koupit jen v sadě
za cca 7.500 Kč (např. www.novotech.biz), a tak
nám s každou vlajkou někdo vytáhne z kapsy
dost peněz. Doposud jsme to brali jako klukovinu, ale škoda už je letos tak vysoká, že do budoucna se k tomu budeme muset začít stavět
jako k obyčejné zlodějně, což nás velmi mrzí.
Zájemcům, kteří by se chtěli učit hrát golf na
své zahradě, ráda daruji žluté plastové praporky, které k tréninku stačí začátečníkům i pokročilým hráčům. K tomu každému zdarma přidám
tři tréninkové míčky. Jamku si lze snadno vyrobit
seříznutím pet lahve, kterou pak vložíte do připraveného důlku v zemi. Jediné, co si budete muset
koupit jsou golfové hole. Pěkné hole lze běžně
pořídit už i v bazarech. Úplně Vám budou stačit
tři: 7, večka a patr.
Markéta Slezák

Stáže
pro mladé

Pokud jste mladí a studujete nebo jste studium
právě ukončili, máte opět jedinečnou příležitost
přihlásit se k zahraničním stážím a získat tak
značnou výhodu pro začátek úspěšné pracovní
kariéry. Zahraniční praxe je bezesporu zážitkem
na celý život. Získáte praxi v zahraniční firmě
a mezinárodní přehled, poznáte svět v širších
souvislostech, zlepšíte si schopnost komunikovat
v cizím jazyce, zdokonalíte si své osobní schopnosti a nabudete větší jistotu a sebevědomí. Podrobnosti a přihlášky najdete na internetových
adresách, které uvádím níže, zdroj: Eurodesk.
Stáž u Evropského ombudsmana, www.ombudsman.europa.eu, 31. srpna 2010; Stáž v Úřadu pro
harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky
a průmyslové vzory), http://oami.europa.eu/office/
admin/stages.htm, 31. srpna 2010; Stáž v Evropské
komisi – administrativa nebo překladatelství, http:
//ec.europa.eu/stages, 1. září 2010; Stáž v Radě
Evropy, www.coe.int/t/e/human_resources/jobs/
10_Traineeship_opportunities, 15. září 2010; Stáž
v Evropském centru moderních jazyků (ECML),
http://traineeship.ecml.at, 30. září 2010; Stáž ve výboru regionů, www.cor.europa.eu, 30. září 2010.
Pokud máte zájem o jiný typ stáže a raději
byste si vybrali mezi praxí manažerskou, technickou, vzdělávací nebo rozvojovou, podívejte se
na www.zahranicnistaze.cz. Délka praxe je od
2 do 18ti měsíců a hledat ji můžete díky AIESEC
ve více než 100 zemích světa. Zde už Vás ale
stáž stojí peníze, a to od 5.000 Kč do 8.000 Kč.
Ovšem domnívám se, že je třeba brát to jako investici. Po návratu máte výhodu na trhu práce
a většinou i výrazně větší šanci získat lepší plat
než čerstvý absolvent bez zahraniční praxe.
Markéta Slezák
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Výlet na kole

Vyjedeme z náměstí v Dubé směr Nedamov. hlavní – směr Doksy. Při výjezdu z Korců máme
Hned v Nedamově naproti koupališti je penzion před sebou panorama Jizerských hor s JeštěČerný mlýn, který zdobí originální mlýnský ká- dem a jedinečný výhled na okolí Máchova jemen. Na křižovatce u koupaliště se dáme vle- zera. Po 3 km jsme v Tachově. Cestou na návo a jedeme do mírného kopce na rozcestí na ves míjíme památný strom – lípu, která vypadá
Březinku. Zde stojí zato
jako čtyři srostlé stromy.
zastavit se a rozhléd- Dubá – Korce – Tachov – Okna – Na návsi je sympatický
nout se po okolí – Malý
hostinec U slunečních
Žďár – Dubá
a Velký Beškovský vrch,
hodin.
27 km – středně náročná trasa
Kamenný vrch, Nedvězí
Od hostince se vrátí– nádhera.
me asi 100 m zpět a dáOdtud sjedeme pěkně z kopečka do Ptačího me se vlevo na Okna (cyklotrasa č. 0015). Asi
údolí, projedeme Plešivec a pak nám dá zabrat na 9. km je rozcestí, kde opustíme č. 0015 a jekopec do Korců, který naštěstí není moc dlou- deme rovně na Okna – jedinečný výhled na hrad
hý. V Korcích máme v nohách 5 km. Jedeme po Bezděz. Okna projedeme jednosměrkou a cestou
potkáme
hostinec Lipka
a hostinec Okna.
Z Oken zamíříme
na Mšeno. Křižovatku na Luka
projedeme rovně
a dorazíme do
Žďáru – vesnická
památková rezervace s roubenými
domy, s barokní
kaplí a s hostincem U Komára.
Odtud vyjedeme
směr Houska,
ale na Housku
neodbočíme, jedeme stále rovně
pohled od Koreckého vrchu
PLACENÁ INZERCE

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Práce či přivýdělek. Sháníme lidi na pobočku.
Jednoduchá kancelářská práce.
T. 739 676 928
EXKLUZIVITA V ÚVĚRECH. AKCE LÉTO!
Expresní vyřízení. Směnka od přímého zdroje.
Bez poplatků.
T. 739 676 928
NOVINKA!
Nebankovní hypotéka i na DB.
Splatnost až na 30 let,
bez registru, příjmu, vyplácení exekucí.
Bez popl. předem.
T. 739 676 928

9

do Ždírce a poté vlevo Ždíreckým dolem pěkně
z kopce do Dubé. Cestou asi na 22. km v pravé
zatáčce hned u silnice je ve skále vytesaná malá
modlitebnička. Cesta je to velice pěkná a dá se
bez zastávek v hostincích zvládnout za 1,5 hod.
Miluše Marklová, David Hradec

HLEDÁ SE MAJITEL
V úterý 20.7.2010,
byla nalezena na silnici
mezi Dubou a Nedamovem
suchozemská želva.
Želva k vyzvednutí: 723 734 892

