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Slovo úvodem

Rok 2010 se přehoupl do druhého čtvrtletí,
ve kterém nás čeká celá řada úkolů. Některé
z nich, ač se to zdá být brzy, úzce souvisejí
s letní turistickou sezónou v Autokempu Nedamov. Především začátek dubna se zde bude
odehrávat ve znamení jarního úklidu – hrabání listí, zarovnávání krtinců, natírání oprýskaného zábradlí mezi chatkami, ale také dalšími spíše technickými záležitostmi jako jsou
opravy laviček do letního kina, drobné opravy v jednotlivých chatkách apod. Veškeré činnosti spojené s přípravou koupaliště na letošní sezónu zajistí zaměstnanci městské údržby
spolu s pracovníky VPP. Vše by přitom mělo
být hotové do „Čarodějnic“, tedy do první kulturní akce, která se bude odehrávat právě
v areálu koupaliště.
V Nedamově dojde v letošním roce také
k jedné zásadní změně, veškerou péči o zeleň budou mít po celou sezónu na starost výhradně zaměstnanci údržby města pod vedením ekoložky MěÚ Dubá sl. Martínkové. Stejně
tak je v současné době v řešení nový systém
řešící nakládání s odpady v celém areálu, který bude, jak doufáme pohodlnější nejen pro

návštěvníky koupaliště, ale také pro naše pracovníky.
K tématu koupaliště se vrátím ještě do třetice. V současné době netrpělivě očekáváme
vyjádření k žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ na zřízení tzv. „oranžového hřiště“.
Co si pod tímto pojmem mají občané představit? Město Dubá podalo do Nadace ČEZ žádost o přidělení finančních prostředků ve výši
600 tisíc korun na vybudování dětského hřiště
a venkovního fitness v Autokempu Nedamov.
Pokud bychom s naší žádostí byli úspěšní
a zmíněné finanční prostředky jsme skutečně
získali, vzniklo by u pláže dětské hřiště v podobě lodi se skluzavkou pro děti od dvou do
dvanácti let.
Na konečné vyjádření čekáme také v případě dotace, o níž jsme zažádali v souvislosti
s dokončením kanalizace v Dubé. Ačkoliv bych
se v dubnovém sloupku velice ráda rozepsala
na téma zahájení výkopových prací, spojených
s kanalizací, v současné době ještě nemáme
k dispozici potřebné dokumenty, jejichž vydání
závisí na rozhodnutí ministerstva zemědělství.
Věřím však, že se na nás štěstí usměje a ministerští úředníci celou záležitost co nejdříve
dotáhnout do zdárného konce.

Na svém březnovém veřejném zasedání
vybrali zastupitelé na základě výsledků posouzení hodnotící komise předloženou cenovou nabídku na akci „Zpracování projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení na objekt bývalé sušárny chmele v Dubé na základě
již zhotovené studie“. Projektovou dokumentaci
v celkové ceně 499 800,- Kč připraví ATELIER
111 architekti s. r. o. Praha, tedy stejná společnost, která v uplynulém roce vytvořila pro město velice dobře a originálně zpracovanou studii
na využití této významné technické památky.
Prostřednictvím dubnového úvodního slova bych všechny občany chtěla co nejsrdečněji pozvat 30. dubna do Autokempu Nedamov
na výše již zmíněné tradiční pálení čarodějnic. Stejně jako v letech předešlých bude tuto
akci pořádat město ve spolupráci s dubskými
hasiči. Nezbývá než si přát, aby se nám počasí vydařilo.
V úplném závěru chci ještě všem popřát
šťastné a veselé Velikonoce, dětem bohatou
pomlázku a v neposlední řadě i to opravdové
jarní počasí, na které jsme se všichni tak dlouho a netrpělivě těšili.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Město Dubá v únoru tohoto roku vypsalo
výběrové řízení na pronájem dolního
prodejního stánku v Autocampu Nedamov.
Termín podání nabídek je stanoven
nejpozději do pondělí dne 12. dubna 2010.
Zájemci se mohou informovat na MěÚ
Dubá, tel. č. 487 870 201.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení občané, dovolujeme si vás
upozornit, že ve dnech 3. 4. (sobota) až
5. 4. 2010 (Velikonoční pondělí) bude
SBĚRNÝ DVŮR města Dubá UZAVŘEN.
K dispozici bude občanům opět od úterý
6. 4., a to v obvyklých hodinách. Tímto
žádáme všechny, kteří budou chtít
velikonoční svátky využít k jarnímu
úklidu, aby s odvozem odpadu na SD Dubá
vyčkali do jeho řádného otevření a odpad
neumisťovali ke vstupní bráně do dvora.
Děkujeme za pochopení.

Humanitární sbírka

V závěru měsíce února uspořádalo město Dubá
ve spolupráci s Diakonií Broumov stejně jako
v uplynulém roce veřejnou humanitární sbírku.
Dvoudenní sbírka byla opět zaměřena především
na oblečení, obuv, domácí potřeby a deky.
V průběhu prvního dne (24. února) přispělo
jmenovanými věcmi 21 občanů Dubé, druhý den
pak do městské šatlavy zavítalo ze stejného důvodu 18 občanů. V průběhu samotné sbírky se
podařilo nashromáždit na pět desítek pytlů a krabic s věcmi. Zájem o tuto akci trval mezi občany
ještě déle než týden, a tak se městská šatlava
plnila dalšími věcmi až do 11. března, kdy bylo
vše odvezeno do Broumova.
Konečný výsledek sbírky čítal 83 pytlů a krabic převážně s oblečením. Všem, kteří se do humanitární sbírky zapojili a pomohli tak lidem, kteří
to nejvíce potřebují, tímto upřímně děkuji jménem
svým i paní starostky Mgr. Zdeňky Šepsové.
Zuzka Martínková

Dubáček
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e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Město Dubá
nabízí možnost letní brigády.
Jedná se o obsazení pozice

POKLADNÍ V AUTOKEMPU
NEDAMOV
Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou,
a to od 1. června do 31. srpna 2010
Počet pracovních míst – 2.
Požadavky zaměstnavatele:
- dovršení věku 18 let
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění podrobnějších
informací se obracejte na MěÚ Dubá – paní Libuši
Benešovou na tel. čísle 728 168 134 nebo na e-mail
sprava.domu@mestoduba.cz.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 30. dubna 2010.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

JUBILEA

Z městské matriky

Svoboda Jaromír, Dubá
Nešetřilová Hilda, Dubá
Urban Jindřich, Deštná
Krpejš František, Dražejov
Petrová Helena, Dubá

85 let
85 let
83 let
81 let

NAROZENÍ

Jankotová Emma, Nedvězí
Krs Václav, Dubá

Dne 1. 5. 2010 oslaví
náš tatínek a dědeček
Karel Šimo 70. narozeniny. Milý tatínku,
děkujeme za tvou lásku,
obětavost a přejeme
hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti do dalších let. Máme tě rádi.
Dcera Jana, Petr, Karel a Dominika.

Z

Dne 28. 3. 2010 uplynuly
dva roky, co nás navždy
opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička, paní Ludmila
Novotná ze Dřevčic.
Stále vzpomínají děti,
vnoučata a pravnoučata.
Dne 22. 4. 2010 uplyne
rok, od chvíle kdy nás navždy opustil pan Vladimír
Martínek z Dubé. Stále
vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Dne 29. dubna 2010
uplyne druhý rok od doby,
kdy nás navždy opustila
paní Libuše Janďourková
ze Zátyní. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte
s námi. S bolestí v srdci
stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 9. 4. 2010 uplyne 6 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, děda
a praděda pan Lubomír Gurný. Stále vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -

3

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Zveřejnění záměru města Dubá
pronajmout „dolní prodejní stánek“
v areálu Autocampu Nedamov.
Podmínky pronájmu:
- účel využití: provozování prodeje občerstvení
- předložení podnikatelského záměru (rozsah služeb, otvírací doba apod.)
- předložení nabídky na výši nájemného, minimální nájemné je 50 000,- Kč za sezónu
- nájemní doba bude uzavřena na dobu určitou od 30. 4. 2010 do 30. 9. 2010
- nájemné je splatné ve dvou splátkách se splatností:
1. splátka ve výši 1⁄2 nájemného při podpisu nájemní smlouvy
2. splátka ve výši 1⁄2 nájemného do 31. 7. 2010
- nájemce je povinen hradit všechny náklady související s provozem
Bližší informace Vám podají či možnost prohlídky předmětu pronájmu Vám zajistí
kompetentní pracovníci města Dubá na tel. čísle 487 870 201.
Zájemci o pronájem uvedeného předmětu pronájmu, nechť podají písemnou nabídku
podle stanovených podmínek včetně údajů: jméno a příjmení žadatele, trvalé bydliště, rodné číslo, živnostenský list a telefonní kontakt, nebo název právnické osoby,
sídlo, IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku a telefonní kontakt, v uzavřené obálce
s názvem „Pronájem dolního prodejního stánku Nedamov“, na výše uvedenou adresu Městského úřadu Dubá.
Termín podání nabídek je stanoven nejpozději do pondělí dne 12. 4. 2010 do 1600 hodin. Rozhodnutí o výběru nájemce bude sděleno na veřejném zasedání zastupitelstva města Dubá dne 22. 4. 2010.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

OZNÁMENÍ
Hromadné očkování psů
proti vzteklině a dalším
chorobám proběhne v dubnu
v popoledních i odpoledních
hodinách ve veterinární poradně
v Nedamovské ulici. Přesné
datum akce bude oznámeno
na vývěsních tabulích,
v chovatelských potřebách
a přímo v místě konání očkování.

Město Dubá
nabízí možnost

pronájmu městských
pískovcových sklípků.
V případě zájmu kontaktujte
MěÚ Dubá, paní Benešovou
na tel. 487 870 201 nebo
na 728 168 134, popř. mailem
na adrese
sprava.domu@mestoduba.cz.

POZOR
Č A R O D Ě J K Y
BUDEME SE SLÍTAT!!!!
- V NEDAMOVĚ
SRAZ JE 30. 4. 2010 V 17 00 HOD.
°
BUDOU ZDE PŘIPRAVENY HRY O DOBR UTKY,
VŠECHNY ČARODĚJKY BUDOU OHODNOCENY
DÁREČKEM.
PAK ZAČNE TEN PRAVÝ REJ
ZA DOPROVODU HUDEBNÍ SKUPINY SUNSET
NEZAPOMEŇTE BU ŘTÍKY A KOŠ ŤATA!!!
T ĚŠÍME SE NA VÁS
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Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 3/2010 ze dne 17. bře 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.) Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený upravený program
zasedání zastupitelstva č. 3/2010.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Maškovou
a MUDr. Jiřího Klementa a zapisovatele usnesení pana Milana Netrha.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2010 ze dne 18. února 2010
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2010 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 10/10, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části p.p.č. 1145/1, ostatní plocha o výměře cca 100 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Jedná se o pozemek,
který slouží jako i přístup k budovám č.p. 34 a č.p.
36 ve Dřevčicích, které jsou ve vlastnictví různých
fyzických osob. Vzhledem k těmto skutečnostem
je vhodné, aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem tohoto pozemku.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
7/10, vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městského pozemku: části p.p.č. 121/2, zahrada o
výměře cca 1 500 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Výměra a rozsah pozemku bude
upřesněna geometrickým plánem.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (zá-

měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
č.ev. 18/08): p.p.č. 19/9, ostatní plocha o výměře 699 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan M.K., kupní
cena činí 27 960,- Kč plus správní poplatky, vše
se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO protinávrh místostarosty oproti
návrhu majetkového výboru zastupitelstva zrušit
vyhlášený a zveřejněný záměr města Dubá týkající se prodeje městského pozemku p.p.č. 673/2,
orná půda o výměře 1 096 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov, a to vzhledem k nejasnostem vzniklým v průběhu řízení.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se provedených
kontrol pokladen města Dubá a výsledku hospodaření města Dubá za leden a únor 2010.
komentář starostky: Finanční výbor se sešel dne
10. 3. 2010, provedl kontrolu hotovosti a cenin pokladen města. Bylo konstatováno, že fyzický stav
hotovosti a cenin je shodný se stavem účetním.
Finanční výbor se také seznámil s hospodařením
města za leden a únor 2010. V tomto období skončilo rozpočtové hospodaření města s přebytkem
1 473 117,55 Kč. Stav finančních prostředků města k 28. 2. 2010 byl 8 695 176,13 Kč.
6) SCHVÁLILO na návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Dubá v rámci přidělených finančních prostředků ve výši
200 000,- Kč od Ministerstva kultury ČR na Program regenerace městských památkových rezerva-

