květen 2010

V Dubáčku
najdete:
– Dubá v televizi
(str. 3)

– Lékař v Klubu
seniorů (str. 6)
– Pohádková noc
s Andersenem
(str. 12)

– Dubsko jak ho
neznáte (str. 17)

Vážení spoluobčané,

Slovo úvodem

v úvodu mého květnového slova se chci věnovat
akci „číslo jedna“ pro letošní rok, tedy dokončení
kanalizace v Dubé. Po několikaletém úsilí o získání dotace na tuto finančně velice náročnou akci
jsme dosáhli obrovského úspěchu. V pondělí dne
12. dubna jsem na Ministerstvu zemědělství ČR
v Praze podepsala rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celková výše dotace z ministerstva zemědělství činí 8 milionů 796 tisíc korun, dalšími
prostředky ve výši 1 137 700,- Kč přispěje Liberecký kraj.
Dokončení kanalizace v Dubé zahrnuje zhotovení pěti nových stok, které povedou ulicemi Sadová, Nové Město, Dlouhá, Malá Strana a Nedamovská. Získané dotační prostředky pokryjí jen
část celkových nákladů, které se vyšplhají k neuvěřitelným 18 milionům 707 tisícům korun, zbylou část tudíž zaštítí město ze svého rozpočtu.
To je také hlavní důvod, proč v letošním roce
musíme pečlivě zvažovat priority jednotlivých
menších akcí, které jsme si naplánovali. Vzhledem k napjatému rozpočtu, nebude možné realizovat vše, co bychom chtěli, a tak bude muset
být řada méně důležitých akcí přesunuta na příští
rok. V souvislosti s výstavbou kanalizace a přípojek k jednotlivým objektům bych ráda upozornila,
že majitele všech dotčených nemovitostí budeme o nezbytných krocích včas informovat prostřednictvím dopisů, které jim budou doručeny
přímo do jejich schránek. Vlastníci domů, jichž

se bude výstavba kanalizačních přípojek týkat,
tak od města získají veškeré informace včetně
potřebných kontaktů.
Samotnou výstavbu kanalizace ve zmíněných
ulicích bude zajišťovat firma Voka – ing. Tichý
z České Lípy, která vzešla z výběrového řízení.
V době, kdy píši tento sloupek, začala firma s vytyčovacími pracemi. Výstavba kanalizace bude
dokončena v prosinci letošního roku.
Druhým tématem, o němž se chci v krátkosti
zmínit, jsou volby do poslanecké sněmovny, které
se uskuteční ve dnech 28. a 29. května. Někteří je sice možná nepovažují za tak zásadní, jako
volby komunální, které nás čekají letos v říjnu,
nicméně pokud k volbám nepůjdeme, ať už k těm
květnovým nebo k říjnovým, ztratíme šanci ovlivnit to, co nám vadí. Každý volič a každý hlas je
pro změnu v současném systému důležitý, proto
vás žádám, udělejte si v pátek 28. nebo v sobotu 29. května čas a navštivte volební místnost ve
svém okrsku. Využijte jedinečné možnosti vyjádřit prostřednictvím svého volebního práva váš
názor na politiku a dění v naší zemi. Lamentovat
doma u televizních obrazovek nestačí, teď máte
možnost něco změnit a já věřím, že se k tomuto úkolu postavíte zodpovědně. Podrobnější informace o blížících se volbách naleznete uvnitř
Dubáčku a následně také na všech vývěsních
deskách města Dubá.
Druhá polovina měsíce dubna nám přála,
tedy alespoň, co se počasí týče, a proto se zaměstnanci městské údržby spolu s pracovníky

VPP mohli naplno věnovat přípravám na letošní sezónu v Nedamově. Na první pohled patrnou
změnou, ke které zde došlo, je oprava tolik poničeného vjezdu do areálu koupaliště. Zaměstnanci údržby pod vedením pana Vlastimila Šmola
proměnili téměř již nesjízdný povrch k nepoznání.
Starý a rozbitý beton z části vyplněný asfaltem
nahradila nová betonová cesta. Všichni, kteří se
na této akci podíleli, pracovali o sto šest, výsledek je zcela profesionální a za to jim patří velké
poděkování. Poděkování patří samozřejmě také
všem ostatním, kteří strávili přípravou autokempu
na letošní sezónu několik týdnů. Věřím, že nejen
návštěvníci z řad rekreantů, ale také místních občanů naše úsilí ocení a budou se do Nedamova
rádi vracet po celé léto.
V uplynulém měsíci vysazovali naši pracovníci na několika místech po Dubé nové okrasné
keře. Jednou z lokalit, na níž jsme se při výsadbě
soustředili, je prostranství před bytovkami a rovněž podél kotelny ve Školní ulici. Jsem skutečně
ráda, že jsme obdrželi kladné reakce nejen od
obyvatel bytovky. Ve výsadbě nových okrasných
keřů máme v plánu postupně pokračovat i na dalších místech po Dubé.
Závěrem mi nezbývá než vám všem popřát
krásný květen a vyjádřit přání, abychom se koncem června v co největším počtu společně sešli
na Letních slavnostech města Dubá. O přesném
datu a programu budete včas informováni.

Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá

2

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Střípky z radnice

telefon: 487 870 201

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v roce 2010.
Rozhodnutím prezidenta České republiky
č. 37/2010 Sb. ze dne 8. 2. 2010, byly vyhlášeny
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Tyto volby na území České republiky proběhnou
v pátek 28. a v sobotu 29. května 2010.
V obci Dubá byly v této souvislosti ustanoveny
tři volební okrsky:
volební okrsek č. 1 – Dubá
volební místnost v zasedací místnosti zastupitelstva, Dlouhá ulice č. p. 86 (malá škola)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Dubá (Dubá, Rozprechtice, Vrabcov, Krčma,
Malý Mlýnek), Nový Berštejn, Horní Dubová
Hora, Korce, Plešivec, Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Dražejov, Nedvězí a Kluk
volební okrsek č. 2 – Dřevčice
volební místnost v 1. patře v bývalé knihovně,
Dřevčice č. p. 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Dřevčice, Zátyní, Lhota, Heřmánky a Sušice
volební okrsek č. 3 – Deštná
volební místnost v 1. patře v knihovně, Deštná č. p. 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Deštná, Zakšín a Bukovec
Každému voliči budou dodány nejpozději tři
dny přede dnem voleb hlasovací lístky včetně
písemných informací o způsobu hlasování. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Bedřich Janďourek,
tajemník MěÚ Dubá
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Osadní výbor Deštná-Zakšín

Na dubnovém veřejném zastupitelstvu v Deštné
představila paní Naďa Šabatková, předsedkyně
OV Deštná-Zakšín, program na rok 2010. Také
v letošním roce by osadní výbor rád pokračoval
ve zkrášlování obcí, ale Naďa Šabatková k tomu říká: „Prioritou je především postupná oprava obecních komunikací.“ Rozhodnutí osadního
výboru vychází z podnětů spoluobčanů. „Anketa
na téma: co chcete v obcích zlepšit a realizovat,
měla jasný závěr. Na všech vrácených lístcích
byly výhrady k rozbitým komunikacím,“ připomíná
Naďa Šabatková. Také z toho důvodu se podle
ní neuskuteční dříve plánované vybavení obecní
knihovny. Alespoň ne v letošním roce. Finanční
prostředky ve výši 200.000 Kč, které jsou obcím
od Města Dubá přislíbeny, by dle doporučení
osadního výboru měly být investovány zejména
do opravy dvou až tří cest. Jedné v Deštné za
Bačovými v předpokládané výši 125.000,– Kč
a jedné až dvou komunikací v Zakšíně. Minimálně by mělo jít o opravu dvou nejvíce poškozených částí cesty ve výši cca 60.000 Kč. Realizace by měla proběhnout v letošním a příštím
roce. „Toto je pouze první krok. Opravy dalších

rozbitých cest zůstávají naším hlavním úkolem
do dalších let,“ vysvětluje Naďa Šabatková. „Jistě
bychom rádi dbali také na čistotu a úpravu obcí.
Přejeme si, aby se pravidelně vysekávala veřejná
prostranství, rádi bychom osázeli květinové truhlíky na autobusových zastávkách a vysázeli trvalky podél chodníku v Deštné před objekt č.p. 44.
Předpokládám, že se nám to podaří letos udělat.“
V plánu je také jedna větší akce v Deštné s dobrovolnou účastí občanů obce a za pomoci pracovníků na veřejně prospěšné práce. „U obchodu
chceme vybudovat pěkný prostor pro míčové hry
a umístit zde také pingpongový stůl, který jsme
si pořídili již vloni. Část pozemku proto budeme
čistit, urovnáme jej a zasejeme zde novou trávu.“ Spolupráci se starostkou a zastupitelstvem
si osadní výbor chválí: „Město Dubá neinvestovalo nikdy dříve do Deštné tolik, jako v minulých
dvou letech. Změny jsou na první pohled zřejmé
i těm, kteří obcemi jen projíždějí. Z Deštné se
zvolna stává krásné místo.“ Ovšem také zastupitelstvo má radost, že se osadní výbor činní a vynaložené prostředky jsou vidět. Škoda, že peněz
není letos více.
Markéta Slezák

Z městské matriky
JUBILEA

Šimo Karel, Dubá
Málková Zdeňka, Dubá
Komberecová Hana, Dubá
Kořínek Václav, Dřevčice
Hřebíčková Věnceslava, Deštná
Velechovská Vlasta, Dřevčice
Studničková Jaroslava, Zátyní
Horáková Eva, Dubá

NAROZENÍ

Hraník Mikuláš, Heřmánky
Bělohlávková Adéla, Dubá

70 let

83 let
75 let

Z

Dne 20. 5. 2010
uplyne 25 let, co nás
navždy opustil pan
Václav Krs z Dubé.
Stále vzpomínají
manželka a syn
Václav s rodinou.
Dne 9. 5. 2010
uplynou 3 roky, co
nás navždy opustila
paní Eva Tobiášová ze
Sušic. S bolestí v srdci
stále vzpomínají
manžel, děti, vnoučata
a ostatní příbuzní a známí. Všem, kteří
vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 19. 4. 2010 uplynulo pět let ode dne,
kdy nás navždy opustil pan Alexandr Malčík.
Zároveň 12. 5. 2010 vzpomeneme první smutné
výročí od úmrtí paní Libuše Malčíkové.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
a všichni příbuzní.
Dne 3. 5. 2010 uplynou čtyři smutné roky od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jiří
Civín. S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka Věra a synové s rodinami.
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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Třídění odpadu v Dubé

Milí občané, rok od roku se z vás stávají lepší a lepší „třídiči“ domovního odpadu, což mne neskutečně
těší, to mi věřte. Jen velmi výjimečně se nyní potýkáme s některými nešvary, které byly ještě
v roce 2008 zcela běžné. Co tím mám na
mysli? No třeba že nás kolem kontejnerů na
sklo proháněly roje vos, protože nějaký dobrák vyseparoval sklenice i s kompotem a ejhle, když se sklo rozbilo, to se děly věci…
Nicméně vraťme se k pochvalám.
Množství vytříděného odpadu je v našem
městě rok od roku větší, což je prima, protože to znamená, že vám, nebo aspoň většině z vás, není jedno, jakým směrem se
odpadové hospodářství v našem státě vyvíjí. Právě díky větší výtěžnosti jednotlivých
komodit (sklo, papír, plast) jsem v dubnu
začala se svozovou firmou jednat o stažení současných nádob a rozmístění kontejnerů s podstatně větší kapacitou – což by
se prozatím týkalo především města. V jak
krátkém či dlouhém horizontu k této výměně dojde,
se prozatím neodvažuji odhadnout, nicméně máme
větší nádoby přislíbeny. Nové kontejnery i stávající

PODĚKOVÁNÍ
VELITELE JEDNOTKY
Prostřednictvím Dubáčku
tímto děkuji
Jaroslavu Hypšovi ml.,
Pavlu Koubkovi,
Jaroslavu Hypšovi st.
a Miloši Maříkovi
za odvedenou práci
při opravě historického
vozidla CAS-8 RN,
které se připravuje
na oslavy rodáků
města Dubá.
Jaroslav Hoza,
velitel jednotky

kovové na jednotlivých obcích budou ošetřeny novým nátěrem, a to především proto, že jejich současný stav už nepůsobí nijak vábně, zároveň plá-

nujeme jejich podložení, aby spodní výsypové části
nebyly permanentně vystaveny vlhkosti, což způsobuje časté provozní problémy těchto nádob.