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty,
neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
neděle 1. 8.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 134

sobota 21. 8.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

sobota 7. 8.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

neděle 22. 8.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 487 520 706

neděle 8. 8.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

sobota 28. 8.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

sobota 14. 8.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 134

neděle 29. 8.
MUDr. Zlatuše Erbenová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935

neděle 15. 8.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 487 520 706
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Rozhovor

cházka. Říkala jsem, že si to musím nechat projít
hlavou. To se stalo dopoledne. Večer jsem šla do
Rokoka, tam už se mnou nikdo nemluvil, jak se o
nabídce dověděli, nevím. Já nebyla rozhodnutá –
a oni hned „no jo, ona jde zpátky do Semaforu…“.
To mě naštvalo, sebrala jsem se tedy a šla..
Zároveň jsem dostala nabídku do Hudebního
divadla v Karlíně, kde jsem hrála – já když řeknu, že jsem hrála, tak to je vždycky v uvozovkách – třeba v hlavní roli v Kankánu – Madame
Pistache a taky jsem měla pěknou roli v prvním

...s
paní Evou Pilarovou

foto J. Šimandl

Paní Pilarová, začínala jste v různých divadlech, chvilku jste zpívala pop-music – kdy
jste se dostala k jazzu?
Já začínala spíš s tím swingem a jazzem, když
jsem nastoupila do divadla Semafor. Můj muž Milan Pilar byl kontrabasista, studoval klasiku. Nebyla tenkrát žádná škola, kde by se učil jazz. On
ale jazz hrál – tenkrát s Gustavem Bromem, pak
s SH Quartetem, s Karlem Velebným, s Janem
Konopáskem… Občas jsem si s nimi zazpívala,
později jsme měli pár jazzových koncertů třeba
s Ferdou Havlíkem. A hlavně s Karlem Krautgartnerem. To byl skvělý muzikant, byl i vynikající kapelník a vynikající člověk.
I když jsem zpívala hodně popík, nikdy jsem nepřestala zpívat swing. Zabrousila jsem i do jiných
žánrů, když byla příležitost. Mám ráda pestrost.
Vybírala jste si písničky od autorů, nebo jste
měla autory, kteří skládali hlavně pro Vás?
Měla jsem obrovskou výhodu v divadle Semafor.
Tam pro mě psali Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Spolupráce
s takovými osobnostmi – to byl pro mě základní kámen, na kterém se velmi lehce stavělo. Měla jsem
štěstí, že jsem nemusela vyhledávat skladatele, že
naopak skladatelé si vyhledávali mě a v podstatě je
tomu tak i dnes. Občas sama zabrousím do vážné
hudby, kterou „poničím“ k obrazu svému, jako například Turecký pochod Wolfganga Amadea Mozarta nebo Smetanovu Vltavu.
Jak to bylo s Vaším působením v divadlech?
V roce 1960 jsem udělala konkurz do Semaforu.
Když po dvou letech „byl odejit“ Waldemar Matuška, zvedli jsme kotvy i s Karlem Štědrým a šli taky.
Já tehdy čekala dítě a neměla jsem moc náladu
starat se, kam dál. Tak jsem řekla: „Kluci, nechám
na vás, které divadlo vyberete.“ Byl zájem z divadel Na Zábradlí, Na Fidlovačce a dalších. Ale hoši
nakonec rozhodli, že půjdeme do divadla Rokoko,
ve kterém byli hlavní protagonisté Darek Vostřel
a Jiří Šašek. Mně se v Rokoku trošku líbilo a trošku nelíbilo. Protože se kromě jiného dělali taky komunální satiru a tu jsem těžce nesnášela.
Pak se stalo, že jsme točili film na Barrandově. Přišel tam za mnou režisér Janík Roháč a ptal
se, jestli bych neměla chuť vrátit se do Semaforu,
že se připravuje „buffopera“ Dobře placená pro-