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 3. 4.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

neděle 11. 4.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

neděle 25. 4.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel. 487 524 577

neděle 4. 4.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 17. 4.
MUDr. Eva Konopiská
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 1. 5.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

pondělí 5. 4.
MUDr. Jiří Cajthaml
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 523 088

neděle 18. 4.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

neděle 2. 5.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

sobota 10. 4.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

sobota 24. 4.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

cí a městských památkových zón ČR na rok 2010,
v letošním roce realizovat výměnu oken, výloh
a dveří v přízemí – čelní a boční strany městské
budovy č.p. 192 ve Školní ulici v Dubé.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: V letošním roce započneme rekonstrukci další historicky významné
budovy – tzv. pošty. Město Dubá vyčlenilo ze
svého rozpočtu na spoluúčast získané dotace
200 000,- Kč.
7) VYBRALO na návrh paní starostky na základě výsledku posouzení hodnotící komise
předloženou cenovou nabídku společnosti ATELIER 111 architekti s.r.o., Praha, na akci „Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení na objekt bývalé sušárny chmele v Dubé na základě již zhotovené studie“, v celkové
ceně 499 800,- Kč včetně DPH.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
8) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) Zprávy o činnosti města Dubá za rok
2009,
b) humanitární sbírky Občanského sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem
Dubá,
c) zapojení města Dubá do systému výkonu
veřejné služby.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 22. 4.
od 18.00 v Deštné.

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 každou
sobotu 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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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v únoru

l Dne 6.2.2010 od 08:07 do 10:53 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci III/
2601 v KÚ Loubí s technikou CAS-32 T148 v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný autobus ČSAD a.s. Česká Lípa, který se nacházel
částečně mimo komunikaci. Jednotka asistovala
obsluze jeřábu v zajištění vozidla a následném
vyproštění. Na místě byl zjištěn únik provozních
kapalin, který byl zlikvidován 30-ti litry sorbentu
Vapex.

l Dne 6.2.201 od 10:59 do 15:01 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Nedamova s technikou CAS-25 Liaz, RZA I Nissan Patrol a DA-8 Avia v počtu 1 + 8. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik vody stavidlem Černého rybníka. Únik
vody byl ve výšce cca 1,5 metrů vodního sloupce. Jednotka postupně zajistila pytle s naplněným posypem a snažila se spodní část stavidla
utemovat. Z důvodu tlaku vody a vymílání břehu nebylo možno tento způsob dále použít. Po
dalším odtoku vody a snížení hladiny bylo zjištěno poškození dvou spodních prken stavidla.
Ve spolupráci s městem Dubá byla zajištěna

nová výdřeva a provizorní oprava stavidla. Po
dobu zásahu byl na místě přítomen místostarosta města Dubá pan Tomáš Novák. O události bylo informováno: Povodí Ohře a.s., Vodoprávní úřad Česká Lípa, Povodňová komise
ORP Česká Lípa a starostka města Dubá paní
Mgr. Zdeňka Šepsová. Závěrečným průzkumem
nebyly zjištěny žádné zatopené objekty v povodí Liběchovky.

l Dne 11.2.2010 od 00:02 do 00:43 hodin vyjela jednotka k údajnému požáru do Poštovní ulice
v Dubé s technikou: CAS-25 Liaz a RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu nebyl žádný požár,
ani zahoření zjištěno. Jednalo se o planý poplach
– zneužití jednotek požární ochrany.
l Dne 14.2.2010 od 22:14 do 23:56 hodin vyjela jednotka k požáru do Chlumu s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár v roubeném stavení od komínového tělesa.
Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily
vyřezání zazděného trámu z komínového tělesa
a jeho následné dohašení. Na místě bylo dále
provedeno rozebrání části hrázděné stěny a postupné dohašení skrytých ložisek požáru. Příčina
vzniku požáru byla v zazděném trámu v komínovém tělese. Škoda byla vyčíslena na 50.000,- Kč,
uchráněno hodnoty byly 650.000,- Kč. Na místě
byla přítomna Policie ČR.
l Dne 18.2.2010 od 23:16 do 19.2.2010 01:40
hodin vyjela jednotka k požáru komínového tělesa do Chlumu s technikou: CAS-25 Liaz v počtu
1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese bytového domu. Jednotka na lokali-
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zaci požáru použila jeden ruční hasící přístroj P6.
Následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí. Průzkumem bylo zjištěno popraskání komína v jedné bytové jednotce. Na místě
byl vydán zákaz používání komínového tělesa
do provedení opravy a revize odborně způsobilou osobou. Příčina vzniku požáru byla v nedostatečně vymeteném komínovém tělese. Škoda
byla vyčíslena na 20.000,- Kč, uchráněné hodnoty: 550.000,- Kč.
l Dne 21.2.2010 od 19:40 do 21:50 hodin vyjela jednotka k požáru do Zakšína s technikou
CAS-25 Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 6.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár stavební buňky v blízkosti zemědělského objektu. Jednalo se o požár
stropu s tepelnou izolací. Jednotka na místě provedla za použití motorové řetězové pily rozebrání
stropní konstrukce a dohašení skrytých ložisek
požáru jedním proudem vysokotlaku. Na místě
byla přítomna Policie ČR a vyšetřovatel příčin
požárů z HZS ÚO Česká Lípa. Škoda byla vyčíslena na 2.000,- Kč, uchráněno bylo: 5.000,- Kč.
Příčina vzniku požáru byla ve vadném prostupu
kouřovodu hořlavou stěnou.
l Dne 22.2.2010 od 01:12 do 02:21 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci III/27323 v katastru obce Houska s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu
na místo zásahu bylo zjištěno osobní vozidlo
mimo komunikaci s čelním nárazem do plotu.
Jednotka provedla zajištění vozidla proti nežádoucímu posuvu zajišťujícími klíny. Havarovaný automobil byl pomocí navijáku vytažen na
komunikaci. Dopravní nehoda byla bez zranění
a úniku provozních kapalin.
Jaroslav Hoza

Výtah ze Zprávy o činnosti
JPO II/1 SDHO Dubá za rok 2009

Činnost JPO:
Jednotka má 20 členů, z toho pod smlouvou
města je 18 členů. Ve své činnosti navázala
na minulý rok a to ve třech výjezdových družstvech v obsazení 1 + 3 (velitel družstva, strojník a dva hasiči) a vzniklých záloh. Tito členové
se dle měsíčního plánu služeb střídají v držení
pracovní pohotovosti a zajištění akceschopnosti jednotky.

Zásahy:
Celkový počet 119 zásahů, a to:
22
požárů
30
dopravních nehod
30
živelná pohroma – větrná smršť
11
únik látek – ropné produkty
26
technická pomoc
0
planý poplach
Z toho: 72 v katastru obce
47 mimo hasební katastr dle Požárního
poplachového plánu Libereckého kraje
Celková plocha lesních požárů: 11,7 ha
travních porostů: 0,8 ha

Škody na majetku při požárech: 558.800,- Kč

Uchráněné hodnoty na majetku: 17.287.500,- Kč
Škody na majetku JSDHO: 28.360,- Kč
Při dopravních nehodách bylo:
23 osob zraněno
7 osob zachráněno – vyproštěno
20 osobám poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc
Na asanaci komunikace po úniku provozních
náplní z vozidel se spotřebovalo 2.577 litrů Vapexu, 90 kg sorbetu Clibo-sorb a 28 m2 sorpční rohože.
U zásahů jednotka celkově strávila 1.024 hodin a 29 minut, v nařízené pohotovosti 35.480 hodin. V rámci zásahu nedošlo k žádnému zranění
člena JPO.
Zásahy zvláštního rozsahu:
Velký počet dopravních nehod na komunikaci
I.třídy číslo 9 Deštná – Bukovec,
čerpání vody při jarním tání,

likvidace větrné smrště,
9.1.2009 požár rodinného domu ve Dřevčicích,
31.7.2009 únik neznámé látky na vodní plochu
v Nedamově,
14.10.2009 únik ropných látek ze zemědělského
stroje na pole „U Prokopa“ v Dubé,
29.12.2009 požár budovy v bývalém letním táboře v Holanech.
JPO II/1 SDH Dubá děkuje:
– starostce města Dubá paní Mgr. Zdeňce Šepsové, zastupitelstvu a pracovníkům městského úřadu
za přístup a podporu JPO II/1 SDHO Dubá.
– panu Miroslavu Jakušovi za propagaci jednotky, tvorbu a aktualizaci nových webových stránek na internetu.
– Hasičskému záchrannému sboru Libereckého
kraje, územní odbor Česká Lípa za pomoc jednotce při údržbě, revizích věcných prostředků
a odborné přípravě členů jednotky, zvláště řediteli územního odboru panu plk. Ing. Jiřímu Kunstovi a vedoucímu služeb a IZS panu mjr. Mgr.
Vladimíru Formánkovi.
Jaroslav Hoza, velitel JPO II/1 SDHO Dubá
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Čtení z městské kroniky