Dubá v regionální
televizi

V souvislosti s vynikajícími dosaženými úspěchy v oblasti třídění odpadu nás ve druhé polovině dubna navštívila regionální televize Genus
TV a. s., která u nás natáčela upoutávku do
soutěže, jejímž mottem je „Máme páru!... třídit odpad“. Součástí soutěžních upoutávek byl
také krátký rozhovor s naší paní starostkou, vybraným občanem města a natočení nejrůznějších záběrů základní školy či zákoutí s odpadními nádobami.
Pokud si na internetu zadáte adresu www.jatridim.cz, budete se s celou soutěží moci blíže seznámit. Každý z vás může Dubou podpořit zasláním hlasu formou SMS nebo přímo pro naše město
hlasovat na zmíněných webových stránkách.
Hlasovat bude možné od 12. května, přičemž
každý týden budou v rámci regionálního vysílání
Genus TV na Primě představeny soutěžní reportáže měst a obcí v jednotlivých kategoriích. Každým hlasem, kterým podpoříte Dubou, posunete
naše město blíže závěrečnému finále. Za zaslané
hlasy vám všem jménem paní starostky předem
moc a moc děkuji.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

A do třetice k separátům… Protože se stále více z vás věnuje oddělenému sběru kartonových obalů od nápojů, jako jsou „krabice“
od mléka, džusů apod., rozhodli jsme
se, prozatím na zkoušku, umístit jeden
z oranžových kontejnerů na tyto obaly
na parkoviště před nákupní středisko.
Výhodou sběru nápojových kartonů jako
samostatné komodity, tedy do oddělené
nádoby je, že případné zbytky obsahu
(ačkoliv se doporučuje nápojové kartony vyplachovat) neznehodnotí papír,
mezi který se dříve krabice od mléka
vhazovaly. I když nutno podotknout, že
v Dubé už si mnozí před lety zvykly na
pytlový sběr obalů od mléka i džusů.
Zkrátka uvidíme, jak se kontejner na
novou komoditu osvědčí v praxi a podle toho budeme postupovat dál. Prozatím nezbývá, než vám všem poděkovat
za pilné třídění odpadu a věřit, že se
počet třídičů bude stále zvyšovat.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Dubá v soutěži

Stejně jako v roce předešlém jsme byli vyrozuměni, že se Dubá díky vám všem, kteří poctivě třídíte
odpad, opět dostala mezi nejlepší města a tím pádem budeme znovu bojovat v soutěži o Zlatou Popelnici. Už loňské umístění pro nás bylo milým překvapení, a kdybychom se letos, resp. za rok 2009
umístili ještě lépe, vůbec bych se nezlobila. Tato
soutěž je každoročně vyhlašována v rámci projektu
Intenzifikace tříděného sběru v Libereckém kraji zaměřeného na plnění cílů POH LK. Vyhlašovatelem
soutěže je Liberecký kraj a záštitu nad celou akcí
převzal Ing. Jaroslav Podzimek, radní LK pro resort
zemědělství a životního prostředí. Do soutěže jsou
automaticky zařazeny obce, které mají uzavřenou
smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s.
Dubá se umístila mezi nejlepšími městy v kategorii do 3500 obyvatel nejen díky samotnému
množství vytříděného odpadu, ale také díky aktivnímu zapojení se naší ZŠ a MŠ do celého systému. O přesném umístění budeme informováni při
vyhlášení výsledků na slavnostním předávání cen
Zlatá Popelnice 2009. Termín předávání cen prozatím neznám, ale o konečném umístění našeho
města vás samozřejmě budeme rádi informovat.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

65. výročí bombardování Dubé

Těsně před osvobozením v roce 1945 byla Dubá bombardována. Řada domů byla zničena nebo poškozena a zahynulo 50 dubských obyvatel.
Dům naproti Slávii, poškozený bombardováním
– z knihy Dubá a okolí ve starých pohlednicích Ø
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Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 4/2010 ze dne 22. dubna 2010 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. (Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.) Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený doplněný program kontrol příspěvkových organizací města Dubá za teční dne 1. června 2010 v Liberci.
zasedání zastupitelstva č. 4/2010.
rok 2009 a výsledku hospodaření města Dubá k
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 31. 3. 2010.
12) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovate- 6) VZALO NA VĚDOMÍ rozhodnutí paní sta- základě předložené písemné žádosti TJ Slavoj
le zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zá- rostky týkající se pronájmu dolního prodejního Dubá poskytnout dotaci z rozpočtu města Dubá
pisu paní Markétu Slezák a pana Milana Netrha stánku v areálu Autocampu Nedamov, na zákla- ve výši 160 000,- Kč na dokončení vodohospoa zapisovatele usnesení paní Evu Jelenovou.
dě zveřejněných podmínek v záměru města Dubá dářské části areálu této organizace.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 ze dne 24. 2. 2010. Tento prodejní stánek bude
SCHVÁLILO rozpočtovou změnu č. 1 rozpodle stanovených podmínek pronajat paní Petře počtu města Dubá na rok 2010: zvýšení pří3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu- Rybkové, bytem Jestřebí, nájemné bude stano- jmů v paragrafu 3639 Komunální služby a místpitelstva č. 3/2010 ze dne 17. března 2010
veno podle předložené nabídky ve výši 55 000,- ní rozvoj o částku 30 000,- Kč a v paragrafu
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2010 kon- Kč za sezónu, nájemní doba bude uzavřena na 6171 (činnost místní správy) o 130 000,- Kč. Zátrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- dobu určitou od 30. 4. 2010 do 30. 9. 2010.
roveň zvýšení výdajů v paragrafu 3419 (ostatní
hlédnutí na Městském úřadě Dubá.
komentář starostky: Město Dubá obdrželo 3 tělovýchovná činnost) o 160 000,- Kč.
nabídky. Paní P. Rybková podala písemnou napro: 8
proti: 1
zdrželo se: 0
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- bídku včetně všech požadovaných údajů, splnila
ru zastupitelstva na základě písemných žádostí všechny podmínky pronájmu a nabídla nejvyšší 13) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOč.ev. 42/08 a 11/10, vyhlásit a zveřejnit záměr nájemné, včetně jeho jednorázové úhrady.
MÍ program a činnost Osadní výbor Deštná
prodeje městských pozemků: p.p.č. 668/14,
– Zakšín.
ostatní plocha o výměře 31 m2, části p.p.č. 7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky prodej komentář starostky: Děkuji osadnímu výboru
498/6, trvalý travní porost o výměře cca 1 200 městského majetku (věci movité): zařízení plyno- za aktivní práci, zvláště pak předsedkyni paní
m2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Vý- vé kotelny v budově č.p. 85 ve Školní ulici v Du- N. Šabatkové za soustavnou spolupráci s veměra a rozsah pozemků bude upřesněna geo- bé včetně příslušenství (záměr byl již vyhlášen dením města a pomoc při řešení problémů v
metrickým plánem.
a zveřejněn): Strana kupující: ČESKOLIPSKÁ Deštné a Zakšíně. Důkazem výborné spoluprápro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 TEPLÁRENSKÁ a.s., se sídlem v České Lípě, ce jsou zrealizované akce v roce 2009, jejichž
kupní cena činí 350 000,- Kč bez DPH. Splatnost hodnota přesáhla 1 700 000,- Kč. I v letošním
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru kupní ceny se stanovuje nejpozději při podpisu roce se budeme snažit zvelebovat obě obce a
zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev. kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a pomáhat plnit program osadního výboru obcí
12/10, vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje měst- zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do Deštná a Zakšín na rok 2010 (čistota a úprava
ského pozemku: p.p.č. 673/2, orná půda o vý- tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Po- obcí, oprava komunikací, úprava pozemku pro
měře 1 096 m2, v obci Dubá, katastrální území kud v tomto termínu nedojde k uzavření předmět- míčové hry a pingpongový stůl).
Nedamov. V záměru je nutné uvést informaci né kupní smlouvy, bude tento schválený prodej
o existenci podzemního vodovodního řadu ve zrušen.
14) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní stasprávě Severočeských vodovodů a kanalizací,
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 rostky týkající se:
a.s. Teplice a podzemní vodoměrné šachty s
a) vyhlášených voleb do Poslanecké sněmovpodzemními vodovodními přípojkami ke dvěma 8) VYBRALO na návrh hodnotící komise na re- ny Parlamentu ČR v květnu 2010
budovám ve vlastnictví fyzických osob.
alizaci stavební akce „Výměna oken, výloh, dveří komentář starostky: Rozhodnutím prezidenta
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 a vrat městské budovy č.p. 12 na Masarykově ná- České republiky byly vyhlášeny volby do Poslaměstí v Dubé“ firmu František VÍTEK truhlářství, necké sněmovny Parlamentu ČR. Proběhnou v
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru se sídlem v Dubé. Stavební akce bude provedena pátek 28. a v sobotu 29. května 2010. V obci
zastupitelstva prodej městských pozemků (zá- podle předložené cenové nabídky firmy. Cena za Dubá jsou stanoveny 3 volební okrsky: volební
měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žá- dílo činí 637 200,- Kč.
okrsek č. 1 – Dubá (volební místnost je umísdost č.ev. 18b/09): podle vypracovaného gepro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 těna v zasedací místnosti zastupitelstva, Dlouometrického plánu se jedná o p.p.č. 3096/61,
há ulice č. p. 86 – malá škola), volební okrsek
orná půda o výměře 4 181 m2, p.p.č. 3096/65, 9) VYBRALO na návrh hodnotící komise na č. 2 – Dřevčice (volební místnost je umístěna
ostatní plocha o výměře 9 m 2, v obci Dubá, realizaci stavební akce „Výměna oken, výloh a v 1. patře v bývalé knihovně, Dřevčice č. p. 1),
katastrální území Dubá. Strana kupující: Ředi- dveří v přízemí – čelní a boční strany městské volební okrsek č. 3 – Deštná (volební místnost
telství silnic a dálnic ČR, kupní cena činí dle budovy č.p. 192 ve Školní ulici v Dubé“ firmu je umístěna v 1. patře v knihovně, Deštná č. p.
znaleckého posudku 670 400,- Kč, splatnost Jiří BALOUŠEK truhlářství, se sídlem v Dubé. 9). Každému voliči budou dodány nejpozději tři
kupní ceny se stanovuje ve dvou splátkách: 1. Stavební akce bude provedena podle předlo- dny přede dnem voleb hlasovací lístky včetně
splátka ve výši 335 200,- Kč se splatností nej- žené cenové nabídky firmy. Cena za dílo činí písemných informací o způsobu hlasování. Ve
později při podpisu kupní smlouvy, 2. splátka 376 100,- Kč.
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky
ve výši 335 200,- Kč se splatností nejpozději
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 i ve volební místnosti.
do tří měsíců ode dne provedení vkladu vlastMgr. Zdeňka Šepsová, starostka
nického práva do katastru nemovitostí k pro- 10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky vypraTomáš Novák, místostarosta
dávaným nemovitostem. Termín podpisu kupní covaný dokument „Místní program obnovy vensmlouvy se stanovuje nejpozději do tří měsíců kova – Plán rozvoje města Dubá na roky 2010ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tom- 2013“, viz příloha k nahlédnutí na Městském
Veřejné
to termínu nedojde k uzavření předmětné kupní úřadě Dubá.
zasedání zastupitelstva
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
se bude konat 20. 5.
11) POVĚŘILO paní starostku zastupováním
5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního města Dubá na valné hromadě Severočeské vood 18.00 v Dubé.
výboru zastupitelstva týkající se provedených dárenské společnosti a.s., Teplice, která se usku-
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Měsíčník informací z Dubé a okolí

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v březnu

l Dne 1.3.2010 od 09:34 do 11:31 hodin vyjela
jednotka k úniku ropného produktu na komunikaci I. třídy číslo 9 (Dubá – Bukovec) s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
únik motorové nafty z nákladního automobilu po
technické závadě na vozidle. Vozidlo bylo odstaveno na odstavné ploše v Deštné, kde jednotka
provedla jímání zbylé motorové nafty z nádrže
do záchytného kanistru a připravených barelů.
Po příjezdu Hasičského záchranného sboru ÚO
Česká Lípa bylo provedeno přečerpání paliva
a provedena provizorní oprava proražené nádrže speciálním tmelem. Na asanaci úniku bylo použito 60 kg sorbentu Clibo-sorp. Cestou Operačního střediska HZS ÚO Česká Lípa byl na úklid
vozovky povolán správce komunikace.
l Dne 3.3.2010 od 20:00 do 21:26 hodin vyjela
jednotka k požáru do Horních Heřmánek s technikou CAS- 25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár sazí v komínovém tělese rodinného domu.
Lokalizace a následná likvidace požáru byla provedena pomocí kominického nářadí a písku. Před
odjezdem byl proveden průzkum celého komínového tělesa s vyhledáváním možných skrytých ložisek požáru. Požár beze škody, příčina: nedostatečně vymetené komínové těleso.
l Dne 4.3.2010 od 13:30 do 20:36 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy
číslo 9 v katastru obce Deštná s technikou RZA I
Nissan Patrol a CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn havarovaný nákladní automobil převážející dřevní kulatinu po čelním nárazu do stromu. Z havarovaného vozidla uniklo cca 100 litrů
oleje v bezprostřední blízkosti říčky Liběchovka.
Jednotka provedla zajištění vozidla proti možnému vzniku požáru /odpojení AKU/ a dalšímu úniku
provozních kapalin. Uniklé ropné látky byly ohrazeny, čímž se zamezilo úniku na vodní plochu.
Částečná asanace byla provedena pomocí 60-ti
litrů sorbentu Vapex a 50-ti kg. sorbentu Absodan za stálého jímání unikajících látek do záchytných kanistrů. Cestou Operačního střediska HZS
ÚO Česká Lípa byl na místo povolán správce komunikace a vyrozuměna ekoložka města Dubá
sl. Zuzana Martínková, která dále na místě zajistila likvidaci kontaminovaného sorbetu a zeminy.
Místo zásahu bylo po odtažení vozidla odtahovou
službou a úklidu vozovky předáno Policii ČR.
l Dne 5.3.2010 od 08:23 do 09:51 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Deštná s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom
na komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily jeho rozřezání a následné odstranění. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 6.3.2010 od 18:44 do 19:58 hodin vyjela
jednotka k požáru do Korců s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí
v komínovém tělese rekreačního objektu. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí z půdního prostoru. Na
místě bylo zajištěno vybrání hořících sazí do nehořlavých nádob. Závěrečným průzkumem neby-

lo zjištěno žádné porušení celistvosti komínového
tělesa. Požár beze škody, příčina: nedostatečně
vymetené komínové těleso.

l Dne 7.3.2010 od 14:45 do 16:40 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Zahradní ulice
v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna ucpaná kanalizace vedoucí
do rodinného domu. Pomocí motorového kalového čerpadla bylo provedeno částečné odčerpání.
Se svolením majitele byl na místo povolán fekální
vůz, který provedl vyčerpání jímky. Před odjezdem
byl proveden proplach kanalizační přípojky.
l Dne 16.3.2010 od 15:49 do 17:50 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Dubé, Na
Výsluní s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna ucpaná kanalizace a podmáčená garáž. Jednotka provedla pomocí motorového kalového čerpadla částečné odčerpání
a trhacím hákem uvolnění ucpané kanalizace.
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Před odjezdem byl proveden proplach kanalizační přípojky.
l Dne 28.3.2010 od 18:56 do 21:34 hodin vyjela
jednotka k požáru do Dlouhé ulice v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese, ze kterého
šlehaly dvoumetrové plameny. Lokalizace požáru
byla provedena pomocí jednoho ručního hasícího
přístroje P6. Následná likvidace byla provedena
pomocí kominického nářadí ze střechy rodinného
domu. Na místě bylo zajištěno vybrání hořících
sazí do nehořlavých nádob. Závěrečným průzkumem bylo zjištěno popraskání komínového tělesa
vlivem sálavého tepla. Byl vydán zákaz používání
do provedení revize odborně způsobilou osobou.
Škoda byla vyčíslena na 20.000,- Kč, uchráněné
hodnoty: 1.200.000,- Kč. Příčina vzniku požáru:
nedostatečně vymetené komínové těleso.
Jaroslav Hoza
PLACENÁ INZERCE
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Bezpečí pro děti