českém muzikálu Gentlemani. Tím jsem s muzikály skončila. Nebavilo mě zkoušení, nebavil mě
pohyb – oni chtěli, abych tančila! – tak, když se
tady s muzikály „roztrhl pytel“ a nabídky přicházely, slušně, ale razantně jsem je odmítala.
Mám pocit, že muzikálů je moc. Chtěl jsem se
zeptat na Váš názor na Superstar.
Sledovala jsem je, zajímalo mě to. Je fakt, že
se tam objevilo pár hodně zajímavých lidí. Ale já
tomu říkám „výrobna lidí strašně nešťastných“,
protože oni si najednou čichnou k jakési slávě
– stojí na ně fronty fanoušků, každý chce podpis
– pak televizní pořad skončí a nikdo je za měsíc
nezná. A to se nestane jenom těm, kteří tam jen
projdou, to se stalo i vítězům. Když si to shrnete
všechno dohromady, kdo se Vám vybaví? Sámer
Issa a Aneta Langerová. A kdo další?
Co si myslíte o bulvárním tisku?
Jak kdy, jak co… K něčemu je to dobré, k něčemu velmi nedobré. Když se o nás v 60. a 70. letech vyprávěly nějaké drby, tak ty drby přečkaly
dodnes. Teď, když bulvár něco o někom napíše,
druhý den je tu další pecka, třetí opět něco jiného, a na to původní se zapomene. Tak v tomto
směru je bulvár, řekněme, dobrý. Ale na druhou
stranu je někdy až moc drsný, a já se kolikrát některým novinářům divím. Říkám si, jestli nemají
strach, že jim to odněkud vrátí, když se tak surově chovají. Rozvracejí rodiny, dělají nešťastné
děti. S tím nesouhlasím.
Tak teď si trochu oddychneme od neveselých
témat. Ví se o Vás, že ráda fotografujete. Kdy
jste s fotografováním začala?
Už v dětských letech. Tatínek měl Kodak a fotil
do rodinného alba. Já jsem strašně chtěla vyfotit
tatínka. Vysvětlil mi jak, já namířila, cvakla a čekala s velkým napětím na fotografii – no, měl tam
jen nohy. Tak to byl můj první počinek. Nepovažuju se za fotografku, jsem pouhý amatér, ale pokud se mé obrázky někomu líbí, mám radost.
Na každé výstavě se snažím mít aspoň několik
nových fotografií, ale jedna tam je stálá. Zúčastňuji
se vernisáží a pokaždé podotknu: „Nezapomeňte si
všimnout toho nejtřeskutějšího umění – toto je náš
kocour mezi trpaslíkama i se Sněhurkou“.
Fotím na Digital a následně fotografie upravuji na počítači., trošku je deformuji. K tomu mě
inspiroval „tančící dům“ v Praze. A pak fotograf
Josef Louda. Fotil mě ve svém ateliéru a já mu
říkala: „Pane Josefe, na můj věk je to pozadí nějaké tmavé, dělá mě ještě starší“. A on na to, že
to není problém, na něco v počítači kliknul a pozadí bylo světlé. Doma jsem se podívala, jestli
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nemá něco podobného i můj počítač. Našla jsem,
a byla jsem ztracená. Ze začátku si to dělalo, co
chtělo, a trvalo dost dlouho, než to dělalo to, co
jsem chtěla já. Manžel mě podezíral, že na počítači hraju do rána hry, a já dělala „umění“! Když
jsem mu asi po půl roce ukázala moje první výtvory, nevěřícně koukal a prohlásil: „To se může
líbit tak akorát Knížákovi a tobě“. Ale pak přišel
profesionální fotograf a povídal: „To není špatné,
uděláme výstavu“. Já myslela, že si dělá legraci.
Ale výstava byla, a to v hudební kavárně Astra
na Václavském náměstí. Na vernisáži se objevill
Čechorakušan Jan Brabenec, který má galerii ve
Vídni, a zeptal se, jestli bych nechtěla vystavovat
u něho. Myslela jsem, že se s přáteli na mě domluvili, a dívala se, kde může být skrytá kamera.
Ale bylo to myšlené vážně!
Takže už druhá výstava byla ve Vídni, pak pokračovala jedna za druhou, už jich bylo kolem třiceti. Také v Dubé. Teď jsem vystavovala podruhé
v Moskvě, předtím v Doněcku… Ale všechno beru
s rezervou a stále říkám, že nejsem fotografka.
Než jsem si pořídila digitální fotoaparát, taky
jsem měla pár výstav, nejvíc jsem fotila západy
slunce… někdo by řekl kýč, ale proč? Vždyť je
to příroda, je nádherná.
Fotila jsem na Havaji. Tam jsou překrásné barvy. Na své první výstavě, asi v roce 1996, jsem
měla mimo jiné jeden obrázek – fialovo-červeno-oranžové mraky, něco neskutečného. A fotograf,
pan Luťanský, se mě ptal: „Přes jaký filtr fotíte?“.
Tak tenkrát jsem se dozvěděla, že se fotí i přes
filtr. Pak někdo podotknul: „To se to tý Pilarce fotilo
samo, to má z Havaje, tam jsou barvy.“ A jiný mu
říkal: „No jo, ale tohle je z jejich okna v Břevnově..“
Přiznávám, že mně to velmi lichotilo.
Bez fotoaparátu se nehnu, mám ho s sebou
i teď. Díky fotoaparátu vidím věci, kterých si jiní
ani nevšimnou. Okamžitě přemýšlím, jak by to
vypadalo upravené na počítači..
Máte čas si přečíst knížku?
Už jako dítě jsem hodně četla. Všechno možné,
od rodokapsů přes Čachtickou paní až po cestopisy. Do svých dvanácti let všechno, co měl
tatínek v knihovně – tedy rodokapsy tam neměl,
ty jsem si půjčovala. Nejvíc mě zaujaly cestopisy. A dokonce když mi bylo devět let a byla jsem
s rodiči v Jugoslávii napsala jsem cestopis. Tak
ten dopadl asi jako moje první fotografie, nezachoval se, naštěstí….
Na dobrou knížku si čas vždycky ráda udělám. Mám pár svých oblíbených. Vím, že když
někdo mluví o svých oblíbených knihách, tak
třeba jmenuje tituly, které se všeobecně očekávají, možná je v tom i trošku snobismu. Já, když
mluvím o svých oblíbených knížkách, říkám – jo,
Švandrlík! Doktor od Jezera hrochů, Woodhouse,
Mladý muž na ženění… Takové knížky mě oslovují stylem, jakým byly napsané nebo výtečným
překladem – a hlavně humorem, protože smutných věcí je kolem nás dost. Pak mám ráda literaturu faktů a životopisy různých osobností, ale
nesmí to být psáno bulvárním stylem.
Od Josefa Škvoreckého jsem četla snad všechno, co napsal, dokonce i za minulého režimu se mu
vždycky nějak povedlo své knížky mně poslat.
Stalo se Vám, že když jste se po letech vrátila k nějaké knížce, měla jste pocit, že není
dobrá?

Dubáček -
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Mně se naopak stalo, že když jsem se po letech
vrátila ke knížce Hlava 22, tak jsem si ji přečetla
s velikou chutí. Stejně tak třeba Egypťan Sinuhet.
Poprvé mi bylo divné, co na tom všichni mají –
přiznám se, že tenkrát jsem stránky přeskakovala. Po letech jsem si to přečetla velmi pozorně.
Vím, že bych to neměla říkat, ale nemám ráda
Babičku od Boženy Němcové. Nevím, jestli je to tím,
že to byla povinná četba ve škole, že mě navíc maminka nutila, abych tu knížku předčítala nahlas. Nevím….. Taky jsem nemusela Jiráska. Líbí se mi, když
se v knížce něco děje, když má spád. Ale když mám
číst dvacet minut o tom, jak roste strom a jak košatí
doleva nebo doprava, tak to mě nebaví.
Za dob mých studií byla velkým hitem knížka
se zkrácenými obsahy povinné četby.. Ta kolovala ve třídě a my jsme všichni při zkoušení znali
obsahy knih brilantně. Až jednou jsme dostali na
češtinu nového profesora, který se potutelně při
zkoušení usmíval a pak prohlásil: „Vidím, že znáte
knižní výtahy profesora Pulce. To je mimochodem
můj otec. Teď budete pozorně číst, protože budu
zkoušet detaily.“
Jediná povinná knížka, která se mně hodně
líbila, byla Americká tragédie. V těch padesátých
letech nám to dali číst proto, že to v tom kapitalismu všechno strašně špatně dopadlo. Jenže se
z toho dala vyčíst i spousta jiných věcí.
Je něco, co byste nikdy nechtěla dělat?
Co bych nechtěla dělat… Možná to, co mi bezprostředně hrozilo. Když jsem dokončila povinnou
školní docházku, chtěla jsem jít na konzervatoř,
kam mě rodiče nepustili – prý si mám vybrat ně-