Z DOPLNĚNÉ KRONIKY
ZA LÉTA 1945 – 1970

V minulém čísle Dubáčku jsem slíbil čtenářům, že
připravím další články ze zápisu v kronice, které
budou pojednávat o událostech, o kterých v dubské kronice chyběly mnoho let záznamy. Tato mezera v kronice byla způsobena částečně nezájmem
tehdejších funkcionářů MNV, částečně neznalostí
zákona č.80/1920 Sb. o Pamětních knihách obecních, jehož platnost trvala až do roku 2006, a částečně i tím, že v Dubé došlo po roce 1945 k celkové výměně obyvatelstva a při osídlování vznikala
nová, nesourodá společnost lidí, bez vzájemných
vztahů a společenských vazeb. Přispěla i nezkušenost tehdejších představitelů obce a plnění dalších
důležitých úkolů, které provázely porevoluční dobu
při obnovování osvobozené ČSR.
Loňského roku jsem dokončil dlouholeté shromažďování údajů pro chybějící zápis, a kroniku
jsem doplnil tím, co se dalo sehnat, a doufám, že
to bude aspoň částečný obraz života lidí v osvobozené Dubé.
Zdrojem informací byly archivní materiály SOA
v České Lípě, kronika školy v Dubé, Územní prognóza Státního statku Dubá a informace získané
od obyvatel. Velkou pomoc mi poskytli pánové Emil
Faitl, bývalý učitel z Panské Vsi, který před odchodem do důchodu učil na dubské škole, a Karel
Černý z ulice J. Roháče. Za mnohé dokumentární
fotografie pro přílohy kroniky i některé další údaje děkuji též panu Stanislavu Dulíkovi, pražskému
chalupáři z Bukovce. Poděkování patří i mnoha dalším lidem z Dubé, kteří přispěli třeba i maličkostmi
z jejich paměti. Při zápisech o osobách a různých
funkcionářích nebudu nyní používat oslovování
„soudruh, soudružka“, které bylo v tehdejší době
dáno politickou ideologií, a které bylo důsledně vyžadováno na všech pracovištích.
DEJME SE DO ČTENÍ ZÁPISU.
Po skončení II. světové války a po osvobození ČSR došlo v bývalých Sudetech ke komplexní výměně obyvatelstva. Němečtí starousedlíci byli odsunuti do Německa a pohraničí bylo
osídlováno českým obyvatelstvem z vnitrozemí.
Takto byla osídlována i Dubá, která tím dostala novou společnost lidí, kteří se navzájem znali
buď velmi málo, nebo vůbec ne. Obec, ve které
až do roku 1945 žila velká převaha Němců, se
tak opět počeštila. Osídlování probíhalo ale velmi pomalu, někteří osídlenci se brzy odstěhovali
někam jinam, jiní se usadili natrvalo. K 20. srpnu 1945 bylo evidováno celkem 387 Čechů. Do
roku 1946 zůstávali ještě někteří němečtí obyvatelé až do dokončení jejich odsunu. Příliv nových
obyvatel pokračoval a společnost se rozrůstala
a utvářela.
Dubá prošla také vývojovými správními úpravami. Od roku 1793 mělo město svůj vlastní magistrát, pak následovalo hejtmanství a po něm
okres, trvající až do roku 1948. Potom se Dubá
změnila z okresního města na obec, někdy označovaná jako město nebo městečko, od roku 1980
jako Středisková obec, ke které bylo připojeno 33
okolních menších obcí, osad a samot. Od roku
1992 je Dubá opět se statutem města.
NÁRODNÍ VÝBORY
Po osvobození naší vlasti 9. května 1945, po
totální porážce fašistického Německa, když byla

8. května 1945 podepsána v Berlíně kapitulace,
byly v bývalých Sudetech jmenovány SPRÁVNÍ
KOMISE, které fungovaly až do 28. května 1946,
kdy se uskutečnily volby do Národního shromáždění. Předsedou Správní komise v Dubé byl jmenován pan Stanislav Samek a tajemníkem pan
Otakar Hrouda, oba národní socialisté.
Výsledky voleb v Dubé vyzněly takto: Komunistická strana Československa získala 317 hlasů, Národně socialistická strana 134 hlasů, Sociálně demokratická strana 118 hlasů a Lidová
strana 11 hlasů. Dva hlasy byly neplatné a 1 lístek byl odevzdán bílý.
Po volbách vznikly místní národní výbory, do
kterých byli voleni předsedové jako uvolnění pracovníci ze zaměstnání, s refundovanou mzdou od
zaměstnavatele a k nim byli jmenováni tajemníci,
většinou jako političtí pracovníci.

Kronikář města píše
volné zpracování podle zápisů
v městské kronice
Z objevené zprávy o činnosti MNV od roku
1945 do roku 1954, kterou vypracovali tehdejší
funkcionáři Karel Krajíček, Josef Plicka a Karel
Horčík, cituji: „Rok 1945 je rokem osídlení Dubé
Čechy. V čele dění stála MSK složená z pánů
Samka, Hroudy, Křičky, Janochy, Horáka Oldř.,
A. Smíška. Tehdejší MSK byla složena z příslušníků buržoasie, úředníků a živnostníka. V ní nebyl zastoupen ani jediný dělník, ani malý nebo
střední rolník. Správní komise nestačila zvládnout úkoly, jimiž byla pověřena. Nestačila ani na
ten hlavní, tj. provést osídlení za nejmenších ztrát
na státním majetku. Pročítáme-li zápisy z tehdejších schůzí MSK, tu zjistíme, že se ponejvíce
řešilo přidělování bytů, konfiskovaného majetku
a přidělování posluhovaček pro přistěhovaleckou
honoraci. Na úkoly ostatní, jako bezpečnost, zemědělství, údržba města již nezbýval čas. Při
tom při všem, i když se bytové a fondové otázce
věnovalo tolik času, nebyl úkol splněn, majetek
nebyl dostatečně zajištěn, nebyl přidělován podle
potřeby a zásluhy, ale podle lepšího kabátu žadatele.“ Zpráva ležela někde hodně dlouho, než se
dostala na světlo světa, aby se z ní dalo čerpat
a udělat si představu o některých lidech a jejich
poplatnosti režimu.
PŘEDSTAVITELÉ OBCE po roce 1945 až do
roku 1986
Rok
předseda MNV
tajemník MNV
1946
Václav Mádlík
Karel Fišer
1948
Václav Mádlík
Jaroslav Šebek
1948
Karel Krajíček
Zdeněk Spurný
1952
Karel Krajíček
Václav Kučera
1957
Zdeněk Spurný Karel Horčík
1959
Josef Plicka
Karel Horčík
1961
Karel Krajíček
Jindřich Brodil
1964
Josef Plicka
Karel Krajíček
1971
Karel Krajíček
Jindřich Brodil
1971
od května Vlastimil Brych
Adam Vokál
1953
Josef Plicka
Karel Krajíček
1954
Josef Plicka
Karel Horčík
1984
Vlastimil Brych
František Kubišta
1986
Josef Havelka
František OndřejOd roku 1990 vznikla funkce starosty a zástupce, v roce 1991 přibyla funkce tajemníka.

Dubáček

Místní národní výbor Dubá – MNV – vznikl po
volbách v roce 1946. Předsedou byl zvolen Václav Mádlík, tajemníkem Karel Fišer. V radě MNV
byli občané L. Horák, O.Horák, Nohýnek, Hokešová a Hejduk. Umístění bylo v budově č. p. 64
proti hotelu SLAVIA.
Ustavené oddělení Sboru národní bezpečnosti
– SNB – mělo první sídlo v domě čp. 40 v Luční
ulici a později v domě č. p. 64 místo MNV, když byl
tento přemístěn do budovy radnice na náměstí.
Dubá byla sídlem okresu od roku 1850 až do
1. 2. 1949, kdy byl okres zrušen a Dubá se stala
součástí nově vzniklého okresu DOKSY. Ukončení činnosti Okresního úřadu Dubá bylo k 31. 12.
1948. V roce 1850 měl okres rozlohu 431 čtverečních kilometrů a 17 824 obyvatel. K datu
31. 12. 1948 bylo 18 110 obyvatel. Sídlo Okresního úřadu bylo v radnici na náměstí.
OKRES DUBÁ byl po druhé světové válce
obnoven v rozsahu, který odpovídal stavu před
1. říjnem 1938. Politický okres sestával ze dvou
soudních okresů: soudní okres Dubá, který měl
v působnosti 39 obcí a soudní okres Štětí, pod
který spadalo 28 obcí. V politickém okresu Dubá
žilo podle sčítání v roce 1930 celkem 26 345 obyvatel, po záboru pohraničí v roce 1938 stav poklesl na 25 511 obyvatel, většinou německé příslušnosti. Počet obyvatel na konci roku 1945 byl
22 313 a koncem roku 1947 zhruba 18 000.
OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR – ONV – začal
fungovat již v květnu 1945 a postupně se stabilizoval. Přicházeli úředníci z vnitrozemí, někteří jen
na krátkou dobu, mnoho jich opět odešlo a tak se
stav často měnil. Od prvních 26 úředníků v roce
1945 až na 46 úředníků v roce 1948. Od 15. 5.
1945 byl v čele ONV JUDr. Alois Kolina, který ve
funkci zůstal do 26. 9. 1946, kdy proběhlo nové
ustavující zasedání, na němž byl předsedou zvolen Ladislav HRNČÁL. Ten v červenci 1948 odešel mimo okres a místo něj byl do čela ONV zvolen Václav Sedláček, který ve funkci zůstal až do
zrušení okresu.
Dne 25. června 1945 byla jmenována Okresní
správní komise, jejímž předsedou se stal Bedřich
GALAŚ, člen Národně socialistické strany. Komise měla 26 úředníků a zřízenců. Galaš se vzdal
funkce 16. 11. 1945 a místo něj byl jmenován Ladislav Hrnčál, člen KSČ.
Podle značně pochybných zpráv působil již
od počátku dubna 1945 na okrese Dubá ilegální
Československý národní výbor. K jeho veřejnému
vystoupení údajně došlo 7. května 1945, když na
veřejném shromáždění na dubském náměstí byla
prohlášena obnovená ČSR. Této akci předcházelo
rovněž téhož dne odzbrojení místního Volksturmu
a zabavení německých skladů zbraní a munice. Věrohodnost je ale snížena tím, že zápis o první schůzi je psán se zpětnou platností až někdy v polovině
května, je psán velice špatnou češtinou a většina
jmen členů tohoto výboru je německá. Šlo pravděpodobně o jakýsi záchranný akt dosavadní okupační správy, která přestala existovat. Za této situace
si občané zvolili náhradní správní orgán, úředně
Národní výbor. Jeho tři členové, pánové Richter,
Ritter a Mitiska odešli 8. května 1945 s bílým praporem k Novému Berštejnu vstříc blížícím se jednotkám Rudé armády a předali město sovětskému
velení. Tolik je v archivních záznamech.
Mgr. Kamil Matějovič, kronikář Města Dubá
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Městská památková zóna Dubá

část IV.
Stavby v každém regionu, v každém urbanistickém
celku mají své typické prvky, které určují podobu
a tvář nejen jednotlivých staveb, ale celých měst,
či vesnic. Podstatnou, takřka životně důležitou,
částí každé stavby je střecha. Tvar střechy a použitá střešní krytina je právě jedním z těch typických prvků, které vytvářejí nezaměnitelný výtvarný
účinek celé zástavby. Ačkoliv se zdá, že střecha
není tolik na očích, jako třeba fasáda, přesto nevhodná krytina celkový dojem z achitektury objektu může zkazit.
Střechu tvoří krov, který jí dává tvar, a krytina,
která tvar střechy doplňuje strukturou a barvou.
Na dřevěných stavbách lidové architektury v MPZ
Dubá převládá sedlový tvar střechy, třeba na
čp. 94, na zděných historických budovách jde často o střechu polovalbovou, například na domě čp.
149, či 182. Méně často je použitá střecha valbová, například na čp. 55 nebo 25. Výjiměčně jde o jiný typ střechy, třeba o střechu mansardovou, jako
na správní budově čp. 12 v hospodářském dvoře u zámku Nový Berštejn. Věže kostela Nalezení
sv. Kříže mají stříšky stanové. Pěstování chmele
a především potřeba jeho sušení a uskladnění přimělo stavebníky budovat rozsáhlé i několikapatro-

roubení domu, jako je tomu u čp. 178.
Zděné domy měly původně v Dubé vždy pálenou krytinou. Střešní tašky sice mohou mít různé
tvary i různou povrchovou úpravu, ale v Dubé byly

Čp. 12 na Novém Berštejně s mansardovou střechou
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běžně používány jen bobrovky. Ty se méně často
pokládaly na husté laťování, jako krytina šupinová, jak můžeme vidět na nově položené krytině na
čp. 87. Nebo ve většině případů na řídké laťování
jako kytina korunová, třeba na čp. 130. Výjimečně se používalo bobrovek glazovaných. Jako ozdobný prvek byly na některých stavbách použity
malé bobrovky, zvané rybí šupiny, a glazované
hřebenáčky. Tato krytina byla původně na arkýři
památkově chráněného domu čp. 41, kde ale při
rekonstrukci byly n a stříšku arkýře použity bobrovky klasického rozměru a stříšce proto musel být
změněn tvar. Mimo zónu je těmi atypickými taškami
pokryta věžička čp. 276. V současné době se mnohem častěji preferují drážkové tašky různých tvarů, protože jsou jednak módní, jednak jsou častěji
nabízeny prodejci a pokrývači s nimi raději pracují.
Ovšem střecha z bobrovek má, přes nepatrně vyšší
cenu, mnohem lepší vzhled a navíc například volská oka se jinou pálenou krytinou pokrýt nedají.
Na mnoha stavbách byl při opravách v minulosti použitý plech, většinou ve tvaru hliníkových
velkoformátových šablon. Jeho nevzhlednost snižuje estetický účinek mnoha, i významných, staveb
ve městě, například radnice, čp. 192, ale i kostela. Někdy stavebníci chtějí použít i asfaltové šab-