Děti jsou zranitelnější než dospělí. Jako rodiče byste měli děti učit znát jednoduchá pravidla osobního bezpečí již od tří let. Dejte dětem jasně na vědomí,
že nikdy nemohou odejít s kýmkoliv, dokonce ani ne s tím koho znají, aniž by
se vás zeptaly. Děti mladší osmi let by neměly být nikdy samy, zvláště ne ve
městech. Dokonce, i když si hrají s ostatními dětmi, měly by být v péči a na
očích dospělých nebo podstatně starších dětí, které jsou zralé a důvěryhodné.
Nikdy nenechávejte malé dítě bez dozoru na hřišti, v obchodě nebo parku. Neopouštějte ani dítě v kočárku. Pokud jste na přeplněném místě (např. ve velkém
městě, na pouti, v metru), nenechávejte dítě v kočárku. Nechoďte daleko před
malým dítětem, které vám nemůže stačit. Zapamatujte si, že batoleti stačí jen
okamžik, aby se vám ztratilo. Vaše děti se také musí naučit adresu pro případ,
že se opravdu někde ztratí. Jakmile jsou děti schopny rozumět, naučte je znát
jejich celé jméno, adresu a číslo telefonu. Učte starší děti bezpečně přecházet
silnice, nejlépe na přechodu, učte je bezpečně nakupovat a ptát se dospělých
na cestu. Když jsou dostatečně zralé, aby byly venku samy, ujistěte se, že vám
řeknou, s kým jdou, kam a kdy se vrátí. Pokud je to možné, napište si telefonní číslo, kam je jim možné zavolat. Rodiče musí vědět, kde si jejich děti hrají
a s kým tráví svůj volný čas. Na frekventovaných veřejných prostranstvích se
dohodněte s dítětem na nějakém bezpečném místě, kde se sejdete pro případ,
že byste se vzájemně ztratili. Ujistěte se, že děti vědí, co mají dělat, pokud by
se ztratily. Musí jim být jasné, koho mají požádat o pomoc – policistu, prodavače nebo někoho s malým dítětem. Pomáhejte svému dítěti budovat pocit sebevědomí dostatkem lásky, pochvaly a pozornosti. Tyranizující a nebezpeční
dospělí mají sklon hledat své oběti mezi méně spolehlivými dětmi nebo mezi
dětmi, jež jsou zanedbávané či často ponechávané o samotě. Pokud jsou děti
samy doma, nesmí nikoho vpouštět do domu či do bytu bez Vašeho vědomí.
O tom, že jsou samy doma by neměly s nikým neznámým hovořit ani do telefonu. Poučte také děti, aby nikdy s nikým cizím nechodily do žádného domu
a bytu a nepřijímaly od nikoho cizího žádné dárky. Také by neměly nosit klíče
od bytu viditelně na krku. Když před vchodovými dveřmi domu stojí neznámý
člověk a čeká, až dítě dveře otevře, nemělo by do domu vstupovat. Poraďte
mu, ať v té situaci například řekne, že musí jít ještě něco nakoupit. Následně
by mělo informovat Vás mobilním telefonem. Dítě by také mělo vědět, kdo z Vašich sousedů či přátel bývá doma - v případě jakýchkoli problémů se může na
tuto rodinu obrátit. A samozřejmě platí, že děti by v žádném případě neměly
přistupovat k cizím automobilům a nasedat do nich. Vysvětlete dětem, že by
nikdy neměly s dospělým nebo většími dětmi dělat něco, co se jim nelíbí - a to
ani tehdy, jde-li o někoho, koho znají. Praktikujte to také doma, nikdy ať je nelíbá či neobjímá dospělý, pokud to nechtějí. Naslouchejte svým dětem, zvláště
když vám chtějí říct o věcech, které je trápí. Děti musí cítit, že je vždy berete
vážně a uděláte vše pro to, abyste je ochránili.
Na kolo a na brusle jedině s helmou… Děti rády jezdí na kolech, koloběžkách a bruslích v ulicích, velmi často bez dohledu dospělého. Aby byly v silničním provozu v bezpečí, musí malí sportovci i jejich rodiče dodržovat několik pravidel. Helma je naprostý základ. Poranění hlavy u dětí tvoří 44 % všech úrazů
způsobených pádem z kola (paže 27 %, břicho 6 %, kolena 23 %). Pokud se
dítě nechce nechat přesvědčit k nošení helmy, poslouží Vám výchovně i obyčejný meloun. Oblékněte meloun do cyklistické přilby a z výšky své postavy pusťte
volným pádem na zem. Meloun ve zdraví přežije. Druhý pád proveďte bez přilby.
Meloun se roztříští. A právě takový osud může potkat i nekrytou dětskou hlavu,
když se zřítí z kola dolů. Helma musí mít patřičnou velikost a musí být dobře
zapnutá. Důležité je děti naučit, aby se na ulicích chovaly zodpovědně a byly
ohleduplné i vůči ostatním. Pokud vyrazí ven na kole, neměli by jezdit v nepřehledných skupinách vedle sebe, ale spíše za sebou. Neměli by se rozhodně
předhánět. Děti berou jízdu na kole jako hru, která ale bohužel může skončit
v nemocnici. Ideální je, když jsou děti na kole v doprovodu dospělých. Pokud
už ale rodiče svého potomka ven na bicyklu pustí, musí dítě znát základní pravidla silničního provozu. Každé kolo by mělo mít také povinnou výbavu. Děti ani
rodiče by na něm neměli dělat vlastní úpravy, přidělávat různé provázky nebo
třeba výplety. Pravidla musí dodržovat také bruslaři, stejně jako na kole je potřeba helma, a navíc i chrániče na lokty a kolena. Pro děti na kolech a bruslích
jsou doporučovány také reflexní doplňky, které zvyšují viditelnost, a řidič proto
díky nim dokáže včas zareagovat. Při snížené viditelnosti je pro děti nejvhodnější vesta, protože má velkou reflexní plochu.
Povinná výbava kola: dvě na sobě nezávislé brzdy, přední bílé světlo, přední odrazka bílé barvy, zdroj elektrického proudu (musí zajistit svícení světel po
dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení) zadní červené světlo, zadní odrazka
červené barvy, oranžové odrazky v pedálech, oranžové odrazky v paprscích
kol. Doporučená výbava: zvonek, blatníky, kryt řetězu.
Markéta Slezák
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Pozvánka

Dubáček

... na povídání s lékařem.
Populárně naučná přednáška o nervovém
systému a páteři, navíc „škola zad pro Vás“
Termín: 19. května 2010, od 14:00 v Klubu
seniorů
Přednáší: MUDr. Vladimír Dvořák, neurolog
Pochází ze Zlína, vystudoval v Olomouci, více
jak 30 let pracuje jako neurolog v Krajské nemocnici v Liberci. Je ženatý, má dvě děti. Na
Dubsko jezdí s manželkou za krásnou přírodou a odpočinkem už mnoho let.
Některá neurologická onemocnění výrazně mění kvalitu života pacientů a jejich blízkých. Neurolog je v těchto životních situacích
oporou. Do jeho běžné praxe patří ošetřování nemocných s bolestí hlavy,
bolestí zad, poruchami rovnováhy, závratěmi, poruchami hybnosti, citlivosti,
neuropatickou bolestí, epilepsií, poruchami paměti atd.
Program populárně naučné přednášky: 1.) Kdo je neurolog a kdy ho
potřebujeme. 2.) Nejdůležitější skupiny chorob nervového systému, tj. záněty, úrazy, cévní onemocnění, nádory, neurodegerativní onemocnění,
např. Parkinsonova nemoc a onemocnění provázená abnormními pohyby.
3.) Diagnostika, léčení a prevence. 4.) Onemocnění páteře a jejich léčení.
5.) Škola zad pro každého. 6.) Dotazy a diskuse. 7.) Možnost individuálních konzultací
Chcete se něco nového dozvědět?
Něco, co můžete sami využít v životě a předejít tak některým zdravotním potížím?
Přijďte na zajímavé povídání s příjemným lékařem, který Vám dokáže
trpělivě vysvětlit (téměř) vše, co Vás zajímá. Budete srdečně vítáni!
Markéta Slezák
PLACENÁ INZERCE

Uhelné sklady Doksy
Polská směs

170,– Kč

Ledvice:
ořech 2
ořech 1
kostka
brikety

195,–
265,–
280,–
295,–

Dřevo štípané

650,– Kč/m3

Kč
Kč
Kč
Kč

Cena včetně dopravy
Michal Fiřt, tel.: 728 202 268

Dubáček -
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Čtení z městské kroniky
OBEC

Charakteristika v období let 1945-1948 podle
zprávy, vypracované Ing. arch. Čeňkem Musilem z Jičína, pro potřeby okresního úřadu.
Svojí polohou a spádem komunikací je
město Dubá hospodářským centrem rozlehlého kraje ohraničeného železničními tratěmi
Bakov-Česká Lípa-Litoměřice-Mělník-Mšeno-Mladá Boleslav-Bakov. Celým tímto ůzemím
prochází od severu k jihu pouze jediná dálková
komunikace, státní silnice Rumburská č.9. Další silniční komunikace jsou nižších tříd. Jsou to
spojnice Dubá-Doksy, Štětí-Dubá, Mšeno-Dubá
a Dubá-Dřevčice-Zahrádky. Nejbližší železniční stanice jsou Jestřebí-11,5 km, Doksy-12 km
a Liběchov-20 km. Nedostatkem hlavní silnice č.9 je, že městem prochází úzkými ulicemi
s nepřehlednými zatáčkami, což značně ztěžuje provoz. Kvůli tomu je potřeba změny. V návrhu je v tomto roce již zmínka o možnosti odklonění tohoto silničního tahu mimo město.
Celý tento kraj je nebohatý, bez význačného průmyslu, kde hlavním zdrojem je zemědělství. Obyvatelům města dříve přinášelo užitek
pěstování chmele. Za doby německé okupace
však byla většina chmelnic zrušena. Dosídlenci, kteří přišli ze středních Čech, byli zvyklí
na pěstování obilovin a řepy a pro pěstování
chmele se proto už nerozhodli. Dříve postavená sušárna chmele se skladištěm je dnes
neužívaná a opuštěná. Pro zemědělskou výrobu je k dispozici místní mlékárna při silnici
do Nedamova.
Ve městě je nyní asi 45 zemědělských
usedlostí, z nichž dvě jsou ve Vrabcově a jedna v Rozprechticích. Usedlosti dostaly v průměru 13 hektarů půdy k obhospodařování. Většina
usedlostí je ve velmi špatném stavu a jen 8 jich
vyhovuje i po stránce stavební. Jsou to čísla
popisná: 31, 88, 92, 93, 102, 103, 106 a 109.
K zemědělským usedlostem patří stodoly, které jsou sloučeny do tří společných skupin v řadové zástavbě, což je i nebezpečné vzhledem
k možným požárům.
Dnešní stav hospodářského zvířectva je následující: 244 kusů selat, 288 vepřů, 71 koní,
449 kusů hovězího dobytka, 46 koz, 379 kusů
drůbeže, 100 husí, 14 ovcí. Stáje jsou ve většině případů nevhodné. Také příbytky některých
zemědělců nejsou v dobrém stavu.
Ve městě jsou živnosti a řemesla, související se zemědělstvím, Živnostenských podniků, obchodů a řemeslníků je celkem 62. Jsou
zde 4 koloniální obchody, 3 obchody s textilem, 1 knihkupectví a papírnictví, 3 obchody s obuví, 1 železářství, 2 obchody s uhlím,
1 prodejna součástek moto-kolo, 1 prodejna
mléka, 1 velkoobchod s cukrovinkami, 1 drogerie, 1 lékárna, 2 řezníci, 2 truhláři, 1 instalatér, 2 elektrotechnici, 1 klempíř, 2 natěrači,
1 sklenář, 1 kolář, 2 kováři, 1 zámečník, 4 pekaři, 2 sedláři, 1 krejčí, 2 švadleny, 4 autodopravci, 1 automechanik, 1 cukrář, 1 košíkář, 2 holiči,
2 sběrny odpadků, 1 mandl, 1 pila v Nedamově, 4 hostince.
Závěrem zprávy je zmiňována turistika, která by mohla městu přinést užitek a která není
dosud využita. Tolik ze zprávy Č. Musila.