MORUŠOVNÍK BÍLÝ

Morus alba
Morušovník bílý je mohutný dlouhověký opadavý strom z čeledi morušovníkovitých (Moraceae). Je známo asi 72 rodů této čeledi s více než
1500 druhy, které rostou většinou v tropech.
Patří k nim také chlebovník či fíkovník. I morušovníků je kolem 12 druhů. Morušovník bílý
je opadavý jednodomý strom, dorůstající výšky až 18 m, se širokou kulovitou korunou. Borku má v mládí světle hnědou, hladkou, později šedohnědou, podélně rozpukanou. Listy jsou
střídavě postavené, široce vejčité až 20 cm
dlouhé a 12 cm široké, hrubě pilovité, leskle
zelené s řapíkem dlouhým 1,5 - 2,5 cm. U mo-

Morušovník bílý na Dražejově

jakou normální školu. Vystudovala jsem Vyšší hospodářskou školu, což je dnes Obchodní akademie,
a hrozilo mi, že budu slečna z kanceláře. To bych
teda nechtěla nikdy dělat. Ale jak se říká „co se
v mládí naučíš…“. Naučila jsem se psát na psacím
stroji a teď se mi to hodí u počítače. Píšu velmi
rychle všemi deseti prsty, aniž bych se musela dívat na klávesy. Byla také doba, kdy se mi hodil těsnopis. Slyšela jsem v rádiu nějakou písničku, která
se mi líbila, taky jsem ji chtěla zpívat a stačila jsem
si ji zapsat těsnopisem. Zpěváci totiž neradi dávali
k dispozici někomu své texty, to bylo jen pár výjimek. Třeba brněnská Eva Martinová.
Stejně jako minulý měsíc jse m se ptal pana
Fialy, jaké byly začátky Jazzových dnů, zeptám se i Vás.
Byl to jeho nápad a požádal mě, abych mu s ním
pomohla. Šli jsme tedy na Městský úřad. Vítek
Fiala už měl svojí představu, já tam byla jen jako
nastrčený známý obličej. No, a ta představa se
zalíbila a letos se budou konat 16. Mezinárodní jazzové dny. Ani jeden rok jsem nevynechala,
pouze na jednom jsem nezpívala, jen jsem uváděla, aby to zase bylo trošku něco jiného.
Ptal jsem se také, jestli jste neměli obavy
z neúspěchu.
Nás to vůbec nenapadlo. Když to paní starostka odsouhlasila, tak jsme si říkali, že snad někdo přijde.
A teď je to mezinárodní.
A nejlepší na tom je, že se muzikanti sami hlásí,
chtějí v Dubé vystupovat, a přitom to není pro ně
„kšeft“ , ale hrají za symbolický honorář. Dokonce

se stává se, že musí být někdo odmítnut, protože
to už by pak nebyly jazzové dny, ale jazzový týden. Jsem ráda, že se tady vystřídalo hodně zpěváků. Byl tady třeba i vynikající Karel Hála!
Loni jsem tady slavila kulaté narozeniny, 70,
a letos to budou zase kulatiny – 50. Tedy ne, že
bych si chtěla ubírat, ale jde o padesát let na
scéně. Už jsem absolvovala celou sérii koncertů
se zajímavými hosty, většinou s mladými zpěváky. Třeba takový Vojta Dyk, to je zázrak přírody.
Ten se naučil Montyho čardáš i v čínštině za tři
dny. Nebo Matěj Ruppert ze skupiny Monkey Business, fenomén. Nebo výborný Petr Vondráček.
Taky jsem zpívala poprvé v životě a zároveň, bohužel, naposledy s Petrem Mukem. I Aleš Brichta, rocker, se mnou zpíval. Z rockerských výšin
sestoupil na Olivera Twista.
Zároveň si se mnou „střihnul“ jazzovou skladbu Hallo Satchmo z filmu Kdyby tisíc Klarinetů,
kterou jsme kdysi s Jiřím Jelínkem zpívali samotnému Louis Armstrongovi. Ze „stařešin“ jsem tam
měla jen Pavla Sedláčka a Jiřího Suchého.
Sérii koncertů „50 let na scéně“ už mám tedy
za sebou a teď bych měla odpočívat. Ale neodpočívám. Mě totiž zpívání pořád ještě baví. Říkám
si – dokud budu mít zdravý hlas a nebudou mě
muset na jeviště nosit, tak toho nenechám. A samozřejmě, pokud budou chodit diváci...
Paní Pilarová, já osobně jsem přesvědčen, že
budou. Přeji Vám hodně koncertů, plná hlediště a zajímavá pěvecká setkání. Děkuji za
příjemný rozhovor.
Miroslav Málek

rušovníku bílého se projevuje heterofylie – jeho
listy mají proměnlivý tvar, kromě nedělených se
mohou vyskytovat i nestejnoměrně vykrajované.
Různopohlavné květy na téže rostlině tvoří válcovité strboulovité jehnědy, rozkvétající současně
s rašením listů začátkem května. Samčí jehnědy
bývají velké až 2 cm, samičí jsou drobnější, asi
1,2 cm velké. Jsou samosprašné a opylují se větrem. Plodem morušovníku bílého je 1,5 - 2 cm
velké plodenství, složené ze srostlých, bělavých
peckoviček, mdle nasládlé chuti, které obsahují
až 22 % cukru. Dozrává v červenci až srpnu.
Morušovník bílý pochází z Asie, roste v Koreji a především v Číně. V Evropě se začal pěstovat v 11. století pro hedvábnický průmysl. V Čechách je první morušovna doložena roku 1627,
ještě v polovině minulého století bylo na území
Čech a Moravy více než milion kusů morušovníku. Kromě morušovníku bílého se často pěstuje morušovník černý (Morus nigra), lišící se
především černočervenou barvou plodenství
a drsnějšími listy s kratšími řapíky. Morušovník
černý pochází z Íránu a Afganistanu, v Evropě
byl pěstován již ve starověku pro plody, které
jsou chutnější než plody morušovníku bílého.
Severní Amerika je domovem morušovníku červeného (Morus rubra), za samostatný druh bývá
také někdy považován morušovník trnavský, kříženec, který se pěstuje na Moravě a Slovensku
více než 200 let.
Morušovník bílý není náročný na druh půdy,
jedná se o suchomilnou dřevinu, které vyhovuje
výsluní až poolostín a snáší i větrná stanoviště.
V našich podmínkách může při tuhých zimách
namrzat, ale dobře regeneruje. V půdě nesnáší
kořeny jiných stromů.
Morušovník bílý se pěstoval především pro