Střecha na čp. 125 a větrací štěrbiny na čp. 126, oboje
s korunovou krytinou z bobrovek

Okrouhlá střecha s korunovou krytinou z bobrovek na čp. 5

Nevhodná plechová krytina na čp. 192

vé půdní prostory s větracími otvory v podobě buď
volských ok nebo podélných štěrbin. Původní krovy
byly sestavovány podle několika různých systémů
z otesaných mohutných trámů, které byly spojovány tesařskými spoji, zajištěnými dřevěnými kolíky.
Pokud není dřevo v celé hmotě poškozené, je třeba
staré krovy zachovat. V případě menšího poškození je možné nahradit část trámu novým dřevem.
Jako krytina býval na dřevěných či polodřevěných stavbách používán v minulých dobách především štípaný šindel, který nahradil ještě starší
došky. Krytina ze štípaného šindele je trvanlivá,
lehká, ale drahá. Na počátku 20. století byl šindel
nahrazován eternitovými šablonami, které jsou také
poměrně lehké. Azbestocementové šablony si nechal roku 1900 patentovat Ludvík Hatschek z Olomouce. Ačkoliv škodlivost azbestu na lidské zdraví
byla známá již dávno předtím, teprve v posledních
desetiletích byla azbestová vlákna nahrazena organickými. Současná vláknocementová krytina má
stejné vlastnosti jako klasický eternit.
Na některých roubených stavbách bývala kdysi
používána břidlice. Nejen, že jí byly pokryty střechy, ale obíjeli se jí i štíty, kde se využívalo barevných odstínů kamene a různě tvarované šablonky
se skládaly do vzorů. Jediný takto zdobený štít měl
v Dubé dům čp. 111, který je dnes již bohužel zbořený. Břidlice je nejtrvanlivější ze střešních krytin,
je ale velmi těžká a velmi drahá. Krov musí být pro
ni dimenzovaný. I břidličné šablony byly posléze
nahrazeny eternitem, který byl použitý i k obíjení

lony, tak zvaný bonský šindel. To je do památkové
zóny naprosto nevhodná krytina. Ačkoliv se vyrábí
v mnoha barevných odstínech, nemůže esteticky
nahradit krytinu pálenou, ale ani vláknocementové šablony. Nemá požadované estetické kvality
a ani trvanlivost.
V památkové zóně jsou při opravách střech
doporučené především bobrovky, tolerované je
použití jiných maloformátových keramických tašek, neglazovaných. Nevhodné jsou tašky betonové. Dále, především na roubené stavby, je možné
použít vláknocementové šablony. Do MPZ zásadně nejsou vhodné hliníkové šablony, bonský šindel a velkoformátové tašky, nedoporučují se tašky
glazované. Pracovníci památkové péče bobrovky
striktně vyžadují jen na památkově chráněných
objektech. Stavební firmy bohužel nejsou ochotné střechy z bobrovek opravovat pouhým doplněním poškozených kusů, raději položí novou krytinu. Přesto pohled, nyní už vzácný, na seskupení
střech, jednotně krytých bobrovkami, je mnohem
působivější, než když je každá střecha pokrytá jiným typem krytiny.
Kromě volských ok a větracích štěrbin bývají někdy střechy prolomeny vikýři a v novější době střešními okny. Pohledový tvar střechy
také doplňují komínová tělesa. Oboje má velký
vliv na celkový vzhled domu, proto příští pokračování seriálu o MPZ Dubá bude věnováno
právě tomuto tématu.
–myš–

Polovalbová střecha na čp. 17 s unikátními volskými oky,
krytá bobrovkami

Sedlová střecha z vláknitocementových šablon na čp. 94

Roubený dům čp. 178 obložený eternitem
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Hroby a hřbitovy na Dubsku

Dubáček

Patřím k těm podivínům, co rádi navštěvují
hřbitovy. Trpím na ně už odmalička. Když cestuji, velice ráda se procházím mezi cizími hroby
v cizích městech a snažím se číst z nich lidské
osudy a historii toho místa. Považuji to za součást kultury města a lidí, kteří v tom městě žijí.
Beru to vlastně jako takovou zvláštní kulturní
památku, často plnou nádherných sochařských
a ryteckých prací místních řemeslníků. Hřbitovy
mne uklidňují a dávají mi možnost zamyslet se
nad mým vlastním životem. Najít v něm rovnováhu. Časem jsem zjistila, že to nedělá každý… Možná dokonce právě Vám je to vzdálené
tak, že to považujete za lehčí deviaci. Přesto je
lidí, co se jen tak procházejí hřbitovy a dělají si
podle nich úsudek o kulturnosti obyvatel města
překvapivě mnoho.
Hřbitovy v Sudetech jsou ale zcela odlišné
od těch ostatních. Klid tam nenajdete, spíše na
Vás padne deprese. Většinou jsou v zoufalém
stavu, a to především kvůli časem a vandaly

voáru, schodů a zdi v Dubé, rekonstrukce malé
hřbitovní kapličky na Dražejově a oplocení hřbitůvku v původním stylu. Obrátila jsem se proto
na řadu institucí, mimo jiné také na Česko-německý fond budoucnosti a Sudetočeský krajanský spolek, Českoněmecké diskusní fórum,
Město Dubá, sdružení Drobné památky severních Čech a další – všichni pomoc dle svých
možností přislíbili. S administrativou směřující
do Německa mi pomáhali také manželé Andrea
a Harald von Knörzer, kterým patří velký dík.
Na internetu se mi podařilo najít podobný

tendeutsche Jugend (Sudetoněmecká mládež),
Jukon (česká německo jazyčná mládežnická
organizace) a Ackermanngemeinde (sudetoněmecký křesťanský spolek) a české sdružení
Antikomplex. Celý projekt financují Česko-německý fond budoucnosti, občanské sdružení
Domovský okres Krnov a krnovský sbor Českobratrské církve evangelické. Díky jejich úsilí
se podařilo zachránit alespoň malou památku
na předešlé generace, pro které byl kraj domovem, a které krajině vtiskly její ráz.
Zdálo se, že nic nebrání tomu, aby se projekt na Dubsku skutečně realizoval. Zbývala
mi tedy poslední věc – oslovit dubské rodáky a vyhnance žijící v Německu, aby projekt
podpořili. Obrátila jsem se proto s žádostí na
pana Ronalda Stöhra, který je spoluzakladatelem spolku dubských rodáků. Spolek se kvůli
tomu sešel v srpnu minulého roku, poté jsem
bohužel obdržela jejich zamítavé stanovisko.
Stěhování náhrobků považují za nepřípustné

zdevastovaným původním německým hrobům.
To se týká i celé řady hřbitovů v našem nejbližším okolí.
Abych si jen nezoufala, zkusila jsem s tím
něco udělat. Mým cílem bylo upravit jeden hřbitov v Dubé a zachránit druhý zcela zpustošený na Dražejově. V Dubé jsou německé hroby
většinou neudržované a významně poškozené,
neodpovídají jak z hlediska etiky a úcty k zemřelým, tak ani z důvodu bezpečnosti a – ty
otevřené hroby – ani hygieny. Na jejich opravu
a správu nemá město peníze a není ani povinné to řešit jinak, než zrušením hrobů dle českých zákonů. I to je však věc dosti nákladná.
Chtěla jsem tedy získat prostředky na přestěhování některých náhrobků do Dražejova a celkovou úpravu obou hřbitovů, včetně výsadby
zeleně, umístění laviček, opravy vodního rezer-

Hřbitov v Dražejově

a peníze na jejich opravu na stávajícím místě
dát nemohou, protože vybírají jen nízké členské poplatky. Jejich rozhodnutí respektuji, nebudu stěhování realizovat, pokud ho odmítají.
Spolek jsem tedy informovala o tom, že bez jejich podpory nebo bez poplatku vlastníků hrobů
není možné hroby zachovat. Závěrem jsem je
vyzvala k osobní návštěvě spojené s prohlídkou
hřbitovů a hledáním nového řešení, přijatelného pro obě strany.
Věřím, že až se letos osobně sejdeme, najdeme dobré řešení, které nám umožní využít
přislíbené finanční prostředky ve prospěch
hřbitovů a jejich důstojnosti. Bohužel je však
už nyní zřejmé, že realizace takového řešení
proběhne nejdříve příští rok, nejspíš však až
v dalších letech.
Markéta Slezák

projekt, který byl realizován v České Vsi (část
Města Albrechtice) a získala jsem tak řadu zajímavých informací. Na německém evangelickém
(luterském) hřbitově dělají již pravidelně několik let každý srpen týdenní brigády dobrovolníků. Mladí lidé z Česka a z Německa zde bez
nároku na jakýkoli honorář pracují na opravě
hřbitovní zdi, údržbě náhrobků a úpravě zeleně. V rámci projektu opravili také již zvoničku,
kamennou věž a vdechly hřbitovu romantický
ráz. V roce 2007 pak soukromý zemědělec převezl náhrobní kameny ze zrušeného německého hřbitova. Organizátorem letního workcampu
je pokaždé krnovský sbor Českobratrské církve evangelické, který je také majitelem hřbitova. Dobrovolníkům jsou zajištěny jen strava a
ubytování poblíž hřbitova. Spolupracují Sude-

Zlatý Kristus na hřbitově v Dubé

Na březnovém veřejném zasedání zastupitelstva zaznělo, že budeme mít na hřbitově zlatého Krista. A to už v květnu. Skvělá zpráva pro
všechny, kdož si stýskali, že hřbitov je třeba
vylepšit. Stav Krista byl neutěšený a existovaly
obavy, že by mohl spadnout. O opravu se stará pan Václav Kubát, předseda Unie výtvarných
umělců a zároveň zastupitel města Dubá. Když
viděl zoufalý stav hřbitova a asi 100 let starého
kříže, sám se zastupitelstvu nabídl, že pomůže
s jeho opravou. Protože Václav Kubát je odborníkem na práci se dřevem, ochotně a bez nároku na honorář vyrobí nový kříž. Krista opraví

specializovaná firma, kterou nám laskavě pomohl zajistit. Jde o velkou práci na objektu, který
všichni léta dobře známe. Požádala jsem proto
Václava Kubáta o podrobnosti a vybrala pro Vás
ty nejzajímavější.
Starý kříž
Původní kříž pomohla demontovat parta lidí
pana Šmola. Pečlivě ho sejmuli, nic nepoškodili,
předpokládá se, že ho později znovu usadí na
původní místo. Výška kříže je 5,5 m. Kříž stojí
na soklu, a tak je celkem asi ještě o jeden metr
vyšší. Korpus je mohutný, spojený ze dvou profilů 32 x 22 cm. Důvodem takového zpracování

bylo, aby se to nekroutilo a zamezilo se popraskání a dalším vlivům. Samotné břevno má délku
2 m a je stejného profilu. Kříž je dubový. Dub je
ve venkovních podmínkách nejodolnějším dřevem. Ostatně i tento kříž vydržel 100 let.
Litinový Kristus
Kristus v životní velikosti je odlitek z šedé
litiny. Během času byl mnohokrát amatérsky
opravován různými povrchovými nátěry. Nejedná se o žádnou umělecky hodnotnou plastiku, ale v té symbolice je to naprosto v pořádku.
Kristus byl ukotven kovanými šrouby, které jsou
velice staré – původní.