Na konci II. světové války byla Dubá bombardována, když tudy prchaly kolony německé
armády. Při tom bylo poškozeno větší množství domů. Autor prvního dílu kroniky V. Tylchrt
uvádí datum bombardování 9. května 1945. Po
letech se mi při studiu dostal do ruky archivní
materiál, který uvádí, že k bombardování došlo
již 8. května. Vyplývá to ze zápisu místní správní komise z 19. 3. 1946, ve kterém se uvádí počet zničených nebo poškozených domů. Vzhledem k tomu, že zápis byl vyhotoven téměř po
roce, je možné, že i zde došlo k pochybení,
takže přesný den bombardování Dubé je stále nejasný. Každopádně to bylo v posledních
dnech války. Zápis uvádí čísla domů zničených nebo poškozených, určených k demolici.
V Luční ulici č.p. 25, 26, 27, 259. Na Rumišti
č.p. 28, 206, 167 a 1 stodola. Na Českolipské

Kronikář města píše
volné zpracování podle zápisů
v městské kronice
ulici č.p. 52, 56, 68 a skladiště. Na Malé Straně
č.p. 190, 195, 184, 185, 186, 187, v Dlouhé ulici č.p. 98, 211 a taras. Jiné zprávy uvádějí, že
ze 300 domů Dubé bylo poškozeno nebo úplně zničeno 54 staveb. V údobí let 1946 – 1950
byly odstraněny téměř všechny poškozené objekty. Stálo to 350 tisíc Kč. Byla na to použita
státní subvence pro obnovu měst a obcí, zpustošených válečnými událostmi.
Výstavba obce v letech 1945 – 1954 byla
dotována částkou několika milionů korun. Z ní
uvádím hlavní akce:
Byla provedena rekonstrukce hotelu SLAVIA a dostavěn nový sál nákladem 831 000 Kč.
Sál byl otevřen koncem prosince 1946. Proklamace k této události byla uvedena textem:„J. A.
Komenský – Vláda věcí tvých k tobě se zase
navrátí, ó lide český“. „Na paměť slavných dnů
5. – 9. května 1945, kdy vráceny byly tyto kraje, po léta uchvácené cizinci, opět lidu českému, a na projev vděčnosti osvoboditelům naší
nové samostatnosti, presidentu Dr. Benešovi,
generalissimu Stalinovi, Rudé armádě a armádám spojeneckým, vybudoval tento sál k prospěchu veřejnosti místní národní výbor v Dubé,
za předsednictví Václava Mádlíka, roku 1946.“
Sál hotelu se stal svojí kapacitou největším na
celém okrese a konalo se v něm po mnoho let
velké množství různých shromáždění, kulturních akcí, plenárních zasedání národních výborů a dalších akcí nejen místního, ale i okresního charakteru, což trvalo i mnoho let později,
kdy už Dubá nebyla okresem. Ještě v 60. letech, kdy byl ustanoven okres Česká Lípa, bylo
hodně akcí okresního významu konáno v Dubé, protože ani v České Lípě nebyl k dispozici
tak velký sál.
Ve městě byly vydlážděny ulice Luční a Jana Roháče nákladem 700 tisíc korun, přičemž
Dubá poskytla ze svých zdrojů dlažební kostky
a písek. Ve všech ulicích byly nákladem 180 tisíc Kčs pořízeny chodníky. Dále byla provedena úprava náměstí a prostranství přilehlého k Luční ulici. Rekonstrukce Mateřské školy
si vyžádala náklady 460 tisíc korun a v domě
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č.p. 23 byly upraveny 4 bytové jednotky nákladem 210 000 Kčs. Za pomoci občanů byl zřízen
městský rozhlas, který byl uveden do provozu
v září 1946. Brigádnickou pomocí občanů byla
zřízena družstevní prádelna v dřívější kovárně
v Luční ulici.
V roce 1947 vznikl z iniciativy předsedy
MNV V. Mádlíka pokus o zřízení koupaliště na
rybníku v Rozprechticích. Dne 8. 11. 1947 byl
proveden slavnostní výkop a zahájeny práce.
Na výstavbu byla vyčerpána částka jeden milion korun, jenže celý záměr vyzněl naprázdno vzhledem k technickým problémům v místě
samém a tak po mnoho let tento úmysl hlásal
pouze nápis na skále. Zbytky jsou tam patrny dodnes.
Největší úpravou v Dubé bylo vybudování
přeložky státní silnice č. I/9 Praha – Rumburk,
procházející městem velmi obtížným průjezdem. Silnice od Mělníka se u školy stáčela
o 170 stupňů doprava do Poštovní ulice, kde
pokračovala levým obloukem úzkou ulicí na náměstí, tam zabočovala vlevo o 90 stupňů a vyjížděla dnešní Českolipskou ulicí z města. Úzké
ulice znesnadňovaly průjezd zejména větších
vozidel. Proto byla vybudována nová průjezdní
silnice, kterou známe z dnešní podoby. Náklad
dosáhl částky 3 480 000,– Kč. Akce byla dokončena v roce 1948 a silnice dána do provozu 28. října 1948. Při této výstavbě došlo ještě
ke zbourání některých domů, ke zrušení parku
u školy a odstranění sochy Josefa II., k zasypání části Kostelního rybníka a zhotovení kanalizace pod silnicí směrem do Vodní ulice.
Od roku 1948 do roku 1953, kdy byla vyhlášena tzv. Gottwaldova pětiletka, se začala
upravovat Malá Strana, ale úpravy nebyly dotaženy do konce. V budově MNV na náměstí
byla zřízena sňatková síň a část budovy byla
adaptována.
V roce 1953 došlo k adaptaci a přístavbě
požární zbrojnice nákladem 22 tisíc korun.
V domě č.p. 52 vedle Slavie vznikly adaptací
2 bytové jednotky a malý kulturní sál se scénou pro loutkové divadlo.
Počet domů pro porovnání v několika obdobích: v roce 1843 měla Dubá 239 domů,
v roce 1950 jich bylo 249 a v roce 1968 jen
222. Bytů v roce 1968 bylo 363. Úbytek domů
a bytů za posledních 100 let činil asi 30 % původního stavu.
Rekreační objekty v roce 1968: v Dubé bylo
35 domů a 78 chat. V celém území, které obhospodařoval Státní statek, bylo 243 rekreačních chalup a 132 chat (jde o vesnice Blatce,
Domašice, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Chlum,
Korce, Nedamov, Tuhaň, Vrchovany, Zakšín
a Zátyní). Z celkového počtu rekreačních chalup a chat patří pražským obyvatelům 257 objektů. K soukromým objektům se řadí též objekty
podnikové, kterých je deset. Jsou to: v Blatcích
– Avia, Panar, v Domašicích – Plastimat, v Dubé – Pošta 01, Pražské papírny, Elektropodniky,
Interiér, Pražské mlékárny, v Nedamově – Lihovary Kralupy, AZNP Mladá Boleslav. (Údaje jsou
převzaty z materiálu Územní prognóza Státního
statku Dubá- 1968.
Mgr. Kamil Matějovič, kronikář města
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Městská památková zóna Dubá

část V.
Jako krajina v přírodě je tvořena především liniemi kopců a tvarem terénních vln, tak urbanistické celky charakterizuje a vytváří hmota staveb
a linie a tvar střech. Bývá proto používán termín
„střešní krajina“. Střecha je součástí architektonické kompozice celé stavby a pro vzhled střechy
je důležitá nejen krytina, ale i detaily a architektonické prvky střešního pláště. K nim patří větrací
otvory, vikýře a tělesa komínů.

Střešní krajina

Pěstování chmele zapříčinilo na dubsku potřebu větracích otvorů buď ve tvaru podélných štěrbin, nebo tak zvaných volských ok. Potřeba využití
komor v půdních prostorách k sezónnímu obývání
zase dala vzniknout vikýřům s okny. Tyto prvky

Vikýře v ul. Požárníků

byly v minulosti citlivě vkomponovány do celkového vzhledu staveb. Ale v dnešní době existuje mnoho technických prvků – například antény,
vzduchotechnika, odvětrávání kanalizace, střešní
okna či solární panely, které vzhled historických
střech poškozují, zvláště když jsou instalovány
bez sebemenší snahy o estetický dojem.
Oblíbeným řešením bytové situace bývají
v poslední době půdní vestavby. Nejen, že je tímto způsobem možné zvýšit počet bytových jedno-

tek v domě, ale lze tak získat netypické, zajímavé
bydlení. Ovšem prostor půdy je často sám o sobě
zajímavým architektonickým prvkem. V historickém domě je půda stejně charakteristickým prostorem jako jsou třeba vnitřní dvory, či průjezdy.
Navíc půdní prostory jsou většinou málo frekventované, a proto v nich zůstávají zachované například schodiště, dveře nebo dlažby, které jsou
zajímavými historickými prvky domu, ale v jiných,
více využívaných prostorách již podlehly modernizaci. Nehledě na to, že
volný pohled do vysokých
krovů zdejších domů je
velmi působivý.
Vestavbu bytu do
půdního prostoru provází nutnost přirozeného
osvětlení. Nejsnazší, ale
ne vždy vhodné je použití střešních oken. V památkové zóně jsou střešní okna povolována jen
na pohledově málo exponovaných místech. Jako
vhodnější bývají doporučovány vikýře. Samozřejmě ne na každé historické stavbě je vikýř vhodný. Také velmi záleží na proporcích vikýře, na
jeho poloze na střeše, na použitých materiálech.
Ukázkou nevhodně tvarovaných nových vikýřů je
čp. 15 na Masarykově náměstí.
Obdobně důležitým prvkem střešní krajiny
jsou komíny. Jejich historie je delší a složitější.
U venkovských domů až do 18. století byl kouř
z otevřených ohnišť odváděn buď otvorem pod
stropem dýmné jizby ven nebo sopouchem do
půdního prostoru. Sopouchy pro odvod kouře
byly vyplétané, hrázděné nebo roubené z trámků, a vymazané lepenicí. Díky stavebním nařízením, tak zvaným “ohňovým patentům”, vydaným
prvně Marií Terezií, byly posléze komíny stavěny z nepálených cihel vepřovic nebo z kamene.
Těleso komína nad střechou posléze bylo z pálených cihel. Komíny z vepřovic jsou ve starých
dubských domech poměrně obvyklé, z kamenných kvádrů se dochoval například v čp. 178.
Většinou jsou staré komíny průlezné, některé
– třeba v čp. 192 – mají uvnitř železné stupy,
aby pohyb v nich byl pohodlnější. Komín nad
střechou bývá ukončen hlavicí, která může být
různě tvarovaná. V Dubé se na čp. 17 dochovaly ozdobné hlavice, stejné byly původně i na čp.
271, ale při opravě komínů byly zničeny. Star-

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 8. 5.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

neděle 16. 5.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

sobota 29. 5.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 433, Česká Lípa
tel. 487 521 356

neděle 9. 5.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
487 762 377

sobota 22. 5.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

neděle 30. 5.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

sobota 15. 5.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 23. 5.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 223

Dubáček

ší komíny jsou někdy omítané, mohou být ale
i z režného spárovaného zdiva.
Při rekonstrukcích objektů v památkové zóně
je třeba dbát, aby byl zachován tvar, umístění

Nástavce staré vzduchotechniky na Slavii

a úprava komínů a také tvar hlavic. Nežádoucí je likvidace komínů v případě, že vytápění
domu je změněno na elektrické. Komínová tělesa musí zůstat
zachována,
ale je možné
využít je jiným
způsobem.
Respektování
původní hmoty a umístění
komína je nutné pro zachování esteticky
vyváženého
vzhledu domu.
Moderní tenké
tvárnicové koPolopatro domu čp. 202
míny, trčící ze
střech starých
domů, působí zcela nevhodně. I když je osvětlení půdních prostor a odvod spalin technickým
vybavením domu, není možné k němu přistupovat pouze s ohledem na technické parametry,
ale je nutné přizpůsobit ho celkovému vzhledu
domu. To by mělo platit nejen v městské památkové zóně.
–myš–

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 15., 22.
a 29.5. 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).
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Máte Vy jako geolog
nějaký zvláštní vztah
k Dubsku? Je tady
něco zajímavějšího
než jinde?
Mám hodně rád pískovce. Ty vždycky vytvářejí hrozně hezké skalní útvary. Každá skalní
městečka nebo oblasti jsou dost jiné. Dokonce teď s kolegou Jirkou
Adamovičem, který je na Housce, a Radkem
Mikulášem, který byl horolezec a lezl tady měsíce a měsíce, nám právě vyšla kniha „Atlas
pískovcových skalních měst“. Začíná „pískovcovým slabikářem“. Nevím, kolik je tam útvarů
dohromady – jsou různé typy voštin, pískovcové kopule, převisy, jeskyně, římsy, solné výkvěty, stromové žlábky a mnoho dalšího. Pak to
přejde do tvarů, co udělali lidé. Pískovce mají
jednu hrozně dobrou vlastnost v tom smyslu, že
zachovávají stopy, to znamená, že najdete upravené plošiny, trámové kapsy – vidíte jakoby malé
„hrádky“ nebo různá opevněná místa. A když je
třeba rokle, bývá tam často zásek na obou stranách – když se pásl dobytek, tak aby neseběhl
dolů. Když jdete po silnici, například za Dřevčicemi na Heřmánky, vidíte zhruba metr široké
záseky, pravděpodobně to bylo z vojenských důvodů, aby bylo možné cesty uzavřít. A pak jsou
tady drobné kapličky. Takže ty pískovce všude na
světě zachovávají to, co jinde zmizelo.
Nedávno jsem byl v Petře v Jordánsku a tam
je zachovaný systém „sklizně vody“, který se mi
velice líbil – jak stéká voda z pískovců, tak je jímaná do žlábků a odváděná do cisteren. Je tam
zachován, pravděpodobně jako nikde jinde, systém sběru vody na horských svazích. Takže proto
ty pískovce jsou svým způsobem jedinečné.
Když chodíte po krajině, tak si asi turistiky
užijete hodně. Můžete vnímat krajinu, aniž
byste ji sledoval ze svého profesionálního
hlediska?
Jde to a nejde. Já bych to trošku přirovnal – nedávno jsem si to uvědomil – třeba ke sbírání vltavínů nebo pazourkových nástrojů. Když sbíráte vltavíny dlouhou dobu, tak třeba jdete po poli,
myslíte si na své vlastní věci a stejně je to oko
natolik trénované, že při nálezu doletí do mozku
impuls. Stejně jako když jde houbař do lesa, tak
vlastně nemusí na houby myslet. Tedy houbař,
který jde do lesa párkrát za léto, se soustřeďuje
na to, aby houbu našel, ale ten vytrénovaný na
to nemyslí a houby prostě sbírá.
Kopce v okolí jsou sopečného původu, je
to tak?
Ty nejvyšší kopce jsou sopečného původu. A některé jsou znělcové a jiné čedičové. Ty jsou mladší než pískovce, takže je prorážejí v podobě žil
nebo jako oválné sopečné pně.
Třeba na Vlhošti je to vidět…
V okolí těchto vulkanických proniků se ohřívá
voda a cirkuluje, a tím „prokřemeňuje“ pískovce.
Takže nejpevnější pískovce jsou právě v okolí
vulkanitů, a proto tam vystupují nejvýš. Je to vidět třeba i na Housce či Bernštejnu.