chov bource morušového, který se živí jeho
listy. Kukly bource morušového jsou surovinou pro výrobu přírodního hedvábí. Plody
se používají k výrobě marmelád, moštu, případně vína. Dřevo morušovníku je trvanlivé,
tvrdé, ale křehké, má nažloutlou běl a hnědé jádro. Vyráběly se z něho sudy na víno a
bečky, ale i hospodářské náčiní nebo židle.
Strom se hodí pro větrolamy, aleje, či netvarované živé ploty.
V Libereckém kraji jsou dva památné morušovníky bílé, oba na Českolipsku, mohutnější je v
Holanech s obvodem kmene 270 cm, menší roste
v Oknech. Na Dubsku nalezneme morušovník bílý
se silně ořezanou korunou na Dražejově.
–myš–

Morušovník bílý
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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

Dubáček -
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Ze života škol

Pět let… a pátá už odbila

Pět let je v lidském životě docela dlouhá doba. Pět
let ve školní docházce na prvním stupni je už fakt
dlouhá doba. Doba, za kterou se z neposkvrněných
dětských duší stanou popsané tabule, některá víc a
některá míň. Je to čas, za který děti získají spoustu
vědomostí, najdou si kamarády, dokáží se prosadit
a z berušek se stanou pořádné beruny.
Na školní akademii jsme se rozloučili písničkou z Rebelů, Pátá, právě už odbila. A to i nám
páťákům.
Děkuji Ti Ájinko, Peťane, Meli, Adame, Efánku, Radku, Nikolko, Štěpánko, Teriku, Kubo, Domino, Vojto, Ájo, Nikolo, Janičko, Janinko, Kájo,
Honzo, Vanesko, a to za: pět školních let prožitých jako tlupa kamarádů, úžasné chvíle ve ško-

le i mimo ni, všechny dárky a kytičky na konci
roku.
Všem vám přeji: senzační prázdniny, spoustu slunečných dnů, v září vykročení tou správnou
nohou do VI. třídy.
A věřte, že já na vás budu ráda vzpomínat,
budu vás ve škole potkávat, budu i nadále sledovat vaše úspěchy i neúspěchy. A budu vždycky připravená vám pomoci a vždycky vás ráda
uvítám, když se budete chtít podělit o své radosti i trable.
Děkuji též všem rodičům dětí, bez kterých by
tahle senzační parta nevznikla.
Mgr. Jana Mašková
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Šťastná Země

Výlet do Radvánovic nás všechny nadchnul. Název tohoto přírodního zábavního parku je výstižný, děti tu byly opravdu šťastné. Na úvod nás
ale čekal naučný program o světadílech, a jelikož
týden předtím se konala Cesta kolem světa, byli
jsme světaznalci a všechny úkoly a otázky splnili. Naučný GEOPARK se skládal z šesti světadílů
– v Americe jsme stříleli z luku, v Arktidě prolézali velrybí tlamou, v Africe si zahráli na opičky,
v Asii přebírali rýži, v Evropě Jára kutálel sýr do
Holandska a v Austrálii jsme hopsali jak klokani.
Děti nejvíce nadchla lanová dráha a obrovská
vzduchová trampolína.
Takže pokud plánujete na prázdniny výlety, určitě mezi ně zařaďte Radvánovice, jsou kousek za
Turnovem, a strávíte zde celý den s opravdu „Šťastnými“ dětmi, v areálu je občerstvení, otevřeno mají
od 9.00 do 19.00. Tak šťastnou cestu přeje
Bohumila Mynaříková

Přijďte se najíst!

KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ:
Výlet s kamarády za zvířátky do ZOO v Ústí
nad Labem. 17. červencový čtvrtek nám přichystal velmi deštivé a zamračené probuzení, avšak
nakonec se nám z něj stal velmi příjemný, sluníčkem provoněný den!

foto Matěj Macura (4 roky)

Sluníčko pomalu vycházelo a naši malincí
i velicí vyjíždějí plni očekávání na dobrodružný
výlet za zvířátky...
Cestu autobusem nám velmi zpříjemnil nejen
vlk a zajíc z oblíbené ruské pohádky, ale i veselý pan řidič. Našlo se mezi námi i několik spáčů,
kteří doháněli brzké vstávání, avšak cestou zpět
jsem jich napočítala mnohem víc!
Po příjezdu jsme se rozprchli vstříc dobrodružství, které na nás čekalo za branami ústecké
zoologické zahrady.
Velikým zážitkem byla procházka slonů po
zoologické zahradě, výběh kamerunských ovcí
a koz, kam si ti odvážní dokonce přelezli přes
přichystané schůdky a krmili a hladili. Nebyl
snad žádný z z dětských návštěvníků, který by
se alespoň na chvilku nepohoupal nebo neza-

skákal na různých atrakcích, které jsou tu hojně zastoupeny. Myslím, že rodiče i děti společně strávili krásný den a plní dojmu se vrátili
zase domů.
Děkujeme městu Dubá za zprostředkování
tohoto autobusového výletu!
Prosíme účastníky našeho výletu, kteří
mají nějaké pěkné fotografie a rádi by je přidali
k ostatním, aby je zaslali na email klub.dubacku@email.cz. Fotogalerie z výletu bude brzy
na webových stránkách Klubu malých Dubáčků
www.kmd.estranky.cz.
Novinky z Klubu malých Dubáčků. Gratulujeme naší člence Markétě Bystré a její rodině k narození syna Vašíka!!!
Chcete mít zeleninu ze zahrádky a nemáte
zahrádku? Zapojte se s námi do systému bedýnek! První odběr byl v pátek 25.6. a pokračuje
každých 14 dní, odběrným místem pro Dubou je
obchůdek Zdravíčko na náměstí. Více informací na našich webových stránkách. Kontaktujte nás!
2. letní autobusový výlet malých Dubáčků 26.8. 2010 Šťastná země v Radvánovicích
u Turnova (stále volná místa). Přihlášky v infocentru Městského úřadu Dubá, vybírán příspěvek na autobusovou dopravu 25,- Kč na osobu
při přihlášení..
Dále plánujeme na srpen: Dobrodružná
plavba lodí na Máchově jezeře – výlet pro
všechny odvážné kapitány! – termín bude
upřesněn na web. stránkách nebo na vývěsce u knihovny.
Krásné prázdninové dny přeje za Klub malých Dubáčků
Zuzana Macurová