Dubáček -
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Výroba nového kříže
Pro výrobu nového kříže bylo vybráno krásné dubové dřevo z dubských lesů, což je stylové.
Jedná se o pomalu rostlý dub s hustým seskupením letokruhů – vysoce kvalitní. Kříž bude zpracován podle původního. Zachován bude profil
i tvarování. Díly se spojí kovovými svorníky, které
zajistí, aby se materiál nebortil a nepraskal. Konečná úprava se provede fermežovým nátěrem.
Kříž úmyslně zůstane v přírodní světlé barvě, aby
se hodil k nové povrchové úpravě Krista.
Pozlacení Krista
O nové povrchové úpravě Krista se vedly
dlouhé diskuse. Zvažovalo se, jaký způsob je
nejlepší, nejvhodnější, nejkvalitnější a zároveň
cenově dostupný. Zprvu se někteří postavili proti pozlacení kvůli obavám, že by to moc svítilo.
Václav Kubát se z toho důvodu obrátil na řadu
dalších odborníků a hledal, kdo by byl schopen opravu Krista udělat a za jakých podmínek.
V tomto případě to je dost zkomplikované velkou
hmotností, velikostí a náročnou manipulací s litinou. Po zvážení všech argumentů a technologických možností se zastupitelstvo rozhodlo nechat Krista pozlatit. Nejde přitom o rozmařilost.
Ve srovnání s ostatními technologiemi vychází
ruční zlacení nejlevněji a má trvanlivost 25 až
30 let, kromě toho se k tomu náboženskému
symbolu hodí. Zlacení má ohromný efekt, ale
hodnota toho materiálu je nyní velice malá. Jen
pro Vaši představu: pár snubních prstýnků má
větší cenu než mikrovrstvy zlata na opravu Krista. Práce tedy může začít. Aby se zajistila kvalita a trvanlivost povrchu, musí se vyjít z čistého
kovu. Nejdříve je proto třeba sundat staré nátěry, a to tepelně je zlikvidovat plamenem. Poté
se povrch vybrousí. Zkorodovaná litina se také
musí důkladně zatmelit. Nyní je k dispozici celá
řada kvalitních nátěrů, které vytvoří podklad pro
konečnou úpravu. Tou by v podstatě mohlo být

to nejjednodušší – finální nátěr. Ovšem Kristus
by se na místě musel často opravovat, opakovaně natírat, což je v té výšce dost náročné. Proto
se přistoupí k úpravě plátkovým zlatem. Důkladně připravený podklad se opatří vázací lepivou
vrstvou Mixtion, což je speciální druh pryskyřice,
co dlouho vysychá. Poté se na ni postupně kla-

dou mikrovrstvy zlata, přičemž plátky toho zlata
jsou téměř průhledné. Přestože jsou tak slabounké, zůstávají homogenní, uzavírají povrch proti
vlhkosti a dokonale jej chrání proti korozi. Plátky
zlata se pokládají štětečkem a nemůže se u toho téměř ani dýchat – každý vánek by to odvál.
Poté se zlato vyhladí jemným štětcem a achátovým kamenem nebo kančím zubem. Zajistí se
tak přilnavost, zlato se musí dostat do všech záhybů a dotvarovat. Doba zrání a zasychání trvá
velmi dlouho, uběhnou asi 2 až 3 měsíce než to
dokonale zatvrdne. To pomalé vysychání je však
z technologického hlediska žádoucí. Čím déle to
tvrdne, tím lépe. Zlato je ušlechtilý kov, který časem ztrácí lesk, a to i vlivem nepřízně počasí.
Lehce ztratí zářivost, ovšem stačí ho malinko
vyleštit a znovu zazáří.
Směr pohledu Krista
Kříž byl na hřbitově umístěn čelem k původnímu hlavnímu vchodu. Nyní se možná více využívá vchod k urnovému háji. Přesto se domníváme, že by natočení Krista mělo zůstat původní.
Pohled by měl být od spodu nahoru. Kristus se
tedy i nadále bude dívat směrem na Dubou.
Zamyšlení na závěr
Václav Kubát se domnívá, že Kristus zřejmě
nebyl původně pozlacen z toho důvodu, že zlacení bylo před 100 lety mnohem nákladnější, nežli
je dnes. Ale křesťanské symboly se často prováděly ve zlatě. Zlatý Kristus v životní velikosti je
mimochodem cenným pokladem kláštera v Třebíči. Zlato se v minulosti volilo nejen kvůli jeho výjimečné trvanlivosti, ale právě z toho důvodu, že
díky jeho vlastnostem předměty „svítily“. Náš pozlacený Kristus bude pietní k tomu, co je kolem.
K utrpení, k člověku, k životu a ke smrti. Václav
Kubát ještě na závěr zmiňuje nápis z jedné hřbitovní zdi. Nabízí se k zamyšlení: „Byli jsme to, co
jste Vy. Budete to, co jsme my.“
Markéta Slezák

Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ)
PRO KAŽDÉHO

Červený kříž a záchranné organizace společně
vydaly důležité upozornění. Záchranáři, lékaři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních
nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. Se zraněnými osobami často nelze komunikovat, a tak zásahové síly neví, koho by měli
z dlouhého seznamu jmen kontaktovat. Navrhli
proto, aby každý z nás zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat
v nouzovém případě, a to pod stejnou zkratkou.
Mezinárodně uznávaná zkratka je ICE. ICE znamená „In Case of Emergency“, tedy v případě
nouze. Pod touto zkratkou si prosím do mobilu
zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude
v případě nouze kontaktována policií, hasiči či
první pomocí. Pokud chcete kontaktovat více
osob, zadejte také ICE1, ICE2, ICE3. Děkuji.
Už jste někdy byli na výletu typu „pro dámy
žehlička a pro pány vrtačka zdarma“? Zaplatíte
stovku a uděláte si pěkný výlet autobusem spojený s obědem a prezentací výrobku. Občanské poradny však varují před tím, že na nich
senioři čelí zesměšňování a psychologickému

nátlaku, při kterém jim prodejci bez jakéhokoli pocitu viny nabízejí několikanásobně předražené zboží. Psychologické masáži, spočívající
v davovém zesměšnění jednotlivců, starší lidé
snadno podléhají. Prodejci přitom někdy neváhají podvodně manipulovat s podpisy důvěřivých
seniorů a lstivě využívají stresu pro podepsání
zcela nevýhodných smluv. Často také záměrně
uvádějí mylné nebo neúplné informace o výrobku, odpovědnosti za vadu či o ceně. Česká obchodní inspekce se zabývala téměř 100 předváděcích akcí, které byly v loňském roce pořádané
v Libereckém a Ústeckém kraji, zjistila přitom závažné nedostatky hned u poloviny z nich.

Slyšeli jste, že pro ženskou postavu je alkohol příznivý? Podle nové studie amerických vědců
hrozí ženám, které pijí dvě sklenky vína, piva nebo
tvrdého alkoholu denně, menší riziko obezity než
těm, které nepijí vůbec. Méně přibývají na váze.
Nejlepší v boji proti nadměrným kilům bylo překvapivě červené víno, ale stejný efekt prokazovaly v
menší či větší míře všechny typy konzumovaného
alkoholu, tvrdí autoři studie. Vědci nicméně nechtějí
doporučit konzumaci alkoholu jako prostředek boje
proti obezitě, a to s ohledem na zdravotní a psychosociologické problémy s alkoholem spojené. Pití

alkoholu u žen jakož i ženský alkoholismus se od
mužského v lecčems liší. Mnoho zajímavých informací byste našli na www.alkoholik.cz .
Víte, že práce v zahraničí dnes už není jen
výsadou mladých studentů? Na zkušenou jezdí
do ciziny i lidé středního věku, a to také řemeslníci a řezníci. V zahraničí můžete získat i lukrativní zaměstnání. Například Dánsko se v poslední
době potýká s nedostatkem zdravotních sester.
Cizí jazyky nejsou zase až takovou překážkou,
stačí, když budete dobře umět anglicky. Přes síť
EURES (Evropská služba zaměstnanosti) můžete
získat práci v jakékoli zemi Evropské unie. Součástí této sítě jsou totiž i Úřady práce z České republiky. EURES poskytuje databázi volných pracovních míst a informační, či poradenské služby.
Poptávka do Řecka a dalších států se objevuje
v turistickém ruchu pro animátory. Jakmile budete
mít nabídku, vyřizování potřebných věcí nenechte
čekat. Patří k nim pracovní smlouva, bydlení, pojištění na cestu a v nové zemi a při příjezdu zařízení osobního čísla. Pracovní nabídky na léto se
obsazují již v zimě a na jaře, takže pokud máte
zájem to zkusit, je nejvyšší čas. Podrobnosti najdete na www.eures.cz .
Markéta Slezák
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Jak jste se dostal k práci se dřevem?
Já pocházím z Pošumaví z Chudenic, původního rodiště Černínů. Celý náš rod od pra-,
pradědů až po mého tátu a bratry jsme byli se
dřevem nějak spojeni. Například můj prapraděda opravoval rozhlednu v Chudenicích. Doma
jsme měli dílny, a tak bylo celkem nasnadě, že
budu pracovat se dřevem. Neměl jsem buňky na
matematiku ani literaturu – zůstal jsem u dřeva. A zůstal jsem u něj jakoby nepřímo, protože
jsem prý velice dobře kreslil výkresy. Sice jsem
se šel učit soustružníkem dřeva a řezbářem, ale
hned po půl roce učení mě „vyštvali“ na Umělecko-průmyslovou školu. Tam se to v podstatě
ujasnilo. Jednak jsem k tomu měl vztah, otevřel
se mi prostor, zjistil jsem, co všechno se v tomto
řemesle dá ze dřeva dělat. Tak to je můj začátek
a vlastně to prochází celým mým životem. Z toho
jsem neuhnul. Výtvarničina mi dávala prostor pro
práci se dřevem. Jednak je dřevo samo o sobě
ušlechtilý materiál, živý materiál, který má svou
kulturu, barevnost, vůni, strukturu… Je to nezaměnitelné. Obrábění dřeva, práce se dřevem je
poměrně snadná, když se to umí dělat tak, aby si
člověk neodřezával prsty – dá se to dělat jednoduchými nástroji. Ta práce je voňavá a výsledek
se dostaví brzy. A je to jedno, jestli se se dřevem dělá ručně nebo pomocí strojů, které práci
usnadňují, urychlují, zpřesňují. Dá se to výborně
kombinovat.
No a jak je to s tím dřevem a výtvarničinou.
Tak původně jsem se učil soustružníkem dřeva
– to bylo po válce v roce 1949. To snad bylo
poslední období, kdy se toto řemeslo vyučovalo. A jak šel vývoj technologie, techniky, tak to
soustružnické řemeslo jako takové téměř zaniklo. Objevily se automatické kopírovací soustruhy,
takže ruční točení už nemělo šanci konkurovat,
ale zůstalo pro umělecké věci. Sice se to řemeslo
dneska nevyučuje, ale ti lidé existují. Pro mě je
soustružení taková modla. Já to rád aplikuji, kde
to jde. Soustružení je jedno z nejstarších strojových řemesel ve světě, ne-li vůbec první. Dřevo,
když se otáčí a dlátem se odebírá, získává rychle
tvar, ať to jsou svícny, mísy nebo nějaké doplňky.
A pak zůstává i pro restaurátory.
Pane Kubát, Vy jste profesor.
No…, ano. Výtvarník, ale nejsem graduovaný profesor. Vyučoval jsem, ale původně jsem
učit nechtěl. Po studiích, včetně pedagogického
vzdělání pro výuku, jsem nastoupil do zajímavého zaměstnání – Institut umělecké výroby – jako
inženýr-návrhář pro navrhování hraček, upomínkových, dekorativních předmětů a byla do toho
zahrnuta i keramika. Takže jsem se dostal v rámci republiky do všech možných družstevních výroben, kde ještě ta řemesla byla.
No a na škole jsem byl docela dobře zapsaný. S profesory jsem i po absolvování školy spolupracoval na různých projektech a můj profesor
trval na tom, abych šel učit jako jeho asistent,
a později abych byl na škole jako profesor. Napřed jsem se zdráhal, byl jsem tam jen externě,
a nakonec to dopadlo tak, že jsem tam zůstal
35 let. Učil jsem výtvarné a dílenské zpracování,
dějiny umění, technologii a pak hlavně navrhování výrobků. Časem jsem vedl oddělení pro design
herních a dekorativních předmětů.