Rozhovor

Jak to tady bylo s mořem?
Moře tady bylo na sklonku svrchní křídy (asi
před 60 mil. let) po krátkou dobu, zhruba 10 milionů let, a bylo to moře, které tady bylo hlubší a směrem do vnitrozemí se změlčovalo, ale
v průběhu mořské transgrese se situace měnila
a k prohlubování či změlčování moře došlo víckrát. Představte si poměrně složitou krajinu před
tím, než moře přišlo zhruba od severu, byly zde
třeba řeky a jejich údolí – jejich zbytky se dají
pod pískovci najlézt. A jak moře přicházelo, tak
pohlcovalo ústí řek. Vznikaly tam třeba močály
nebo jílovité pánvičky a to prostředí bylo z počátku takové říční, jezerní, spíše sladké, pak se
z toho postupně stávalo moře brakické (smíšené
vody sladké a slané) a později přišlo moře. Pro
moře jsou tady charakteristické cykly. Těch je až

...s geologem, klimatologem,
spisovatelem, překladatelem...,
panem Václavem Cílkem
několik desítek. Když má moře největší sílu, tak
sedimentují štěrky, a pak se to zjemňuje až do
písků a cyklus se opakuje. Může to být způsobeno mnoha vlivy, třeba i velkými změnami klimatu,
které ovlivňují sílu mořských proudů.
Když moře ustoupilo, docházelo k jakémusi
neklidu, jehož výsledkem je právě České středohoří a Lužické hory. Lužické hory – to je vlastně
vlhčí a znělcové České středohoří.
Na Dubsku tato činnost zanechala jednu stopu, která mi docela vrtá hlavou. Je tady poměrně
slušné ložisko uranu v oblasti Heřmánek a Holan,
pod Vlhoštěm, a já jsem přesvědčen, že během
deseti let se začne uvažovat o opakované těžbě
uranu. Tedy zejména v oblasti Hamru na Jezeře
a možná i tady. K samotné těžbě ale asi nedojde.
Takže pár set metrů skoro pod našima nohama
je uranové ložisko.
Když jste mluvil o změnách klimatu – tady
v kraji byly ledovce, že?
To jsme se dostali až do nejmladší geologické minulosti. Fáze vzniku sopečných kopců v místní krajině
je zhruba mezi 20 – 25 miliony let, ale ledovce přicházejí mnohem později – ty první asi před dvěma
miliony let. A ten, který zanechal sedimenty, zejména v Jitravském sedle, byl asi ohromně vysoký. Nejsou o tom pořádné doklady, ale kontinentální ledovce mají tendenci vytvářet velké masy, které končí
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poměrně příkrým svahem. Takže mě by nepřekvapovalo, kdyby tento ledovec vyčníval nad Krušnými
horami ještě tak 500 metrů – byla to taková velká
bílá stěna. Ledovec všeobecně s sebou přináší kameny, které strhl cestou, a přináší často červené
žuly nebo pazourky. (V Jitravském sedle se nalezl
i jantar.) Pak se to rozplavuje do vnitrozemí. Takže ty největší pískovny (např. Rynoltice), tam jsou
nejslavnější naleziště českých pazourků, které mají
velikost 20 i 30 centimetrů. A můžete najít severské
pazourky i v Ploučnici v České Lípě.
Pískovny používají tento materiál na posypy
silnic, tak tu a tam najdu pazourek i tady na silnicích.
Nevyhnu se otázce o globálním oteplování.
V průběhu vývoje Země se vyskytovaly různé cykly, např. malá a velká doba ledová. Nemůže toto oteplování být součástí některého
z těchto cyklů?
To je trochu složitější. Ale v zásadě v geologickém
měřítku to funguje tak, že když máte teplá období,
tak je ve vzduchu vždycky hodně kysličníku uhličitého. Ale není to úplně současné. Dobrý příklad je
ten, že celá atmosféra, tzn. až do vesmíru, udrží
tolik tepla, jako vrstva vody o výšce asi 2,6 metru. A když si vezmete průměrnou hloubku oceánů něco přes 3 kilometry, tak oceán hraje velkou
roli, má velkou teplotní setrvačnost. A v klimatu se
ukazuje to, že platí určitý základní cyklus. Je hodně nepravidelný, asi kolem 25 – 30 let, někdy 35
let, a někdy se zdvojnásobí, jako například ve 20.
století. Teď to vypadá tak, že svět je sice hodně
teplý, ale zároveň někdy od roku 2002 – 2003 se
teplota oceánů o něco snižuje. A to jak v Atlantiku, tak v Pacifiku. Zároveň teplota od roku 2002
na pevnině nestoupá. Takže máme teplo, ale není
trend, že by teplota šla nahoru. Je poměrně dost
velká pravděpodobnost, a já tomu docela věřím,
že vstupujeme do tzv. chladné atlantské fáze.
Tato fáze je období několika desítek let. A pokud do ní vstupujeme, a je to pravděpodobné
(rozdíl je jen několik desetin stupňů Celsia), tak
by to mohlo vypadat tak, že dalších zhruba třicet
let tady budou změněné směry větru. Z Ameriky
k nám jde takzvané „tryskové proudění“ neboli
jet stream. Když je teplota Atlantiku nižší, tak se
stáčí víc k jihu, do Evropy vstupuje přes severní
Maroko. Pak se v zimě stočí prudce nahoru a tím
vlastně ponechá nekrytý východní bok Evropy,
do kterého pak zejména v zimě snadněji vstupuje chladný vzduch ze sibiřské výše.
Takže tady jsou ve hře dva velcí hráči. Zaprvé je to globální teplo a zároveň i globální chlad
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– to znamená v tomto hodně teplém světě zároveň funguje hodně silný ochlazovací mechanismus. Můj odhad je ten, že se to bude přetahovat tím způsobem, jaký už známe – třeba v říjnu
najednou nasněžilo, dlouhá zima, rychlý nástup
jara a vzápětí sněžení – to je hodně typické pro
přechodová období mezi létem a zimou. Režimy
hodně oscilují, pak se ustálí a následně přijde třeba březen, duben s typickým aprílovým počasím.
A já si myslím, že toto aprílové počasí se bude
vyskytovat čím dál tím víc v průběhu celého roku.
Není to až tak velký odhad, protože je to věc, kterou už v nějaké míře roky pozorujeme.
Často lidem říkám, že jedna ze základních meteorologických pouček je, že když vyjdete ráno z domu a nevíte, jaké bude ten den počasí, tak si stačí
vzpomenout, jak bylo včera, a máte statisticky větší
pravděpodobnost, že se trefíte, než předpověď počasí. A je to proto, že středoevropské počasí vydrží
ustálené 7 – 9 dnů. Proto meteorologové mluví o 1.
a 2. dekádě. Podobně bude počasí příštích 10 let
srovnatelné s tím, které bylo minulých 10 let. Ochlazování je nejsilnější po 5 – 7 až 10 letech. Takže
výsledek je ten, že budoucnost asi nebude žádná
hrůza, to je první věc, zadruhé, že se dají čekat
všechny druhy extrémů. Zejména se dají čekat opakování velkých zim – tedy statisticky! Ne každým
rokem. Některé zimy mohou být teplé.
Z analýzy počasí chladného období malé
doby ledové vyplývá, že se odehrává při nízkých teplotách v Atlantiku a Pacifiku.

VRBA BÍLÁ

Salix alba
Vrba bílá je dvoudomý strom z čeledi vrbovitých – Salicaceae. Dorůstá výšky 20 – 30 m
a vytváří kmen až 1 m silný. Není to strom
dlouhověký, dožívá se pouze kolem 100 let.
Borka na kmeni je síťovaně rozpukaná, letorosty jsou metlovité, v prvním roce převislé, později se napřimují. Střídavě postavené,
krátce řapíkaté, na okraji jemně pilovité listy
jsou kopinaté, úzce zašpičatělé, 6 – 10 cm
dlouhé a jen 1 – 2 cm široké. Na rubu jsou
hedvábně stříbřitě chlupaté. Samčí i samičí
květy v jehnědách vyrůstají na oddělených
stromech. Kvetou v dubnu a v květnu se
z nich vyvinou klasovitá, až 9 cm dlouhá plo-

Smuteční vrba v Dubé u bývalého Kostelního rybníka

Typické pro ní bylo, že v některých desetiletích hrozily jarní deště a hnití obilí, ale i v létě či
spíš pozdním létě sucho. Takže to stále může
být ode zdi ke zdi, a zřejmě tomu tak bude ještě nějakou dobu. Ve střední Evropě to vydržíme,
protože Evropa je naštěstí stále hospodářskou
velmocí, co se týká potravin. Ale kdyby větší oscilace přišla do Číny, tak já mám největší hrůzu
z toho, že dnes už relativně bohatí Číňané, vykoupí potraviny všude na světě. (Už dnes vykupují půdu po celém světě, takže napište lidem,
ať půdu neprodávají, pokud na tom budou chtít
vydělat, protože za 5 let bude dražší.) To by způsobilo velký cenový šok. Takže je nebezpečí, že
to začne změnou klimatu, a skončí problémy
s potravinami.
Nedávno vyšla velmi pěkná knížka ekonoma
Rogoffa „Tento čas je jiný“. Zabývá se analýzou
ekonomických krizí za posledních osm set let. Je
to podobné, jako když klimatologové rekonstruují třeba období malé doby ledové. Vzal 66 států
s dobře dokumentovanými krizemi za posledních
200 let a zjistil, že průměrný ekonomický cyklus
trvá 20 – 40 let. Nezaměstnanost roste v průměru po dobu 5 let o 7 %. Státy se průměrně
zadlužují o 90 % svého HDP, přitom jen část tohoto zadlužení je způsobena výkupem bank, ale
největší část zadlužení je způsobena tím, že se
sníží daňové příjmy státu. Za průměrné krize padají ceny nemovitostí o 35 % po dobu 6 let, a pak
začínají pomalu stoupat, zatímco HDP stoupá už

za 2 roky. Ale zdá se, že tento růst je způsoben
tím, že bohaté státy transformují svou ekonomiku
a investují do jiných typů podnikání.

denství. Plodem je tobolka, která koncem května puká a vylétají z ní drobná bělavě ochmýřená semena.
Z čeledi vrbovitých, kterou tvoří stromy i keře,
je známo přes 600 druhů. Rostou na všech kontinentech, vyjma Nový Zéland a Austrálii. V České republice se vyskytuje více než 20 druhů, například vrba jíva, známá svými „kočičkami“, vrba
popelavá či keřovitá vrba košíkářská. Vrba bílá je
původní evropskou dřevinou, rozšířenou po celém kontinentu, zasahuje až do Skandinávie, vyskytuje se severní Africe a Malé Asii. Na východě
proniká až na Sibiř a do Himaláje. Roste v nížinách na březích vodních toků a v lužních lesích,
dobře snáší i dlouhodobé zaplavení. Je světlomilná, ale na kvalitu půdy nemá velké nároky. Jedná
se o rychlerostoucí dřevinu s bohatou pařezovou
výmladností, která se používá k výsadbě podél
potoků a k ozelenění volných prostranství, a to
i v průmyslově znečištěných oblastech.
Vrba bílá se často vysazuje i v parcích, a to
především její kultivary. Nejznámějším je smuteční forma Salix alba „Tristis“ s převislými větvemi,
která byla vypěstována náhradou za teplomilnou
vrbu babylonskou (Salix babylonica). Vrba babylonská se vyskytuje už na staročínských malbách
a do Evropy byla dovezena kolem roku 1730. Na
rozdíl od vrby bílé má lysé spodní strany listů
a zelenošedé větévky. Od roku 1815 se pěstuje smuteční kultivar vrby bílé, který je mnohem
odolnější než vrba babylonská. V poslední době
získaly velkou oblibu vrby s kroucenými větvemi.
Původně byla do Evropa dovezena v roce 1924
vrba japonská nebo také Matsudova (Salix matsudana „Tortuosa“). V roce 1971 byl v Argentině
nalezen kříženec vrby bílé a vrby japonské a rozšířil se velmi rychle po celém světě pod názvem
vrba pokroucená (Salix erythroflexuosa). Má
zkroucené, žlutě až oranžově zbarvené větve,

velmi dobře snáší řez, její větévky se s oblibou
používají při aranžování kytic. Vrba bílá i její
kultivary se snadno množí řízkováním.
Léčivé účinky vrby bílé popsal již ve 3. století př. n. l. řecký botanik Theophrastos. Vědecky byly účinky dokázány Angličanem Edwardem Stoneem v roce 1763. V roce 1838 byla
z vrby izolována kyselina salicylová. Její uměle
připravená forma byla v roce 1899 patentována jako Aspirin. V lidovém léčitelství se používá
odvaru z vrbové kůry při lehčích horečnatých
onemocněních, chřipkových infekcích, revmatických potížích, zánětech a bolestech hlavy.
Rovněž se z vrbové kůry připravují uklidňující
a posilující koupele.
–myš–

Před několika lety jsem slyšel, že za několik
desítek let bude v naší republice panovat klima jako v dnešní severní části Itálie, a na jih
Itálie se rozšíří klima ze severní Afriky. Bylo
by to možné?
Jedná se o jeden z modelů. Doopravdy to tak
v posledních zhruba dvaceti letech vypadalo, jakoby došlo k celkovému posunu teplejšího a suššího počasí dále na sever. Teď je situace, myslím, dost nejistá, protože o něco málo chladnější
oceány drží zpomalují další nárůst teplot. Nečekám proto nějaký jednoduchý trend, ale právě to
oscilující klima, které se jako na houpačce pohybuje nahoru a dolů.
Jak stíháte televizi, výjezdy do zahraničí,
překladatelskou činnost…
Hrozně špatně. Vstávám v 5 hodin a do 22 hodin vykonávám nějakou činnost. Na chalupu jsem
se nedostal několik měsíců, což mě mrzí nejvíc.
Něco s tím musím udělat.
Děkuji za rozhovor, a pokud ještě máte
neprobádané kouty světa, přeji Vám do nich
cestu plnou zajímavých nálezů a poznatků.
Miroslav Málek

Vrba pokroucená v soukromé zahradě u čp. 91

12

Bodlinky
slavily

Ze života škol

Ve čtvrtek 8. dubna se u Bodlinek slavilo. Co?
Šesté výročí založení oddílu. Na oslavu se dostavila i paní ředitelka, která přišla dětem poděkovat
za jejich aktivity pro přírodu, a popřála jim hodně
sil do další užitečné práce. Přišlo i pět maminek,
které jsme vyzkoušeli z ekologického hospodaření v domácnosti. Ukládaly totiž různé spotřebiče

do ekologického domečku. Úkolu se zhostily na
jedničku! Kromě dobrého mlsání bylo důležitou
událostí oslavy přijetí nových členů oddílu, a to
Vojty Kůžela, Káji Pangrácové a Míši Stejskala.
V současné době má tedy oddíl 11 členů a dva
dospěláky. Oslava, počasí i nálada se vydařily.
Jana, Pavel, Bodlinky

Gekoholky

V úterý 30. března rozšířily řady našich zvířecích
miláčků v chovatelském kroužku při ZŠ Dubá dvě
samičky gekončíka nočního – gekoholky. Společně s nimi se nechali vyfotit naši „zelení“ kluci.
Věříme, že se jim u nás bude dobře bydlet.
Mgr. Jana Mašková
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Daruji
dvě trojdílné šatní skříně
z masivu. Nepoškozené.
Bližší informace
na telefonním čísle:
774337293

Cykloparta

Konečně je tu jaro a my můžeme vyrazit do přírody nejen pěšky, ale také na kolech. Po zimě je
proto nutné zkontrolovat a seřídit kolo, nastavit
sedačku tak, abychom nohama dosáhli nazem,
kolo případně umýt a zkusit si helmu, jestli nám

dobře sedí na hlavě. Pokud máte vše v pořádku,
můžete vyrazit. My jsme poprvé vyrazili 14. dubna. Projeli jsme město, zopakovali si pravidla
silničního provozu, chování na silnici a dopravní značky, které musíme respektovat. Na dalších
cyklovýletech (vždy ve středu dle počasí) vyrazíme směrem na Rozprechtice, Nedamov, Panskou ves, Tuhaň, Dřevčice. Tak „cykloparťáci“...
těším se na vás.
Bohumila Mynaříková, MŠ
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Den vody

ZŠ Dubá ho každoročně připomíná všem dětem
v rámci environmentální výchovy svými aktivitami. Letos první stupeň prožil Den vody v bazénu
Sever v České Lípě. Za vydatné pomoci instruktorů plavání byly pro děti připraveny soutěže
– plavání pod vodou (pro prvňáčky výdrž pod
vodou), kdo doplave nejdál a štafeta. Zdravé soutěžení děti pobavilo a odnesly si spoustu zážitků
– medaile, diplomy i sladké odměny.