V naší kuchyni pracují paní kuchařky, R. Dvořáková a J. Blahutová. Kapacita jídelny je 300 strávníků, ZŠ má cca 190 dětí a na oběd jich chodí necelá polovina. Cena obědů je 19,- 21,- 23,- Kč. Děti
mají za tuto cenu polévku, dva druhy hlavních jídel, nápoj, pravidelně ovoce, jogurty i moučníky.
Při sestavování jídelníčku se snažíme, aby děti
měly dostatek mléčných výrobků, vitamínů, ne příliš mnoho tuků a cukrů, zkrátka aby měly všechno,
co ke svému zdárnému růstu potřebují.
Není jednoduché sestavit zdravý, pestrý a nutričně vyvážený jídelníček, který by odpovídal požadavkům školního stravování a zároveň i chutnal malým strávníkům. Každé dítě si z domova
přináší různé stravovací návyky. Děti mnoho pokrmů neznají a odmítají je jíst. Pokud děti doma
s oblibou konzumují sladkosti, sladké bílé pečivo,
hranolky, instantní polévky apod. a nejsou zvyklé jíst ryby a luštěniny, je pochopitelné, že jim ve
školní jídelně nechutná. Vaříme i ze surovin jako
je pohanka, cizrna, kuskus atd.
Kolik stojí pouze svačina vašeho dítěte? Za
minimální cenu získá vaše dítě kompletní plnohodnotný a čerstvě uvařený oběd a nápoj.
Vaříme také pro cizí strávníky, kde je cena
oběda 47,-Kč, důchodci 44,-Kč. Více informací na
stránkách školy nebo u vedoucí školní jídelny.
Helena Pavlíková, vedoucí ŠJ
Prázdninová básnička pro ta naše sluníčka:
Do zoo
Jedeme a zpíváme si všechny známé písničky.
Mávají nám louky, lesy, těšíme se na lvíčky.
Co nás čeká? Překvapení? Zoologická zahrada.
Lev a tygr zuby cení, než si lehnou na záda.
Papoušek rád papouškuje, gorila se předvádí.
Že ji každý okukuje, to opici nevadí.
Pan krokodýl ze své tůně nad hladinu zamrká.
opodál se loudá slůně, dalo by si nanuka.
Lev spořádá řadu masa, šimpanz má rád banány,
Zebra svoje listí spásá, mládě baští u mámy.
V zoologické zahradě utekl den celikčký,
Máváme a hurá nazpět, do té naší školičky.

(z knihy Ve školce je bezva – Stanislava Horová)
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Českolipští fotografové vystavují

Kultura

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Poslední srpnový víkend bude v dubské Galerii Pošta zahájena výstava tvorby dvojice českolipských fotografů, Vladimíra Dvořáčka a Blanky
Šlesingerové.

Fotografie Vladimíra Dvořáčka

Fotografie Blanky Šlesingerové

Na vernisáži, která se koná v sobotu 28. srpna od 18 hodin, se s autory působivých uměleckých fotografií, můžete seznámit. Výstava potrvá do 3. října.
–myš–

Obec Zahrádky u České Lípy pořádá
v sobotu 21. srpna 2010 v zámeckém parku

8. Zahrádecké slavnosti
Program od 10.00 hodin: k poslechu hraje skupina POSITIVE,
Agility – psí sportování, módní přehlídka + Šimůnek

11.30
15.00
17.30

Hlavní hosté:
Petra Černocká se skupinou POSITIVE
ABBA revival
Zdeněk Izer

Doprovodné akce: jízda na koních, prohlídka sklepení zámku, výstavka
(Vlastivědné muzeum), prohlídka obory Vřísek, prohlídka hrobky Kouniců pod kostelem, výstava + promítání na starém úřadě.
Pro děti zdarma: skákací hrad, prolézačky, velká trampolína, další placené atrakce.
Stánkový prodej + občerstvení. Parkování zdarma.

Dubáček -
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Výstava v Galerii Pošta

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací uspořádal v Galerii Pošta v Dubé výstavu obrazů již zesnulého malíře z Vrab-

Obraz Jiřího Kallmünzera

cova JUDr. Jiřího Kallmünzera a jeho neteře
Olgy Otáhalové, která nabízí návštěvníkům dva
rozdílně pojaté způsoby malby. Ačkoliv je tvorba obou výtvarníků zaměřená především na
zachycení krajin a přírody, Jiří Kallmünzer se
zabýval klasickou realistickou krajinomalbou,
zatímco Olga Otáhalová do svých obrazů promítá poetické dojmy z přírodních jevů. Vytváří
pomocí olejomalby nebo akvarelu snové kompozice, které jsou založené na citlivém pozorování přírody a zasněné krásy Vrabcovských
mokřin. Oproti tomu oleje, akvarely či kolorované kresby Jiřího Kallmünzera realisticky zachycují především půvab krajiny mezi Mělníkem a Dubou, kam se z Prahy jako politicky
perzekvovaný po roce 1948 uchýlil. Výstavu,

která potrvá do 22. srpna, si mohou návštěvníci
prohlédnout vždy v neděli od 10 do 12 hodin,
ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do
16 hodin. Jiný termín je možné dohodnout na
tel čísle 607 138 832.
–myš–

Kam jít v srpnu

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
PÁ 6.

Bezděz

Bezděz

od 18,00

České hrady.cz

20,00

Poutníci

Bezděz

od 11,00

České hrady.cz

Houska

od 18,00

Noc s hvězdami

PÁ 6. Lesní divadlo Sloup v Č.
SO 7.

Bezděz

SO 7. Hrad Houska

NE 8.