Rozhovor

A jsme u hraček. Vy hračky navrhujete,
měl jste i ukázky na výstavě v Dubé. Často
slyším děti říkat, že „klasické“ hračky jsou
třeba hezké, ale že raději budou sedět u počítače a hrát hry.
Tak to je trend, důsledek vývoje civilizace.
Hračka jako taková, její smysl, to je na dlouhé
povídání. Většinou rodiče nebo prarodiče mají
zkreslené představy o tom, co by bylo správné
dát dítěti ke hraní. Přistupují k tomu jednak zpětným pohledem, jak oni si hráli, jednak mají za
to, že to byly ty správné hračky, a potom chtějí
děti uspokojit tím, co je moderní. A mezi tím je
spousta věcí – naše konzumní společnost to produkuje –, které jsou pro děti víceméně škodlivé.
Nemyslím tím jen zbraně, to je kategorie, která
byla a bude, a pro kluky je to i zajímavé. Zbra-

...s výtvarníkem, profesorem,
předsedou Sdružení pro hračku,
Asociace tvůrců hraček
a Unie výtvarných umělců ČR,
panem Václavem Kubátem.
ně byly k lovu, a když se to zvrtne, tak je to na
zabíjení, ale autem můžete taky zabíjet… i paličkou na maso.
Hračky jsou nabízeny ve velkém množství. Je
to jeden z nejlukrativnějších obchodních artiklů.
My, kteří jsme v této branži pracovali, víme, že za
hračky vydává každá rodina víc než za elektrospotřebiče do domácnosti. To jsou velké položky,
i když je to po drobných. V době, kdy není nouze,
tak se hračky kupují ve velké míře – ke každé příležitosti. Dnes mají děti velké množství hraček,
mezi tím je málo kvalitních, které by měly smysl,
a to vede děti k tomu, že si jich neváží, a druhá
věc je, že ty hračky jsou „povrchní“ – jsou hezké,
líbivé, kýčovité, aby byly atraktivní. Nemá to dobrý dopad na estetickou výchovu dítěte. Rodiče se
vlastně „vykupují“, protože se dětem nevěnují, tak
jim koupí co nejvíc hraček.
Současný stav je takový – počítače, elektronické hračky, je to velice lákavé, pohodlné. U toho nemusí vůbec přemýšlet. Ale nebude to žádná
tragédie. Společnost s tím bude žít.
My jsme za dřívějšího režimu byli na světové
špičce ve výrobě hraček. Jednak kvalitou hraček po všech stránkách, nemyslím, že by byly
nerozbitné, ale mám na mysli výtvarnou a smyslovou hodnotu.
Češi vymysleli stavebnici Merkur?
Merkur je už z I. republiky. Ano, je to výrobek
z Čech. Ale co je českého v českých zemích?!
Žiji jsme v prostoru, kde celé pohraničí bylo poznamenané tím, že tam žila spousta Němců.
Přinesli mnoho řemesel, byli pracovití a ovlivnilo
to všechno. I ten Merkur sice vznikl v Polici nad
Metují – do dneška se tam vyrábí – ale autor
nebyl Čech.
V celé řadě hraček je původnost těžko dohledatelná. Výroba se ovlivňuje. Když se zjistí, že je
to dobrý výrobek, tak se to okopíruje.
Dřevěné hračky byly velice dobré za socialismu. Začátek byl v I. republice – družstvo Artěl,
později Krásná jizba. To je období Bauhausu
v Německu, a pod jejich vlivem vznikaly v Evro-
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pě podobné firmy, a u nás to byl právě Artěl. To
je ruský název, republika byla tenkrát levicově
orientovaná. (Z toho potom vznikla Krásná jizba
a Umělecká řemesla.) Tam byl začátek, kdy se
výtvarníci zabývali vytvářením nových typů hraček, které by měly výtvarnou, ale i pedagogickou úroveň. Dělali to ve snaze pomoci výrobcům.
Hračkou se velice zabývali významní malíři jako
Špála, Kysela, akademická malířka Podhajská
– to byli lidé, kteří dali takový dobrý podnět pro
hračku. Po válce se začala výroba vzmáhat. Na
těchto základech fungoval vývoj hraček jak pro
družstva, tak pro národní podniky. Byla snaha,
aby se výrobky daly prezentovat. A pak přišla
situace, kdy byla příležitost ukázat naše výrobky ve světě a to byla Světová výstava v Bruselu v roce 1958. (Mimochodem, to už existovala
v Praze na Žižkově škola zaměřená na výrobu
hraček). Loutkař a národní umělec Jiří Trnka měl
navrhnout pavilon pro hračky – Svět dítěte. Udělal návrh a požádal o spolupráci profesora Fiksla,
který vedl tu žižkovskou školu, a několik dalších
výtvarníků včetně mě. Takže jsme tu expozici dávali dohromady. Najednou jakoby nás svět objevil a tak, jak to vymyslel Trnka, to pro nás byla
obrovská vizitka.
Na výstavě se sice předváděly věci z výroby,
ale hlavně nové věci ze školy a od výtvarníků
zabývajících se hračkami. A za to jsme dostali nejvyšší ocenění. To znamenalo určitý závazek. Posílila se výroba a byla zřizována vývojová pracoviště.
Svět uznal, že naše hračky nejsou jen regionální, ale že jsou přijatelné pro děti na celém
světě. Byly vymyšlené s ohledem na psychologii
dítěte, na zdravotní hlediska, ale samozřejmě i po
stránce výtvarné. Už byla pryč doba krojovaných
figurek, bylo to civilní, a třeba hutník nebo zemědělec vypadal stejně jako ve Francii… Byly veliké
zakázky, vyváželo se do celého světa.
V Albrechticích v Jizerských horách vznikla
obrovská výroba dřevěných hraček na principu
soustružených prvků, nikoliv jako ruční soustružení, ale na automatech. Takový jeden automat
vyrobil až pět tisíc kusů za hodinu! A tam se vymýšlely různé typy figurek, vláčky, vozíčky…, no
měli široký sortiment. Byl to tak dobrý artikl, jako
třeba jablonecká bižuterie. Po roce 1989 se začaly programy měnit. Dnes se přes 80 % hraček
dováží k nám. Hodně z Číny, Indie…
Vlastně dostáváme to, na co jsme nebyli zvyklí.
Ano, není to podle našeho naturelu. Je to
ale levné, my bychom tak levně vyrábět nedokázali.
Bývají závadné…
Hračky podléhají velice přísným kontrolám
– jsou schválené. My máme v republice několik zkušeben, které vydávají certifikát, že hračka je nezávadná, ale asi se to dá někdy nějak
obejít. Zase to není tak hrozné. Aby dítě došlo
k úhoně, tak by si muselo koupit metrák hraček
a olízat je.
Třeba barvy jsou testované, musí být ekologické a ty jsou drahé. Naše hračky vycházejí draze, hlavně dřevěné. A teď to u nás dělají
cizí firmy.

Dubáček -
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V Česku existuje i přesto, že je taková situace
– já to teď říkám, jako by to bylo hrozné, hrozné
to není, je to důsledek vývoje – Sdružení pro hru
a hračku, které sdružuje výrobce, obchodníky,
výtvarníky, ale i teoretiky. Toto sdružení má za
cíl vzájemnou informaci a snahu o to, aby hračky
nevymizely, je to i jakási podpora výrobců. Konají se různé akce, ať už výstavní, muzejní nebo
prodejní akce na veletrzích.
Pak existuje Asociace tvůrců hraček, která
sdružuje výtvarníky. To dobře fungovalo dříve.
Dnes je to složitější, nejsou už podniky, které by
od výtvarníků návrhy vykupovaly a chtěly je realizovat. Takže někteří výtvarníci vyrábějí ve svých
ateliérech hračky v malém množství. Spíše jako
suvenýrové předměty. Ty se dostávají do malých
prodejen suvenýrů, do prodejen Díla, galerií.
Bohužel, rodiče tohle nevyhledávají, nedávají
tomu přednost, ale pro děti je to osvědčené, vyzkoušené pedagogy. Pro děti jsou kostičky užitečnější, a zajímají je víc než počítač. Hračka je
velice důležitý předmět pro děti do tří let, to je
rozhodující, tam se formuje dětský vztah k živo-

LIÁNA –
BŘEČŤAN POPÍNAVÝ

Hedera helix
Břečťan popínavý je liánovitá rostlina z čeledi aralkovitých – Araliaceae. Vytrvalá, pomalu
rostoucí, až 20 m dlouhá liána s přičepivými
kořínky se může plazit nebo popínat. Dožívá
se i více než 500 let a kmen se světle hnědou borkou může dosáhnout průměru až 1 m.
Břečťan se vyznačuje heterofylií – vytváří různé tvary listů. Neopadavé listy na neplodných
větévkách jsou řapíkaté, dlanitě 3 – 5 laločnaté, kolem žilek světlejší, oproti tomu listy na
kvetoucích větévkách jsou kopinaté, na vrcholu
zašpičatělé. Břečťan popínavý kvete drobnými
žlutozelenými květy v polokulovitých okolících,
které rozkvétají v září až říjnu na výhonech 8
– 10 let starých. Plodem je jedovatá modročerná bobule.
Rod Hedera zahrnuje 15 druhů, které se vy-

tu. Pak už začnou přemýšlet a začnou „ujíždět“.
Pokud nejsou dobře vedené, inklinují spíše ke
kýči. Záleží na rodičích, co vybírají, kam to dítě
chtějí vést.
Ještě existuje Asociace předškolní výchovy,
tam jsou například ředitelky Mateřských škol, a ty
s námi spolupracují.
Jak časově zvládáte všechny Vaše funkce?
Časově to nezvládám. To se nedá. Ale jde to.
Například v Unii je Dr. Brůža, koordinátor a můj
tajemník, který dělá administrativu apod.
Jak jste se dostal na Dubsko? Byla to náhoda nebo jste tady objevil něco hezkého?
Jezdil jsem do Starých Splavů, kde výtvarníci měli vilu a zároveň statek. Do dneška je tam
výtvarnické zařízení. A jednou nabízeli na Svazu výtvarných umělců, že kdyby nějaká parta
výtvarníků chtěla obývat zámek Vřísek u Holan,
tak by byl k dispozici, nic by neplatili, hlavně aby
tam někdo byl, aby se to neničilo. Takže jsme
se dali dohromady a jeli jsme se podívat. Moc
skytují v Evropě, Asii a v severní Africe. V Čechách je původní jen břečťan popínavý. Vyhovují mu humózní, mírně kyselé půdy, polostinné
až zastíněné polohy v nižší nadmořské výšce,
například smíšené a listnaté lesy, skály, křoviny. Méně snáší přímé slunce. Často se vyskytuje v parcích, na hřbitovech a pne se i po zdivu.
Bývá vysazován jako náhrada trávníku, k zakrytí méně vzhledných zákoutí a jako estetická přírodní úprava staveb, kde kladně působí i tím, že
vstřebává vodu od základů budov. Dobře snáší
i znečištěné městské ovzduší. Břečťan se většinou množí vrcholovými řízky, které dobře zakořenují. Dceřinné rostliny vytvářejí nepnoucí keře
„Arborescens“, které jsou náročnější na světlo.
Existují i různé kultivary pro využití v zahradnictví, například břečťan pestrolistý (Hedera helix
Goldheart), nebo jako pokojové rostliny, které ale
nejsou mrazuvzdorné.
Listy břečťanu se využívají v léčitelství, a to