Na druhém stupni Den vody proběhl v rámci
rozvrhu hodin, kdy si vyučující připravili hodinu
s tématem vody.
Mgr. Jana Mašková

Pohádková noc s Andersenem

V pátek 2. dubna, v den narození významného
dánského pohádkáře H. Ch. Andersena, se konal v prostorách Klubu malých Dubáčků a Městské knihovny Dubá nultý ročník tajemné pohádkové noci.
Děti si v prostorách knihovny na úvod vyslechly pár slov o významném dánském pohádkáři, prohlédly si knihy pohádek H. Ch. A., které
má knihovna k dispozici a samy pověděly, jaké
jeho pohádky znají.
Po úvodní zahřívací skákací soutěži inspirované pohádkou Kdo vyskočí nejvíc, jsme se
přesunuli na zahradu MŠ, kde jsme si opekli pár
buřtíků na posilněnou. Však nás pak také čekaly
další náročné úkoly. Třeba ten, kdy děti rozdělené na družstva musely na určité slovo vyskočit nebo si podávat balónek. A že slov „voják“
a „pes“ v pohádce Křesadlo je! V originálních
omalovánkách k pohádce Ošklivé káčátko byl
chyták, který bystrým hlavičkám neušel. Stejně
tak se šikovným ručičkám dařilo vystihnout si vojáčka a baletku z papíru.
Jaká by to byla tajemná noc bez tajemna?
Děti tušily, že je něco čeká venku v tmavé zahradě… Po dvojících nebo samy (podle věku)
se svíčkou v ruce musely projít zahradou. K cíli
je naváděly poschovávané svíčky. A v boudě na
ně čekalo překvapení! Děti musely ze tří truhel
sundat tři plyšové psy a přitom povědět zlému
hlídacímu psovi, z jaké pohádky scénka je. Pak
teprve dostaly sladkou odměnu. Děti se moc snažily být statečné.
Přípravě na spaní předcházelo hledání hrášku pod nafukovacími matracemi, aby si děti vyzkoušely, jak spala Princezna na hrášku.

Spát se šlo okolo půlnoci. Na přespání zůstalo celkem 13 dětí z celkových dvaceti + 3 dospělí. Ráno po snídani si rodiče postupně vyzvedli
své ratolesti.
Děkujme všem maminkám a tatínkům, kteří
nám s akcí nejen nezištně pomohli, ale především se sami zúčastnili!
Děti byly skvělé!
Petra Volejníková

Poděkování
Dubské mažoretky děkují
Adrianě Šímové za její odhodlání
vést oddíl dubských mažoretek
a za její velkou píli!
Vážíme si také toho, že se za nás
za jakýchkoliv podmínek pere
a dělá pro nás to nejlepší, co může!
Toho si velice vážíme, chceme pro
ni také to nejlepší a budeme se za ni
také prát, jak nejlépe dovedeme!
Tak, jako ona za nás!
Děkujeme ti, tvé mažoretky
(zlatíčka)

Dubáček -
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Interaktivní učení

Od ledna letošního roku mají naši žáci možnost
pracovat s interaktivní tabulí. Ta je nyní umístěna
v učebně přírodopisu.
Všichni učitelé absolvovali školení pro práci s touto tabulí a postupně objevují její možnosti. Práce u interaktivní tabule rozvíjí
logické myšlení, fantazii, kreativitu, spolupráci, obratnost,
koordinaci. Nutí žáka
opravovat své chyby. Při špatném postupu, výsledku, atp.
se žák musí opravit,
aby mohl pracovat
dál. Výuka je u tabule názorná a zapojuje více smyslů. Plně
odpovídá moderním
trendům výuky, podporuje činnostní a problémové učení.
Nelze říct, pro který předmět je tabule nejvhodnější, protože se hodí do každého. Propojení obrazu, zvuku a textu a zároveň práce s nimi je něco, co jiná technika používaná ve škole
neumožňuje.

Jeden příklad za všechny: Žák vidí grafickou
podobu slova, obrázek či video, slyší mluvenou
podobu slova. Sám může vstoupit tím, že spojuje, co k sobě patří. Je možné připojit i další
techniku – diktafon, hlasovací zařízení, webkameru, vizualizér, mikroskop atp.
Pracovat s touto technikou mohou
i ti nejmenší. Stačí
jim jeden prstík, kterým mohou psát svá
první slova. Pokud je
napíší správně, počítač je odmění obrázkem slova, které napsali.
Jednu nevýhodu
tabule ale má. Je
jen jedna! A tak se
během týdne ani na chvilku nezastaví. Je u ní
plno od první do poslední hodiny. Doufáme, že
se nám do budoucna podaří získat finanční prostředky na další tabule, abychom umožnili zajímavou a hlavně zábavnou výuku co největšímu
počtu žáků.
Veronika Matějková

Aj, ty ptáčku, jarabáčku!

Žáci ze IV. a V. třídy a oddíl Bodlinky se během února a března zapojili do soutěže Aj, ty ptáčku
jarabáčku! Soutěžilo se v tvorbě literární, výtvarné a fotografické. Tématem byli ptáčci v zimě a jejich přikrmování. Na základě této účasti pak škola získá zdarma sazenice keřů a stromů pro školní
zahradu. Jejich vysazením pak děti budou mít možnost pozorovat ptačí svět přímo u školy.
Mgr. Jana Mašková
Básnička o sýkorce
Mě zná ale málo dětí, kdo že vlastně jsem?
No, přece sýkorka, stará babka.
Barvu mám šedivou nebo bílou, podle toho
jak mě znáš, vidíš nebo také představuješ.
Každou zimu dobře znám,
písničky si zazpívám.
Kamarády také mám, sýkorku,
straku a také kosa.
Na žížaly k nim v létě chodívám.
V zimě na zrní k nim chodívám,
kousek chleba si ráda dám.
Tereza Jansová, V. třída, ZŠ Dubá

Ptáci v zimě
Podívejte sýkorku,
ťapá u nás na dvorku.
Pípají si velcí ptáci,
sýkorka má velkou práci.
Rychle mi pak hlavou hvízdlo,
sýkorka má u nás hnízdo.
Donesl jsem krmení,
hned se na to seběhli.

Turnaje
fotbalových
přípravek

13

Fotbalová mladší i starší přípravka TJ Slavoj Dubá
se v měsíci březnu zúčastnila dvou fotbalových
turnajů. První se konal 21. března v České Kamenici, kde ze šesti mužstev jsme turnaj výbor-

ným výkonem všech hráčů, vyhráli. Nejlepším
střelcem celého turnaje byl vyhlášen náš fotbalista Daniel Sláma. O týden později jsme odehráli
turnaj v Kamenickém Šenově, kdy po výborném
výkonu všech hráčů jsme z osmi týmů skončili na
krásném třetím místě.Nejlepším hráčem byl vyhlášen z našeho týmu opět Daniel Sláma. Naši mladí
fotbalisté předvedli v obou turnajích perfektní výkon a za to jim zaslouží poděkování. Abychom se
těchto prestižních fotbalových turnajů mohli zúčastnit,za to chci poděkovat oddílu TJ Slavoj Dubá
a sponzorce přípravek Michaele Kasalové.
Vedoucí přípravek Petr Vomáčka

Plavecký
výcvik

V pondělí 19. dubna zavládl na celém prvním stupni naší školy ZŠ Dubá smutek. Plavání pro letošek
skončilo. Děti se totiž opravdu na každou hodinu
velmi těšily. Bavilo je všechno: plavání, skákání,
hraní, závodění, svačinka ve vestibulu bazénu i jíz-

Venku tam byl velký chlad,
dostali z něj velký hlad.
Jako kdybych kopl míč,
rázem bylo všechno pryč.
Jan Daleký, V. třída, ZŠ Dubá

Letí ptáček na větvičku,
potká tam svou prababičku.
Potká tam i dědečka,
je to vrabec všetečka.
Letí spolu na travičku,
potkají tam myšičku.
Myšička jim ukáže,
to co všechno dokáže.
Dostali jsme velký nápad,
tak jak zahnat ptačí hlad.
Ptáčkové hlad nemají,
zásoby si dělají.

Příběh o ptáčkovi Jarabáčkovi
Byla jsem u krmítka a viděla jsem ptáčka Jarabáčka. Pořád lítal z místa na místo. Asi měl
hlad, tak jsem mu došla pro jídlo. Když jsem
se vrátila, byl pryč. Den co den jsem se na to
místo vracela a nikdy tam nebyl. Doufala jsem,
že ho ještě někdy uvidím. Uběhlo pár týdnů a já
jsem přestala doufat. Začalo jaro a sníh začal
tát. Ptáci se vrátili a já jsem ho znovu spatřila.
Seděl tam, kde seděl před zimou a měl s sebou
rodinu. Bylo to hezoučké.

Radek Nemeš, V. třída, ZŠ Dubá

Štěpánka Zývalová, V. třída, ZŠ Dubá

da autobusem. Díky vstřícnému přístupu plavčíků
jsme uskutečnili během plaveckého výcviku i netradiční oslavu Dne vody. Takže jako každý rok
od nás putuje velké poděkování Honzovi, Hance,
Pavlovi, Marianovi a Martině, plavčíkům a plavčicím bazénu Sever Česká Lípa. Už teď se těšíme,
že se s nimi za rok opět uvidíme.
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová,
Mgr. Veronika Matějková

14

Děti a příroda

Součástí školního vzdělávacího programu naší
MŠ v rámci „Dítě a svět“ je enviromentální výchova a ekologie.Jejím základem je prožitkové

učení. ŘEKNI MI – A ZAPOMENU; UKAŽ MI –
A BUDU SI PAMATOVAT; NECH MĚ UDĚLAT
– A ZAPAMATUJI SI NA CELÝ ŽIVOT.
Děti se učí především svou vlastní prožitkovou zkušeností. Proto se v MŠ snažíme o to,
aby děti:
• měly rády přírodu a místo kde bydlí,
• rozuměly životnímu prostředí a ekosystémům,
• dělaly něco pro „zdraví“ naší modré planety Země,

• měly kladný vztah k rostlinám a živočichům
kolem nás.
Jedna z našich aktivit s příchodem jara byla
pomoc a pozorování žabiček při jejich „tahu“ do
rybníku Mrazák.Na určené trase jsme našli několik ropuch i „ropušáků“ a odnesli je do vody,kde
nám ukázaly jak umí plavat nebo jen tak nehybně ležet na hladině.Děti ze ZŠ takto pomáhájí
žabkám již osmým rokem a my se k nim vždy
rádi přidáme.
Bohumila Mynaříková, MŠ

Den zdraví
na ZŠ Dubá

Měsíčník informací z Dubé a okolí -
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Hledání jara

V sobotu 10. dubna se vydaly Bodlinky hledat jaro. Letos měly vypátrat rozkvetlý petrklíč, ještěrku a vodní mlýnek. Petrklíč nebyl
problém, jelikož rozkvetly snad všude. Mlýnek

Den Země, Den vody, Den zdraví, Den bez aut,
Den životního prostředí a další, jsou dny, kdy
se obzvlášť školy věnují těmto mimořádným
tématům.

jsme v sobotu také nenašli, natož ještěrku!
Teplota byla kolem 5 °C a zamračeno. Opekli
jsme tedy buřtíky, zahráli si na schovku a vypozorovali jiné znaky jara, například pracovité
mravence či houbičky. Prozkoumali jsme starý

Na středu 7. dubna připadá Den zdraví. Na
naší škole jsme ho oslavili pohybem. Celý první
stupeň se sešel v 10,00 hodin v tělocvičně, kde si
děti za doprovodu hudby pěkně zacvičily. Druhý
stupeň se např. vydal ven jako deváťáci, a sepisoval názvy sportů v cizím jazyce. Šestá třída se
zase seznamovala s jógou.
Aktivně prožitá hodinka zdraví se na naší
škole setkala u dětí s nadšením.
Mgr. Jana Mašková

bunkr v lese a Kája se poměřila se stromem.
Ještě musí hodně vyrůst, tedy ta Kája! Taťka
Bodlinky Káji však vyrobil mlýnek a přinesl nám
ho do školy. Hurá! A tak jsme vyrazili ve čtvrtek Na Mlýnek, abychom vodní mlýnek nainstalovali na potok. Super, zdařilo se, a tak nám
chybí jen ta ještěrka. Navíc jsme našli chodbu
pod strouhou, kudy se dalo prolézt, a tak bylo
i dobrodružství!
Jana, Pavel, Bodlinky

Už to začalo...