Vodní hrad
Lipý

Česká Lípa

15,00

Uspávačka

PÁ 13.

Autokemp

Nedamov

18,00

SO 14.

Autokemp

Nedamov od 14,00

SO 14.

Autokemp

Nedamov

19,00

Mezinárodní jazzové dny
Dubá - Nedamov
Mezinárodní jazzové dny
Dubá - Nedamov
Mezinárodní jazzové dny
Dubá - Nedamov

PO 16.

Zámek
Berštejn
Vodní hrad
Lipý

Dubá

10,00

Česká Lípa

19,00

PÁ 20.

PÁ 20. Pláž Klůček

Doksy

SO 21. Vodní hrad
Lipý
NE 22.
Zámek

Česká Lípa

ČT 26.

19,00

Doksy
Dubá

PÁ 27. Lesní divadlo Sloup v Č.

20,00

SO 28. Galerie Pošta

18,00

Dubá

vernisáž

Hudební festival. Areál otevřen od 18 hod.
200,Připraven je karnevalový zahajovací večírek.
na místě
Od 19 hod. vystoupí K. Knechtová, od 21
hod. T. Klus, od 22 hod. je vyhlášení nejlepší
karnevalové masky, od 23 hod. vystoupí D. Bárta
a Illustratosphere
koncert legendární folkové kapely, která letos slaví
100,již 40 let na scéně.
a 50,Areál otevřen od 11 hod. V sobotu vystoupí např.
400,Kryštof, Aneta Langerová, Support Lesbiens,
na místě
Monkey Business, Xindl X, UDG a další. Více na
www.ceskehrady.cz
Koncert interpretů naší popmusic na hradě
300,Houska. Vystoupí např. Petr Kotvald, Eva Pilarová,
Monika Absolonová, Martina Balogová a další.
Více na www.hradhouska.cz
aneb pohádka z kabátu. Kdo by si dnes vzpomněl
60,na dobu, kdy každý večer vycházel ponocný
v kabátu a s lucernou na noční hlídku městem.
V nové autorské loutkové pohádce na to
vzpomeneme
16. ročník jazzového hudebního svátku. Více
150,informací uvnitř Dubáčku
Nenucené hudební a literární odpoledne, vystoupí zdarma
Jan Hocek a Tomáš Hromek
Sobotní večerní program proběhne ve znamení
150,hvězd jako jsou E. Pilarová, Lokomotiva, Vít Fiala
a další
Výstava starých map Dubského Švýcarska

Noční prohlídka hradu Lipý Českolipský hrad ožije obrazy ze své pestré
minulosti v podání volného sdružení ochotníků
a přátel hradu
Mácháč 2010
Beach open air party. Více info včetně cen za
vstupné na www.partyinfo.cz
Noční prohlídka hradu Lipý Jedinečná příležitost pro ty, kteří si nechali ujít
předešlou noční prohlídku
Dokská pouť
Tradiční jarmark s rukodělnými výrobky a bohatým
kulturním programem. Více na www.doksy.com
Šťastná země
autobusový výlet – pořádá město Dubá a Klub
malých Dubáčků (přihlášení nutné v infocentru MÚ
Dubá)
Karel Kahovec
Největší hity ze 60. let
a George & Beathovens
Vernisáž

Výstava fotografií V. Dvořáčka a B. Šlesingerové

60,-

60,-

120,a 80,-
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Letní kino Nedamov – srpen

NE
1.8.

Exmanželka
za odměnu

ÚT
3.8.

Iron Man 2

Na Milo Boyda, smolařského lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane za úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou manželku, reportérku Nicole (Jennifer Aniston).
Domnívá se, že ho čeká snadná odměna, ale když mu Nicole zmizí, aby sledovala stopu
vražedného spiknutí, uvědomuje si, že nic, co se týká jeho a Nicole, není jednoduché. Oba
bývalí partneři neustále stupňují finty, kterými se jeden druhého snaží obelstít až do chvíle,
než zjistí, že jim jde oběma o život.

V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří tu a tam navléknou nějakou masku, aby zachránili
svět, by bral bezkonkurenčně první místo. Zatímco většina maskovaných reků neúnavně
střídá civilní a neporazitelnou, tajnou identitu, zručný vynálezce a zbrojař Tony Stark (Downey)
v přímém přenosu do celého světa vyzvonil, že pod kovovým oplechováním se skrývá on. Bezprecedentní odhalení samozřejmě nese následky. O Iron Mana se začne vehementně zajímat
vláda Spojených států, která chce Tonyho Starka zlanařit do svých služeb.
PÁ Kawasakiho růže Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim čas obrousit hrany?
6.8.
Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka podle Cenou Sazky
oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří spletitý řetězec podobných otázek a nabízí
celou škálu často protichůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří postava renomovaného
psychiatra (Martin Huba), morální autority, který má u příležitosti výročí založení republiky
získat významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem
událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz.
NE
Kuky se vrací
Kuky se vrací, film scénáristy a režiséra Jana Svěráka, je dobrodružný i poetický rodin8.8.
ný příběh, v němž ovšem hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské představivosti.
Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze “zdravotních důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená
hračka - růžový medvídek Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, začne
pracovat Ondrova fantazie, v níž prožívá medvídkovy příběhy v neznámém přírodním
světě. Je to ale opravdu jen sen malého kluka a nebo se Kuky skutečně vydal za největším
dobrodružstvím svého plyšového života?
ÚT
Záložní plán
Zoe (Jennifer Lopez) má za sebou spoustu let partnerských vztahů, ale najít toho pravého
10.8.
se jí nikdy nepodařilo. Protože se jí zdá, že hledání už trvá příliš dlouho, rozhodne se stát
matkou na vlastní pěst a domluví si návštěvu lékaře za účelem umělého oplodnění. Téhož
dne ale potká Stana (Alex O‘Loughlin) – muže, který na ni působí velice nadějným dojmem.
Ve snaze nezaplašit rozvíjející se vztah a ukrýt počínající známky těhotenství se tak Zoe
dostává do divokého víru chyb a rozporuplných náznaků, z nichž je Stan naprosto zmatený.