se mi to líbilo, ale byla tam složitá přístupová
cesta, chyběla elektrika, voda, takže jsem řekl,
že já to neberu. Cestou na Vřísek jsme jeli přes
Zahrádky a zpátky přes Heřmánky, aniž bychom
hledali něco jiného; jen proto, abychom viděli jiný
kout. Dojeli jsme do Heřmánek a tady jsem viděl
malou chaloupku obrostlou bezinkami. Zastavil
jsem a říkal, že by nám stačila taková chaloupka. Nakonec jsme to od Státního statku ve Dřevčicích koupili.
Pane Kubát, děkuji za
rozhovor, bylo by ještě
dlouho o čem povídat,
ale vyhrazené místo
nás omezuje. Tak na závěr Vám přeji hodně zajímavé práce, zakázek a ještě jednou děkuji.
Miroslav Málek

vnitřně v podobě nálevu nebo tinktury, a zevně
na koupele a obklady. Obsahuje ale toxické látky, proto je nutná velká opatrnost. Citlivé jedince může dráždit i dotyk mladých výhonů břečťanu. Jedovatými bobulemi se někde barvily látky.
Dřevo ze starých kmenů břečťanu se používalo
na nádoby k filtrování vína.
Břečťan byl od starověku považován za
symbol nesmrtelnosti a věčného života, proto
také býval vysazován na hřbitovech. Egyptský
bůh života Osiris byl zobrazován s břečťanovými listy, ve starém Řecku byl věnec z břečťanu
odznakem slávy a břečťan byl také zasvěcen
bohu Bakchovi. Při oslavách byly břečťanové
větévky spolu s vinnou révou součástí slavnostní výzdoby. Břečťan popínavý roste v Dubé na
mnoha místech, u dolní branky hřbitova břečťan obrostl uschlý exemplář jasanu převislého
a vytvořil tak působivý stálezelený dekorativní prvek.
–myš–

Plodná větévka břečťanu s kopinatými listy

Břečťan u hřbitova v Dubé, pnoucí se po suchém jasanu

Laločnaté listy břečťanu na neplodných větévkách

Kmen břečťanu, pnoucí se po staré túji
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Ze života škol

Info z Ekoškoly

Ve školním roce 2009/2010 bude na jaře ZŠ Dubá
žádat o obnovení titulu Ekoškola, který jí byl propůjčen na dva roky. Během této doby škola pokračovala v aktivitách projektu Ekoškola a nyní předkládá
výsledky své činnosti v projektu. Ekotým dětí zpracoval srovnávací analýzu školy, která ukazuje stav
školy před dvěma roky a nyní. Z tabulky je patrný
posun školy vpřed. Je kladen stále větší důraz na
vedení dětí ke správnému postoji vzhledem k prostředí, ve kterém tráví většinu svého času. Tyto postoje pak děti přenáší i do prostředí svého domova
a věříme, že v budoucnu se těmito postoji budou
řídit i ve svých vlastních rodinách.
Zároveň škola předkládá Plán činností Ekoškoly, který zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé
cíle, které vedou k dalšímu upevňování ekologického myšlení dětí i dospělých.
Držíme tedy škole pěsti, aby titul Ekoškola
bez problémů obhájila.
Mgr. Jana Mašková

Sovy
do škol

V úterý 9. března byl dětem ZŠ Dubá představen program Sovy do škol. Zajímavé informace
ze života sov byly doplněny osobními zážitky lektorů. V závěru programu děti prošly testem, kde
si vyzkoušely své naslouchací schopnosti. Například se děti dozvěděly, kolik druhů sov u nás
hnízdí (10), že sovy nestaví hnízdo, že největší
zbraní sov jsou jejich pařáty, že sova vidí v noci
stejně jako člověk, a že nestrávené zbytky potravy jsou vývržek.
Za správné vyřešení testíku obdržely děti
soví záložky.
Mgr. Jana Mašková

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Cesta
do historie

Ve středu 3. března uvítaly děti z páté třídy ZŠ
Dubá mezi sebou kronikáře města Dubá, pana
učitele Kamila Matějoviče. Ten přišel oslavit svůj
svátek mezi děti, a to velmi rád.
Nebyl však ve škole poprvé, chodí pravidelně
mezi děti dubské školy a seznamuje je se zajímavostmi z historie města Dubá.
Tentokrát si s sebou přinesl pověst o pokladu na hradě Starý Berštejn a pověst o události,
která se váže k místu otcovraždy u Svatého Prokopa u Dubé. Ta se stala výchozím momentem
pro napsání Máje.
V tomto roce si Dubá připomene 200 let od
narození K. H. Máchy, a tak i škola připravuje
aktivity k tomuto výročí, a středeční setkání bylo
první z nich.

Zrcadlo výživy

Ve středu 10. března se žáci ze ZŠ Dubá zúčastnili předání cen za účast v soutěži Ovoce a zelenina pětkrát denně v Liberci, kterou pro školy
vyhlásil Venkovský prostor Liberec.
Za 1. stupeň byl vybrán Karel Mareš ze III. třídy a za 2. stupeň Barbora Heinrichová z VIII. třídy. Kategorie první stupeň měla za úkol výtvarně
ztvárnit skřítka Vitamínka, druhý stupeň vytvářel
recept na zeleninový či ovocný salát. Obě kategorie pak musely ještě splnit deset otázek z testíku. Do soutěže se zapojily třídy I., II.A, II.B,
III., IV., V., VIII., PT 1.
Všem děkujeme a vítězům gratulujeme!
Mgr. Jana Mašková

ZŠ učí moderně

Nová chemicko-fyzikální laboratoř v ZŠ v hodnotě
600 000 Kč slouží od listopadu 2009 žákům školy.
Za její vybudování patří obrovský dík zastupitelům
města Dubá, pro které je vzdělání dětí prioritou.
Žáci si mohou své teoretické znalosti, které jsou
povětšinou pro ně suché, a tím pádem nezáživné,
prověřit i prakticky, a to nejen v předmětu chemie
a fyziky, ale i v přírodopisu a dalších předmětech.
Najednou zjišťují, jak teorie úzce souvisí s praxí,
a že ne všechno co si myslí, zvládnou pak v praxi.
Toto poznání je pro ně velmi poučné a inspirující,
zároveň velmi zábavné. Žáci se do laboratoře na
každou hodinu velmi těší, ví, že je laboratoř moderní,
a že ne na každé škole mají něco takového.
Ing.Jiří Ehrenberger

Děti poslouchaly, ani nedutaly. Vyprávění se
pak vinulo dál až k Hrdelnímu právu města Dubá,
k pěstování chmele a zapomenutým místům ve
městě. Na závěr přišly dotazy ke kronice, čím se
píše – dokumentním inkoustem, kde hledá pan
kronikář staré mapy.
Děti poděkovaly panu kronikáři kytičkou a už
teď se těší na další zajímavé setkání.
Mgr. Jana Mašková

Zápis dětí do Mateřské školy
pro školní rok 2010-2011
bude probíhat v úterý 13. 4. 2010
(dopoledne 9,00 – 11,00, odpoledne 14,00 – 15,00).
Zákonní zástupci si vyzvednou
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list dítěte.
K zápisu prosím vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.
Tento den bude v Mateřské škole Den otevřených dveří.
Budete mít možnost seznámit se s prostředím mateřské školy,
jejím programem, provozními záležitostmi, školním řádem
a dozvědět se další informace, které vás o mateřské škole zajímají.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách Mateřské školy
www.materskaskoladuba.estranky.cz

Dubáček -
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Žabí tažení

I v letošním školním roce děti ze ZŠ Dubá budou aktivně pomáhat při jarním tahu žab. Již
po osmé začnou přenášet žabky z odchytových
nádrží do rybníka Mrazák. Na svém kontě mají
3 101 zachráněných žabiček, což je úctyhodné
číslo! Letos se zapojí do pomoci třídy I.,II.A,
II.B, III., IV., oddíl MOP Bodlinky, chovatelský
kroužek a MŠ.
Přeji jim i učitelům spoustu žabích zážitků!
Chci moc poděkovat zaměstnancům MěÚ
Dubá, kteří každým rokem instalují žabí zábrany a nádoby. Bez jejich pomoci bychom se
jen těžko potýkali s jejich umístěním. Letos se
jim podařilo zábrany postavit během jediného
dne a skutečně profesionálně! Ještě jednou
moc děkuji, a to i za žabky, které tak neskončí na silnici.
Mgr. Jana Mašková

Na své pravidelné schůzce Bodlinky ve čtvrtek
18. března vyrazily do města s anketou. Zajímalo
je, jak se lidé v zimě starali o ptáčky, zda je přikrmovali. Celkem oslovily 238 lidí, z toho 168 odpovědělo kladně – hurá! a 70 záporně – škoda!.
Přesto kladné odpovědi převažovaly, a tak je to
fajn. Následovalo venkovní vyžití, jelikož počasí
bylo úchvatně jarní +11°C v chládku. Soutěžilo se
v běhu na čas, schovávalo se a hrálo na kytaru
v klubovně. Jaro fakt začalo!
Jana, Pavel, Bodlinky

Luba Skořepová
v Klubu

Žáci na Olympijských hrách
ve Vítkovicích

I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili lyžařského kurzu pořádaného naší školou. Kurzu se zúčastnilo celkem 18 žáků naší
školy. Organizaci a výcvik měl na starost pan
učitel Kadlec a paní učitelka Bc. Valová. O volný
čas mimo sjezdovku se žákům starala především
paní učitelka Mgr. Mihálová.
Protože se kurz se uskutečnil v době konání
zimních olympijských her, byl celý týden pojatý
i v tomto duchu. Dopoledne tvrdý „dril“ na sjezdovce, odpoledne a večer soutěže a hry v netradičních disciplínách. Každý z účastníků reprezentoval „svůj“ stát a mohl si vyzkoušet např.
úskalí jízdy v bobové dráze, slalom mezi tyčemi
na jedné lyži apod.
V odpočinkovém dnu žáci navštívili Krkonošské muzeum v Jilemnici, kde se seznámili s dějinami lyžování v této oblasti, a prostřednictvím

Bodlinky
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malého kvízu odhalili svého „pamatováka“, také
si zasportovali v místním bazénu. Poslední večer
proběhla i stezka odvahy.
Celý týden proběhl ve výborné atmosféře
plné zábavy a smíchu, někteří žáci si kromě
spousty zážitků odvezli i krásné medaile, které
pro tuto akci nechal vyrobit pan Kadleček, kterému bych chtěl touto cestou poděkovat.
Dále bych chtěl poděkovat i paní starostce
Mgr. Šepsové a celému zastupitelstvu města
Dubá, které škole poskytlo finanční příspěvek
na dopravu ve výši 15.000,- Kč, bez kterého by
byla realizace tohoto kurzu velice obtížná, a samozřejmě také paním učitelkám Valové a Mihálové, které se celý týden spolu se mnou dětem
věnovaly a staraly se o ně.
František Kadlec,
vedoucí lyžařského kurzu

Naše pozvání přijala známá herečka a spisovatelka Luba Skořepová, aby přečetla rodičům a dětem své pohádky s knihy Hadrová Ančka, kterou
si bylo možné namístě zakoupit společně s dalšími
knihami nejen od této autorky. Každý kdo si knihu
zakoupil, odnesl si i osobní věnování od paní Luby.
Děkujeme paní Lubě za příjemně strávený čas.
Zuzana Macurová

Klub malých dubáčků

Milé děti, rodičové, prarodičové, tety.... .
HURÁÁÁ A MÁME HO TU!!! JAROOO!!!
Jistě i Vy máte radost! Konečně můžeme
s dětmi vyrazit ven na delší procházku a pozorovat jak se vše kolem nás probouzí! Přejeme
Vám krásné jaro a Veselé Velikonoce! Na pomlázku můžete přijít i k nám do „Klubíku“ !