25. března se Bodlinky vydaly na průzkum žabích
zábran a zároveň trochu pročistily prostor kolem
nich. Nálezy byly vskutku originální! Kromě poklice od auta však na děti čekaly už první letošní
žabky! Celkem 13 ropušek i ropušáků putovalo
do rybníka Mrazák. A tak to tedy letos už opět
začalo. Co? No přeci jarní tah žabiček, při kterém pomáhají děti z naší školy již osmým rokem,
a na svém kontě mají 3 101 kusů zachráněných
obojživelníků!
Jana, Pavel, Bodlinky

Otužilec 2010

Titul Otužilec 2010 byl ve středu 31. března
předán na ZŠ Dubá celkem 82 otužilcům! Děti
z 1. stupně se pravidelně otužovaly od října do

konce března během velké přestávky. Mrazivou
odměnu v podobě polárkového dortu si pro ně
připravily paní kuchařky. Slova poděkování přišla od paní ředitelky, která vyhlášení navštívila.
Popřála také všem otužilcům hodně odvahy i do
příštího otužovacího období.
Mgr. Jana Mašková
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Karate klub Beringin

Karate Klub Beringin má za sebou soutěž: Pohár
Rachmyho Soebaji, což je pohár prezidenta České federace tradičního karate. I na této soutěži
dopadli karatisté z Dubé velice dobře!
Před soutěží složili členové dubského Beringinu úspěšně zkoušky na bílý a žlutý pás, a to
přímo u prezidenta České federace!
Tyto soutěže slouží jako příprava na soutěže větší, jako jsou např. Mistrovství České republiky.
Nesmím zapomenout pochválit nejen děti,
ale i dospělé (seniory), kteří jak do tréninků, tak
do soutěže šli s nadšením a naplno!
Tímto bych rád upozornil na to, že tradiční karate se dá začít cvičit v jakémkoliv věku a Karate
Klub Beringin kdykoliv rád přivítá nové členy!
Další soutěž – III. kolo národního poháru
se konala opět v Praze (25. 4. 2010) a Dubáci
na ni byli pozváni.
Na závěr bych chtěl poděkovat paní starostce
města Dubá Mgr. Zdeňce Šepsové, že se přidala
k paní ředitelce ZŠ Dubá Mgr. Jindřišce Skalické
a vyjádřila podporu našemu tradičnímu karate.
POHÁR TKFS, ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN-SHOTOKAN
Praha 28. 3. 2010

2. místo Dalecký Karel
3. místo Horský Jan
skupina 8-7 kyu
1. místo Ladra Oliver
3. místo Veselý Theodor

KTK Beringin
KTK Beringin

Rajawali Sakti
KTK Beringin

KATA mladší žáci 7-11 let- c) 11-10 let skupina 9 kyu
1. místo Novák Vojtěch
KTK Beringin
2. místo Kříž Jaroslav
KTK Beringin
3. místo Nemeš Radek
KTK Beringin
4. místo Dalecký Lukáš
KTK Beringin
5. místo Ježek Jakub
KTK Beringin
KATA senioři
skupina 9-8 kyu
1. místo Tomášek Václav
2. místo Nápravník Martin
3. místo Dalecký Lukáš
KATA ženy
skupina DAN
1. místo Soebajová Diana
Praha
skupina 9 kyu
1. místo Tomášková Barbora
2. místo Dalecká Iveta

la, Kneiflová Magda-Akademie TKF
2. místo Vašík Tomáš, Bohatec Samuel, Dalecký
Karel-KTK Beringin
Všem srdečně blahopřejeme!
Marek Hruška

Jana do Sparty

Dubské Janičky Vomáčkové, která je členkou TJ
Slavoj Dubá, si na podzim „všiml“ fotbalový klub
Sparta Praha a od podzimu minulého roku Janička ve Spartě trénuje.
Naší Janičce přejeme, aby se v základním fotbalovém kádru starších žákyň Sparty Praha prosadila a svými výkony tak demonstrovala to, že

KTK Beringin
KTK Beringin
KTK Beringin

VŠTJ Ekonom
KTK Beringin
KTK Beringin

KATA mladší žáci 7-11 let - a) 7 let a mladší
2. místo Tomášek Václav
KTK Beringin

KATA TÝM II.
1. místo Ladra Oliver, Horský Jan, Veselý Theodor- KTK Beringin
2. místo Dvorščík Štefan, Kříž Jaroslav, Vojtěch
Novák- KTK Beringin
3. místo Ježek Jakub, Dalecký Lukáš, Nemeš
Radek KTK Beringin

KATA mladší žáci 7-11 let - b) 9-8 let
skupina 9 kyu

KATA TÝM III.
1. místo Hrušková Natálie, Kutnohorská Michae-

VÝSLEDKY
KATA mladší žákyně 7-11 let, skupina 9-7 kyu
1. místo Hrušková Natálie
KTK Beringin
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i v tak malé obci, jakou město Dubá je, se o sport
a tělovýchovu, především o ty nejmenší, cílevědomě starají. Dokladem toho je fotografie z dubna
2010, kdy se konal prestižní turnaj „Mělnické tričko“, kterého se zúčastnila řada předních dívčích
fotbalových kolektivů, tedy i Sparta Praha s naší
Janičkou Vomáčkovou v základním kádru.
Janičko, přejeme Ti mnoho fotbalových úspěchů a drž se – to Ti přejeme všichni ze Slavoje Dubá.
František Kubišta

Výlet na kole

Trasu začínáme na náměstí v Dubé, kde mimo
jiné prochází cyklotrasa č. 211. Projedeme k hlavní silnici kolem restaurace U Nováků, kde možno se ještě před začátkem výletu posilnit na další cestu. Přejedeme hlavní silnici (Mělník-Česká
Lípa) a pokračujeme kolem restaurace Tam vedle a autobusového nádraží směrem na Holany.
Silnice nyní pozvolna stoupá asi 2 km k vrchu
zvanému Šibeník po levé straně, kde za dávných

časů bylo vykonáváno hrdelní právo. Asi po dalších 2 – 3 km se dostáváme do Dřevčic, které projedeme a poté již klesáme do malebného
Heřmáneckého údolí s roubenými stavbami v obcích Heřmánky a Loubí. Mineme osadu Kozlí roh
a okolo oplocené obory Vřísek pak sjíždíme do
Holan. Zde k občerstvení 3 restaurace – Holany,
nedaleko za zastávkou, Na rynku (náměstí) a na
fotbalovém hřišti. Z Holan pak pokračujeme 3 km

směrem na Zahrádky, kde u autobazaru odbočíme na hlavní silnici doprava a asi po 500 metrech dorazíme na velkou křižovatku se silnicí do
České Lípy. Odbočíme vlevo, projedeme po hrázi
Novozámeckého rybníku a nejbližší odbočkou na
lesní cestu (asi 50 m od konce hráze) sjíždíme

Okolo Mácháče a Borného
do Doks a odtud do Dubé
přes Tachov a Korce.
k osadě Karasy. Následuje nádherný úsek cesty
po vcelku upravené asfaltce, většinou mezi loukami až do obce Provodín. Zde přímo přejedeme hlavní silnici a míříme k nádraží, před ním po
pravé straně hospoda „Dřevěnka“, za hezkého
počasí cíl cyklistů a motorkářů. Odtud pokračujeme dále podél trati, kterou asi po 300 metrech
překročíme vlevo, cesta asi po 100 metrech zahýbá doprava a zprvu po lesní cestě, později po
asfaltce nás dovede až k silnici na Staré Splavy,
zde odbočíme doleva a zhruba po 4 km, kdy jsme
objeli Máchovo jezero, se dostáváme na silnici
Doksy - Mimoň. Zde odbočíme doprava a asi po
1 km dorážíme do Doks. Podjedeme železniční
viadukt, mineme hotel Sparta po pravé straně
a pokračujeme doleva po hlavní silnici až ke kři-

žovatce se silnicí č. 38 Mladá Boleslav – Česká Lípa (samozřejmě stojí za to i větší zastávka
v Doksech s prohlídkou náměstí, občerstvením...)
Uvedenou křižovatku (její tvar jeponěkud komplikovaný) projedeme ve směru na Dubou a asi
po 20 metrech odbočíme doleva na Tachov, kde
je možno doplnit tekutiny a energii v restauraci
U slunečních hodin. Cesta pak pokračuje zvlněnou krajinou do obce Korce (cyklisté dosud plní

energie mohou ještě vystoupat po zelené značce na blízký Korecký vrch s kruhovým rozhledem) a odtud pak sjiždíme Ptačím dolem směrem
k Dubé. Čeká nás ještě poslední kratší stoupání nad Nedamov a za pár okamžiků jsme zde
– u koupaliště zvaného Černý rybník s autokempem. Odtud je to do Dubé lipovou alejí již jen
necelý kilometr.
David Hradec
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Kultura

Filmový klub „Nový druh“ v Galerii Pošta

Neuvěřitelné se stalo skutkem. V Dubé, která
je tradičně vůči vážnému umění a intelektuálním obsahům naladěna odmítavě až nepřátelsky, se podařilo po dlouhých přípravách založit
neformální filmový klub. V prostorách Galerie
Pošta se tak v polovině března poprvé veřejně promítalo. Došlo k tomu za účasti dokonce
asi patnácti lidí. Předpokládá se samozřejmě,
že takto mohutný zájem jistě časem opadne,
nicméně zdá se, že by filmový klub mohl přežít
více než pár týdnů.
Před časem se Podbezdězskému spolku intelektuálnímu, poetickému a okrašlovacímu podařilo sehnat peníze na projektor, po měsících
jednání získali pořadatelé také filmy se souhlasem vlastníků autorských práv, vyčlenili jednu
místnost galerie jako promítací a nyní již mohou
zvát zájemce např. na animovanou tvorbu, dokumenty, které nejsou běžně k vidění, a další
filmy, které se do velkých kin nedostanou. Kromě toho jsou členové spolku také tvůrčí a brzy
pozvou publikum k projekci vlastní multimediální skladby. V klubu se promítá jednou za 14 dní,
vždy v pondělí.
Zdeněk Dudka

Na zahájení letošní výstavní sezóny v dubské
Galerii Pošta připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací výstavu obrazů akademického malíře Igora Grimmicha, nazvanou „Nový druh“. Ačkoliv je malíř úzce spjat
s Dubou, v jeho obrazech převládají siluety
městského prostředí s jeho periferní romantikou
i chladnou monstrózností, obydlené lehce zkarikovanými lidmi, auty a zvířaty. V poslední době
se malíř zabývá pohledy do podivných laboratoří,
kde jsou zkoumány bytosti nového druhu.
Vernisáž výstavy bude v sobotu 8. května
od 18 hodin v Galerii Pošta v Dubé a vystavené obrazy si návštěvníci mohou prohlédnout
do 6. června, 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 si dohodnout na
telefonním čísle 607 138 832
–myš–

Dubsko
jak ho neznáte

Pokud máte možnost jet v příštích dnech nebo týdnech do Prahy, určitě si nenechte ujít unikátní výstavu Svět zašlý – Máchův kraj na starých mapách
v Galerii Klementinum. Byla jsem na ní a udělala
mi obrovskou radost! Staré mapy jsou pro mne
něco jako dokonale krásné staré obrazy – výtvarná díla. Při této jedinečné výstavě přecházíte od
jedné mapy ke druhé a téměř na všech vidíte Váš
domov a oblast, kterou máte tolik rádi. Na místě,
kde byste to nečekali – přímo naproti Karlova mostu v centru Prahy, v tak významné a krásné budově, jakou je právě Klementinum. Nejstarší exponát
výstavy pochází z konce 15. stol., pozoruhodný
je také mědirytinový frontispis ze 17. stol., kdy
velmi nepřesná mapka Českolipska sloužila jako
doplněk zobrazené alegorie. Jedinečné jsou podrobné mapy Máchova současníka, žitenického
duchovního Františka Jakuba Jindřicha Kreibicha, podle nichž se Mácha na svých poutích orientoval. Expozice představuje řadu zajímavostí.
Uvidíte zde například jednu z prvních německých
cyklomap i s výškovým profilem tras; mapu okresu Dubá, která zachycuje nikdy nerealizovaný projekt železniční tratě Štětí – Dubá; část rozměrné
pruské vojenské mapy Severních Čech, zobrazující operace „bramborové války“. Prohlédnete si
i dosud nepřekonané meziválečné mapy libereckého kartografa Josefa Matouschka, do nejmenších detailů zobrazujících region před poválečnými
změnami. Pozornost je věnována i vlastivědné literatuře, unikátní folkloristické cestovní zprávě z roku 1911, prvním turistickým průvodcům a novější literatuře sledující Máchovy cesty a jeho užší
vztah k regionu. Výstava v Galerii Klementinum
potrvá do 30. května 2010.
Markéta Slezák

Bližší seznámení, akryl na plátně, 2010

Humanoid IV, akryl na plátně, 2010
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Putování
za předky

Tuto výstavu mohou návštěvníci shlédnout
v ambitu muzea v České Lípě do 23. května.
Cílem této výstavy je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou laickou veřejnost s pomocnými vědami historickými jakými jsou genealogie a heraldika. Podnítit tak
jejich zájem nejen historii regionu kde žijí, ale
především o minulost vlastního rodu. Návštěvník výstavy může spatřit na řadě výstavních
panelů ukázky archivních záznamů o předcích,
které jej chronologicky provedou od současnosti až k minulosti a umožní mu sledovat vytvoření rodové posloupnosti. Tyto záznamy
jsou doplněny dalšími ukázkami, které ilustrují
v historických zápisech možnosti poznání života i charakteru vlastních předků a oživují tak
někdy dramaticky jindy humorně strohost životopisných dat narození, sňatků a úmrtí.
Rodopisná část je bohatě doprovázena
výstavkou krásně vypracovaných erbů, dokumentující nejen historii heraldiky šlechtické,
církevní či cechovní, ale i současnou renezanci heraldiky městské i možnosti heraldiky
občanské.
Bc. Jana Jakubská, DiS.