Dubáček

USA, 110 min., mládeži přístupný
v původním znění s titulky
Režie: Andy Tennant, Hrají: G. Butler, J.
Aniston, Ch. Baranski, N. Morales

70,-

USA, 124 min., do 12-ti let nevhodný
český dabing
Režie: Jon Favreau, Hrají: R. Downey Jr.,
M. Rourke, S. L. Jackson, S. Johansson, G.
Paltrow, D. Cheadle, S. Rockwell, K. Mara, O.
Munn, S. Lee, T. Guinese, P. Bettany, a další
ČR, 95 min., mládeži přístupný
Režie: Jan Hřebejk, Hrají: L. Vlasáková, D.
Kolářová, M. Huba, M. Mikulčík, A. Kratochvíl,
P. Hřebíčková, L. Chudík, M. Schulz, A.
Šímová, I. Onoda

80,-

75,-

ČR, 95 min., mládeži přístupný
70,Režie: Jan Svěrák, Hrají: O. Svěrák, Z. Svěrák,
O. Kaiser, K. Nováková - Fuitová, F. Čapka, J.
Macháček, J. Lábus, P. Čtvrtníček, P. Liška

USA, 106 min., do 12-ti let nevhodný
v původním znění s titulky
Režie: Alan Poul, Hrají: J. Lopez, O‘Loughlin,
E. Ch. Olsen, M. Watkins, A. Anderson, M.
McCarthy, N. DeWulf, D. Logue, D. Harris, L.
Lavin

70,-

ÚT
17.8.

Sex ve městě 2

Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přinášiì film Sex ve městě 2, ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda. Poznejte jejich životy a lásky po dvou
letech v pokračování, které opravdu září. Co se stane po tom, co řeknete své „Ano“? Život
je takový, jaký si ho dámy vždycky přály, ale nebyl by to „Sex ve městě”, kdyby život neměl
v záloze pár překvapení...

USA, 139 min., do 12-ti let nevhodný
v původním znění s titulky
Režie: Michael Patrick King, Hrají: S. Jessica
Parker, K. Cattrall, K. Davis, C. Nixon, Ch.
Noth, D. Eigenberg, E. Handler, J. Lewis

70,-

PÁ
20.8.

Princ z Persie:
Písky času

Od týmu, který přinesl trilogii Piráti z Karibiku na velké plátno, představují Walt Disney Pictures
a Jerry Bruckheimer Films film Princ z Persie: Písky času, epické akční dobrodružství, zasazené do tajuplné Persie. Líný princ i přes váhání spojí síly se záhadnou princeznou a spolu bojují
proti temným silám, aby ochránili starověkou dýku, která může osvobodit Sands of Time - dar
od bohů, který může vrátit čas a umožnit jejímu vlastníkovi vládnout světu.

USA, 116 min., do 12-ti let nevhodný
v původním znění s titulky
Režie: Mike Newell, Hrají: J. Gyllenhaal, G.
Arterton, B. Kingsley, A. Molina, T. Kebbell, R.
Coyle, R. Ritchie

75,-

ČR, 110 min., do 12-ti let nevhodný
Režie: Alice Nellis, Hrají: Z. Bydžovská, P.
Franěk, F. Čapka, Z. Čapková, N. Volkova, I.
Shvedoff, M. Čapka, M. Issová, V. Jiráček

70,-

NE Mamas and papas Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika manželských či partnerských dvojic, které
22.8.
v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo
zmařeného rodičovství. Záměrem scénáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že problém moderního rodičovství je širší a hlubší než
konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy. Domácí režisérka číslo jedna opět přichází
s příběhem, který se může dotknout diváků bez ohledu na věk či postavení.
ÚT
24.8.

Toy Story 3:
Příběh hraček

Tvůrci milované série příběhů o hračkách „Toy Story“ se vrací do kouzelného světa nám
dobře známých hraček. Chlapec Andy už vyrostl a chystá se na vysokou školu. Buzze, Woodyho a zbytek hraček tak čeká nejistá budoucnost. Čekají vás zbrusu nová dobrodružná
komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí
a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat, až dostanou tyhle „nové“
hračky do svých malých, upatlaných ručiček.

USA, 103 min., mládeži přístupný
český dabing
Režie: Lee Unkrich, Hrají: T. Hanks, T. Allen,
J. Cusack, M. Keaton, N. Beatty, W. Shawn, D.
Rickles, W. Goldberg, J. Garlin, R. L. Ermey, L.
Metcalf, B. Hunt, K. Schaal, J. Benson

70,-

PÁ
27.8.

Morganovi

Komedie Morganovi vypráví příběh velice úspěšného manželského páru z Manhattanu,
Paula a Meryl Morganových, jejichž dokonalý život má jen jedinou chybičku – rozpadá
se jim manželství. Problémy v lásce ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co na ně osud
chystá vzápětí: jsou svědky vraždy a stanou se středem zájmu nájemného zabijáka. FBI
se je jakožto svědky snaží ochránit a pošle proto Morganovi z jejich milovaného New Yorku
do malého městečka ve Wyomingu, kde je partnerský vztah, který narážel na jistá úskalí,
nucen čelit Skalistým horám...

USA, 103 min., mládeži přístupný
v původním znění s titulky
Režie: Marc Lawrence, Hrají: H. Grant, S.
Jessica Parker, S. Elliot, M. Steenburgen, E.
Moss, M. Kelly

70,-

NE
29.8.

Zataženo,
občas trakaře

Snaživý vynálezce Flint Lockwood je podivínský génius, zodpovědný za jedna z nejbizarnějších zařízení, která kdy vznikla. Přesto, že všechny jeho vynálezy, od bot ve spreji až po
překladač opičích myšlenek, byly naprostými katastrofami a přivodily městu, v němž žije, jen
spoustu problémů, je Flint odhodlaný vytvořit něco, co lidi potěší. Když jeho nejnovější vynález,
stroj na proměnu vody v jídlo, náhodou zničí náměstí a vystřelí do nebe, domnívá se, že je
s jeho vynálezeckou kariérou konec. Dokud se nestane něco neuvěřitelného – z nebe začnou
padat cheeseburgery. Jeho stroj funguje!

USA, 90 min., mládeži přístupný
český dabing
Režie: Phil Lord, Chris Miller, Hrají: A. Faris, N.
P. Harris, B. Campbell, B. Hader, A. Samberg,
B. J. Thompson

70,-