PRAVIDELNÝ PROGRAM
pondělí
9 – 12 hod. – Otevřená HERNA
S programem dle věku dětí, které se sejdou
v klubíku a dle jejich přání!
čtvrtek
15:45 – 17 hod. – CVIČENÍ A HRÁTKY RODIČŮ S DĚTMI

DUBEN V KLUBU:
2.4. pátek 9 – 12 hod. Zdobení vajíček (s sebou vajičko uvařené nebo vyfouknuté)
od 18 hodin – NOC S ANDERSENEM
5.4. pondělí 9–12 hod. VELIKONOČNÍ POMLÁZKA V KLUBÍKU – Koleda, soutěž o nejhezčí
vajíčko...
7.4. středa 9-12 hod. MALOVÁNÍ KVĚTINÁČŮ (s sebou hliněný květináč)
9.4. pátek 9-12 hod. MODELOVÁNÍ ZVÍŘÁTEK
14.4. středa 9- 12 hod. PROCHÁZKA PO OKOLÍ + SBĚR PŘÍRODNIN
16.4. pátek 9-12 hod. TVORBA Z NASBÍRANÝCH PŘÍRODNIN
21.4. středa 9-12 hod. Čtení pohádky + DIVADÉLKO
23.4. pátek 9-12 hod. JARNÍ PROCHÁZKA + DETEKTIVNÍ HRA
28.4. středa 9-12 hod, VÝROVA MASEK NA ČARODĚJNICE
30.4. pátek 9-12 hod. Čarodějnické dopoledne – Zveme všechny malé Čarodějníčky a Čarodějničky k nám!!!! Vyrobíme si i MINIMÁJKU!!!

- tělocvična ZŠ Dubá, nutné přezůvky se světlou podrážkou
- děti pouze v doprovodu rodičů
- vhodné pro děti od 2 – 5 let, přiměřeně lze zapojit i mladší děti, pokud již chodí, nebo staršího sourozence
- NOVINKA: nepravidelně v rámci cvičení budeme zařazovat kromě velké trampolíny také
10 minut anglických říkanek, jógu pro děti
a soutěže.
Zuzana Macurová

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www.kdm.estranky.cz a vývěsku u knihovny.
email: klub.dubacku@email.cz
Říkanka měsíce dubna:
Hurá, děti, bába letí
do povětří na koštěti.
Kdo z vás také lítá rád,
ten s ní může cestovat.
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PLACENÁ INZERCE

Poškozený šperk nezdobí!
V květinářství U Civínů
vám odborně opraví a vyčistí
vaše zlaté a stříbrné šperky
v krátkých lhůtách.
Zároveň zde máte možnost
zakoupit stříbrné šperky
a další zajímavé dárky.
V případě zájmu
můžete také volat na tel. č.: 487 870 863.
Těšíme se na vaši návštěvu.
PLACENÁ INZERCE

Dubáček

PLACENÁ INZERCE

Uhelné sklady Doksy
Michal Fiřt
l

l

Prodej uhlí
– polská směs
– Lednice ořech II
Prodej písku

Možnost pronájmu
kontejneru – levně
mobil: 728 202 268

Dubáček -
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Kultura
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S Karlem Hynkem Máchou
z Katusic pod Bezděz...

...aneb Proč K. H. Mácha nenapsal Květen
Druhá etapa turistického kulturně-didaktického putování Máchovi v patách
se uskuteční v sobotu 10. dubna. Zahajovat budeme v Katusicích, v obci, jejíž významný obrozenec Jan Krouský (1814 – 1876) získal do své knihovny
od Michala Máchy, bratra K. H. Máchy, rukopis Máje. Tento rukopis Krouského rodina zhruba za sto let zachránila
před komunistickou zvůlí.
Josef Panáček, dokský amatérský badatel na profesionální
úrovni, se pak v 60. letech 20. století zasloužil o znovuobjevení Máchova
rukopisu.
Ve spolupráci s obcí Katusice všechny máchovské poutníky čeká malý kulturní program, setkání s K. H. Máchou a dalšími významnými
osobnostmi Katusic doby Máchovy. Dozvědí se také, proč K. H. Mácha pojmenoval
svou báseň Máj a ne třeba Květen.
Poté je připravena velice zajímavá
trasa tzv. Sellnerovou stezkou ze Sudoměře, přes Trnovou, Suchý Mlýn, Rakovice, Pankrác na vlakové nádraží Bezděz,
kde cca 15 km stezka končí.
Protože doprava do Katusic je poněkud
komplikovaná, zajistili jsme z Bělé pod
Bezdězem odvoz autobusem: v 8,40 od
Sauny a v 9,00 hod. od hlavního vlakového nádraží v Bělé.
Všichni účastníci i tentokrát obdrží
do svých putovních knížek pamětní razítka,
na konci trasy pak pamětní listy. Upozorňujeme, že chodíme s Máchou v patách
za každého počasí.
Letošní putování Máchovi v patách
se koná v rámci projektu S Máchou za
Máchou Máchovým krajem, jehož nositelem je Svazek obcí Máchův kraj
a jímž slavíme 200. výročí narození
K. H. Máchy.
R. Mauserová
PLACENÁ INZERCE

Městys Holany
nabízí

prodej zasíťovaných
stavebních pozemků
à 400,– Kč / m2.
Bližší informace
na tel. 487 877 524

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
V neděli 25. dubna 2010
se od 1315 hod. u kostela v Dubé
uskuteční prodej slepiček
snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček je 17 až 20 týdnů.
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb vám garantuje začátek
snášky maximálně do čtyř týdnů
od data prodeje.
Cena 138,- až 148,- Kč/ks dle stáří.

Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 415 740 719 či 728 165 166.

Po velkém úspěchu uvedení Ohroženého druhu
na loňském festivalu Lípa Musica v Novém Boru,
přiváží hudební agentura Trifolium tento projekt
do České Lípy.
středa 28. dubna v 19 hodin
Ohrožený druh Michala Horáčka se stal velmi
úspěšným hudebním šansonovým večerem a stává
se na všech místech ojedinělým a vyprodaným projektem. Album, které se v roce 2008 stalo hudebním fenoménem, představují živě zpěvačky Tereza
Nekudová, Naďa Válová, Hana Robinson, Natálie
Kocábová, Lenka Nová a Věra Nerušilová. Hostem večera je František Segrádo, který mezi ženský element přináší protipól mužského světa. Kromě písní ze zmiňovaného alba zazní i další skladby
s texty Michala Horáčka a posluchači tak mohou
slyšet: Zpráva, která všechno změní, Tramtárie, Tak
to chodí, Praha, V úzkých či Bude mi lehká zem.
Celé představení je pojato s nádechem divadelně
- hudebního představení, kterému je přizpůsobena
i scéna. Zpěvačky doprovází živá kapela v obsazení piano, kontrabas, kytara, housle.
Tereza Badinová
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Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
SO 3.

vodní hrad Lipý

Česká
Lípa

SO 3.
NE 4.

Městské divadlo
Navrátilův sál

Nový Bor 10,00
Nový Bor 14,00

ÚT 6.

Jiráskovo divadlo

ST 7.

Městské divadlo

ČT 8.

Akademie
J. A. Komenského
Městské divadlo

PÁ 9.

ST 14. Akademie
J. A. Komenského
ČT 15. Navrátilův sál

SO 17. Městské divadlo
PO 19. Akademie
J. A. Komenského
ÚT 20. Městské divadlo

ST 21. Navrátilův sál
ÚT 27. Jiráskovo divadlo

ST 28. Akademie
J. A. Komenského
ST 28. Jiráskovo divadlo
ČT 29. KD Crystal

PÁ 30. Autokemp

10,00

Pašijové hry
a velikonoční jarmark

Více informací na www.kdcrystal.cz
v sekci vodní hrad - program

20,děti
60,dospělí
50,50,-

Pohádka plná překvapení
K tanci a poslechu zahraje Vratislav
Bretšnajdr
Česká
19,30
Známý filmový a divadelní herec Jiří 230,Lípa
Schmitzer je i výrazným skladatelem, jeho písničkové recitály bývají
beznadějně vyprodané
Nový Bor 19,00 Don Quijote De La Ancha Divadlo Klaunika Brno si pro vás při- 120,pravilo představení, které prodlužuje
život. V hlavní roli svérázného zpracování osudů Dona Quijota vystoupí
světový chůdoherec Lenoire Montain
Česká
19,00 Karel IV. patron umění Přednáší Prof. PhDr. Royt
Lípa
Nový Bor 19,00
Skála smrti
Premiéra pověsti o skále smrti v podá- 70,ní novoborského divadelního spolku
Česká
19,00 Osvobození Českolipska Velice zajímavou přednášku na téma
Lípa
v květnu 1945
osvobození Českolipska si pro vás
připravil Mgr. Ladislav Smejkal
Nový Bor 18,00
Než přijel 1. vlak
Přednáška z cyklu „Trochu historie
45,nikoho nezabije“, bude tentokráte
věnována 141. výročí České Severní dráhy. Přednáší PhDr. Vladislav
Jindra
Nový Bor 18,00
Camella
Výroční koncert vynikajícího pěvec- vstupné
kého sboru
dobrovolné
Česká
19,00
Bartolomějská noc…
Přednášku na téma Bartolomějská
Lípa
noc českých klášterů – 60 let od likvidace klášterů v Československu
si připravil Doc. PhDr. J. Šebek
Nový Bor 19,00
Jakeovy ženy
Inteligentní komedie o partnerských 220,vztazích, o citových vazbách,
o důvěře a nevěře, o fantazii. Jeden
muž mezi šesti ženami. Hrají: Z.
Pantůček, A. Gondíková, I. Andrlová
a další
Nový Bor 19,00 Oskar Petr a Jiří Vopata Hudebník, textař a zpěvák, člen sku- 90,piny Marsyas vystoupí s Jiřím Vopavou, hráčem na housle a mandolínu.
Česká
20,00
Eva Pilarová
Legendární česká zpěvačka letos
250,Lípa
slaví 50 let na naší hudební scéně.
Jedinečný večer uvádí Aleš Cibulka
a Michal Jagelka
Česká
19,00
Česká Lípa mezi
Přednášet bude Prof. Zdeněk PoLípa
evropskými městy
korný
Česká
19,00
„Ohrožený druh“
Koncertní provedení úspěšného alba 220,Lípa
Michala Horáčka
Michala Horáčka. Čeká vás večer
plný šansonových písní
Česká
19,00
Koncert Honzy
Po delší době se příznivci této sou- 250,Lípa
a Františka Nedvědů
rozenecké dvojice mohou těšit na
řadu známých a oblíbených písní
v jedinečném podání bratrů Nedvědů
Nedamov 17,00
Čarodějnice
Tradiční kulturní akce doprovázená
soutěžemi a skvělou zábavou
O červené Karkulce
Setkání s lidovkou
a evergreenem
Jiří Schmitzer