S Máchou za Máchou po Máchově kraji

Máchovi v patách
zšeřelou krajinou
na Bezděz aneb
Máchovské listování
v minulosti
Vyvrcholením máchovského putování
je opět Noční výstup na
Bezděz, a tak vás zveme
v pátek 28. května již počtrnácté na výstup na
Bezděz ve stopách K. H. Máchy.
Protože nám do této akce vstoupily volby
a protože je Infocentrum v Doksech, kde byla
vždy registrace účastníků, jednou z volebních
místností, provedeme registraci až v cíli trasy,
tedy na Bezdězu.
Ti, kteří chtějí jít na Bezděz netradiční cestou, musí dojet do Oken na vlakové nádraží,
odkud vyrážíme v 17,00 hod. po částečně neznačených lesních cestách ku hradu Bezdězskému.
Ve 20,00 hod. bude na Bezdězu opět zpřístupněna Velká věž.
Vzácným hostem letošního máchovského
putování na Bezděz je kromě K. H. Máchy,
Eduarda Hindla a Karla Sabiny současná česká spisovatelka pro děti a mládež Ivona Březinová, mimo jiné také autorka poutavého beletristicky zpracovaného životopisu K. H. Máchy
„Básník v báglu“. Od 20,00 hod. tak můžete být
svědky výjimečného rozhovoru Ivony Březinové
s K. H. Máchou. A vězte, že mu spisovatelka
bude klást otázky tak říkajíc přímo na tělo.
Koncertní hold knížeti českých básníků
s texty K. H. Máchy v podání Alfréda Strejčka a zhudebněnými Štěpánem Rakem je připraven od 21,00 hod. v podstřeší purkrab-

ského paláce. V „Máchovském nokturnu“
za zní auto biografický milostný příběh Marinka a fragmenty z Máchových veršů a z jeho
Krkonošské pouti. Máchovy texty budou interpretovány v původní podobě bez pozdějších
jazykových úprav. Koncert zároveň představuje naši mateřštinu v krystalické podobě tak,
jak zněla v dobách národního obrození. Druhá
část koncertu vychází z máchovské inspirace
a představí oba interprety v netradičním spojení hudby a slova.
Vstupné je 150 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji od 1. května v Infocentru
v Doksech, v Památníku K. H. Máchy v Doksech a v Infocentru v Bělé pod Bezdězem.
Akce se koná ve spolupráci s Vlastivědným
muzeem v České Lípě, Městskými kulturními
zařízeními v Bělé pod Bezdězem, státním hradem Bezděz a pod záštitou Svazku obcí Máchův kraj a je malým dárkem ke 200. narozeninám K. H. Máchy.
Na Kokořínsko po stopách
Máchových Cikánů
Třetí etapa turistického kulturně-didaktického
putování Máchovi v patách zavede máchovské
poutníky na Kokořínsko, které si romantický
básník velice oblíbil díky nefalšované romantické atmosféře stinných, hlubokých a věčně
vlhkých roklí v Kokořínském dole, opuštěné
zřícenině hradu Kokořína, jemuž na věži vyrůstala břízka, jež Mácha připodobnil k péru
na loupežnickém klobouku.
Etapu budeme slavnostně zahajovat v sobotu 15. května v 9,30 hod. ve Mšeně v Městských lázních, kde město Mšeno připravilo
malý kulturní program.

Poté se vydáme po modré turistické značce
k jedinečným skalním útvarům Pokličky. V blízkosti Pokliček se nachází tzv. Cikánský plácek,
kde se dozvíme, co K. H. Máchu ponouklo k tomu, aby se začal zaobírat myšlenkou sepsat
své rozsáhlé prozaické dílo Cikány, které však
nemohl díky cenzuře vydat. A tak se díla ujal
po Máchově smrti jeho přítel a i tak trošku epigon Karel Sabina a díky tomu do dneška nevíme, co je ještě Máchovo a co už ne.
Poté naše kroky povede červená turistická
značka vinoucí se Kokořínským dolem podél
říčky Pšovky k rozcestí pod hradem Kokořínem. Cíl putování Máchovi v patách je opět ve
Mšeně, v Městských lázních. Nenáročná trasa
dlouhá 12 km vede jedněmi z nejhezčích partií Kokořínska.
Protože je do Mšena poněkud komplikované spojení, zajistili jsme pro účastníky putování
svoz autobusem z Doks a Bělé pod Bezdězem
jak do Mšena, tak i zpět.
Odjezdy:
8,00 hod. Doksy, vlakové nádraží
8,05 hod. Doksy, autobusové nádraží
8,20 hod. Bělá pod Bezdězem, autobusová
zastávka na náměstí
Jízdné je 50 Kč.
Všichni účastníci do třetice všeho dobrého
a zlého obdrží do svých putovních knížek pamětní razítka a na konci trasy pamětní pohledový lístek.
Letošní putování Máchovi v patách se koná
v rámci projektu s Máchou za Máchou po Máchově kraji, jehož nositelem je Svazek obcí Máchův kraj a jímž slavíme 200. výročí narození
K. H. Máchy.
Za pořadatele R. Mauserová
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Odemknutí
Máchova
jezera

Málokomu asi uniklo, že je letošní rok Rokem
K. H. Máchy, neboť si připomínáme 200 let od
jeho narození. Pod kůži se nám však určitě
nedostalo další významné historické jubileum,
ačkoli má nepřímo vztah i k našemu Máchovu
jezeru a Doksům, a sice 700 let od nástupu
dynastie Lucemburků na český trůn. 3. prosince 1310 první z rodu Jan Lucemburský ovládl Prahu a pojal za choť Elišku Přemyslovnu.
7. února 1311 pak proběhla korunovace tohoto
královského páru, který přivedl na svět v roce
1316 Karla IV., mimo jiné také zakladatele našeho Máchova jezera.
Proto letošní otvírání jezera, na které vás co
nejsrdečněji zveme, bude spojeno s těmito dvěma významnými osobnostmi.
Zahájení nebude na náměstí Republiky, protože průvod byl rok od roku řidší a řidší, ale
začneme rovnou v centru dění, tedy u Máchova jezera na Hlavní pláži v Doksech. V sobotu
8. května ve 12,45 hod. začne hrát u přístaviště
lodí hudba. Kokardami, které vyrobí děti z výtvarného oddělení Základní umělecké školy v Doksech, budete moci ozdobit masku, jež se Vám
nejvíce zalíbí. Tři masky s největším počtem
kokard na svém kostýmu obdrží věcné odměny.
Oprašte své krásné karnevalové kostýmy z jiných
akcí a provětrejte je u Máchova jezera!
Na tzv. „kulaťáku“ na Hlavní pláži se setkáme
s Karlem IV. a Karlem Hynkem Máchou a jejich
osudovými milenkami a ženami. Co z toho všechno vzejde uvidíte, pokud přijdete 8. května k jezeru. Po slavnostním odemknutí jezera vypukne
tzv. námořnický bál, který bude kočírovat zpěvačka Inka Rybářová a na který pozve všechny
mořské víly, princezny, piráty, námořníky a vodníky, přiveze nové písničky a vyhodnotí také nejúspěšnější masky.
Tak jako každoročně obohatí program svými
tanečními rytmickými vstupy taneční škola Enliven Centre Česká Lípa pod vedením Lenky Jiráňové. Těšit se můžete na netradiční vystoupení
kejklířů na chůdách a jednokolce.
Až se děti vyřádí, přijde se svou troškou do
mlýna kapela Mára a křoví, známé folk-rockové
trio z České Lípy, které se už třetím rokem zaměřuje na zhudebňování textů českého básníka
Jiřího Žáčka. Základ jejich hudby je tvořen písničkářským projevem frontmana Máry, do něhož je přidána melodická linka flétny a kytary,
a rytmická část je tvořená sestavou různých rytmických nástrojů. Jejich hudba je občas hravá,
skočná, zpěvná i tklivá, jindy zas plná bluesové
melancholie.
Po celé odpoledne budou v zadní části Hlavní
pláže pro děti připraveny zábavní atrakce – skákací hrad a trampolína, a různé soutěže, které
zajišťují mateřské školky Libušina a Pražská.
A protože má Máchovo jezero letos dost
vody, budete se moci už od dopoledních hodin
projet lodí. Jediné, co opravdu neumíme zajistit,
je počasí, a tak si budeme držet palce, aby nám
vyšlo jako loni.
Za pořadatele R. Mauserová

Májový karneval
Ot vírání jezera 2010
sobota 8. května
Hlavní pláž Máchova jezera
12,45 – sraz masek u přístaviště lodí na Máchově jezeře
v Doksech
13,00 – zahájení, přesun na „kulaťák“, setkání Karlů v dialogu Za vším hledej ženu a odemknutí jezera
13,30 – roztleskávačky a mini děti taneční školy Enliven Centre Česká Lípa a Doksy
13,35 – Wagabundus colective – kejklířské vystoupení na chůdách a jednokolce
13,45 – námořnická diskotéka s Inkou Rybářovou s tanečními vstupy Enliven Centre
15,15 – taneční vystoupení žen – taneční škola Enliven Centre Doksy
15,20 - Wagabundus colective – kejklířské vystoupení na chůdách a jednokolce
15,30 – Mára a křoví
16,30 – konec
Projížďky na lodi od 11 hod.
cena: masky zdarma
dospělí: 40 Kč, děti: 20 Kč
V zadní části Hlavní pláže atrakce a soutěže pro děti.

Mácha na poštovní známce

Česká pošta vydala 10. března 2010 nový
známkový aršík k výročí 200 let od narození našeho nejvýznamnějšího romantického spisovatele
Karla Hynka Máchy.
Autorem výtvarného návrhu je akademický
malíř Jan Kavan, rytcem známky je Václav Fajt.
Známka je tištěna ocelotiskem z plochy černé
barvy kombinovaným s ofsetem
v barvách světle modré, světle zelené, žluté
a šedivé
Na známce
o rozměrech
108 x 78 milimetrů v nominální hodnotě 43 korun je vyobrazen
Mácha a za ním
skála a svítící
měsíc v úplňku.
Na aršíku je zachycen tzv. Máchův kraj – oblast kolem hradu
Bezděz, Doksy a Máchovo jezero.
Vzhledem k tomu, že se nedochoval žádný
portrét Karla Hynka Máchy, vycházejí pokusy
umělců o zachycení básníkovy podoby z popisu

jeho tváře tak, jak si ho zapamatovali jeho vrstevníci, z jeho vlastního autoportrétu, z informace
jeho Lori, že Máchu namaloval dobře jenom J. Z.
Quast a také z výsledků antropologa E. Vlčka,
který v roce 1986 zkoumal Máchovy ostatky.
Se známkou je vydávána obálka prvního dne
vydání a kašetové razítko.
Slavnostní
křest nové známky za účasti jejích tvůrců spolu s vernisáží
výstavy „Místa
spatřená a milovaná“ se bude
konat v sobotu 1. května ve
14,00
hodin
v Památníku
Karla
Hynka
Máchy v Doksech jako součást oslav pořádaných Vlastivědným muzeem v České Lípě,
Městskou knihovnou v Doksech, Městskými kulturními zařízeními v Bělé pod Bezdězem pod patronací Svazku obcí Máchův kraj.
jaf

Kam jít v květnu

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

Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

PÁ 7.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

Jan Budař a Eliščin band

Zhasínání

Známý český herec v roli, ve které
ho možná ještě neznáte, ale v níž
vás zcela jistě zaujme

V rámci obvyklého hudebního cyklu 55,vystoupí novoborská folková kapela
se svými hosty

SO 8. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 10,00 Jak princezna hádala až pro- Pohádka Jana Drdy, která patří do
hádala
zlatého fondu ryze české pohádkové tvorby. Hrají členové Divadelního klubu mladých při Obchodní
akademie Česká Lípa
SO 8. Galerie Pošta

Dubá

18,00

SO 8. KD Crystal

Česká Lípa 19,00

PO 10. Galerie Pošta

Dubá

230,-

60,-

Vernisáž výstavy obrazů

Podbezdězský spolek intelektuální,
poetický a okrašlovací připravil vernisáž výstavy obrazů akademického malíře . Igora Grimmicha „Nový
druh“

The Lusatian Grass

Na své si přijdou milovníci nejen
blusgrass, old-time i country music

19,00

Promítání

Akci pořádá Podbezdězský spolek
intelektuální, poetický a okrašlovací

PO 10. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Zlatí úhoři

Divadelní adaptace slavných poví- 250,dek Oty Pavla v režii A. Goldflama.
Hrají: J. Vlasák, D. Batulková, M.
Písařík

80,-

ST 12. Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Mexiko

Přednášku o Mexiku spolu s promí- 40,táním připravila MUDr. Lenka Šepsová

ČT 13. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Něžné dámy

Milionářka, co si myslí, že má na
250,kahánku, a dva neúspěšní herci, co se vydávají za její dědice…
Hra s hvězdným obsazením – Pavel
Nový, Jan Révai, Zuzana Dřízhalová

PO 17. Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa 19,00

PO 17. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Štěpánek Plaček …

Za tajemstvím planet 9

Přednášku na téma Štěpánek Plaček jako zakladatel zpravodajské
služby po květnu 1945 připravil
PhDr. J. Kalous, Ph.D.
Přednáška Milana Ziga, člena Čes- 50,ké astronomické společnosti o výzkumu planet sluneční soustavy
V rámci koncertu zazní skladby ne- 120,jen J. S. Bacha či W. A. Mozarta

ST 19. Bazilika všech
svatých

Česká Lípa 19,30

ČT 20. Navrátilův sál

Nový Bor

18,00 Trochu historie nikoho neza- V rámci známého cyklu bude na
bije
téma „První rok v české škole
v Novém Boru“ přednášet PhDr.
Vladislav Jindra

ČT 20. Malá škola

Dubá

18,00

NE 23. KD Crystal

Česká Lípa 14,00 Zvířátková dětská diskotéka

NE 23. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

PO 24. Galerie Pošta

Dubá

19,00

SO 29. KD Crystal

Česká Lípa 14,00

Kruh přátel hudby

Zastupitelstvo

Narozeniny

Promítání

My dva a čas

45,-

Veřejné zasedání městského zastupitelstva
Hraje DJ Jáchym, vstup v maskách 20,vítán
Tragikomická hra ze zapadlého pří- 290,mořského penzionu. Těšte se na
hvězdné obsazení
Další promítání pořádané Podbezdězským spolkem intelektuálním,
poetickým a okrašlovacím
Příjemné taneční odpoledne napříč
generacemi

30,-

