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Vážení spoluobčané.

Slovo úvodem

Čas letí neúprosně kupředu a my vstupujeme
do posledního měsíce prvního čtvrtletí roku
2010. Na přelomu února a března nám „zima“
konečně ukázala svoji přívětivější tvář a mohutné sněhové závěje začaly pomalu ustupovat.
Tající sníh pomalu odkryl vše, co po většinu
zimního období pečlivě schovával, tedy i množství poházených odpadků. Tím se dostávám
k prvnímu tématu sloupku pro tento měsíc.
Právě úklid města po zimě bude nyní tvořit
převážnou část pracovní náplně našich VPP,
kteří se po tříměsíční přestávce znovu vracejí k městu. Hned prvního března jsme přivítali
celkem patnáct pracovníků VPP, o přijetí dalších dvou, a to od dubna, jednáme s úřadem
práce. Věříme, že vytvoření, z našeho pohledu
nezanedbatelného počtu, pracovních míst občané Dubé každým rokem vítají. Sice není v našich silách zaměstnat všechny, kteří se na pozici VPP přihlásili, a že jich v letošním roce bylo
opravdu nebývale hodně, nicméně ve srovnání
s jinými městy nabízí Dubá tuto možnost podstatně většímu počtu uchazečů evidovaných na
úřadu práce. Tímto tedy ještě jednou přeji všem
pracovníkům VPP mnoho zdaru a spokojenosti

při společné práci pro naše město.
V závěru měsíce února uspořádalo město
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 přispělo jmenovanými
věcmi jednadvacet občanů Dubé, druhý den
pak do městské šatlavy zavítalo ze stejného
důvodu osmnáct občanů. Nashromáždit se
podařilo na pět desítek pytlů a krabic s věcmi, které začátkem března poputují do Broumova, kde budou dále přerozdělovány. Všem,
kteří se do humanitární sbírky zapojili a pomohli tak lidem, kteří to nejvíce potřebují, tímto upřímně děkuji.
Protože se zdá, že počasí už se umoudřilo
a jaro je přeci jen za rohem, začneme se v dohledné době opět věnovat postupnému realizování akcí, které jsou na seznamu pro letošní
rok. V současné době čítá tento seznam cca
pětatřicet akcí menšího i většího rozsahu. Nutno také podotknout, že občané se na nás stále
obracejí s dalšími požadavky, ať už jde o opravu cest či jiné důležité věci. V souvislosti s tím
bych znovu chtěla upozornit, že ačkoliv s podobnými činnostmi počítáme také v roce 2010,

prioritou číslo jedna pro letošní rok je dokončení kanalizace v Dubé, což si vyžádá nemalé
finanční prostředky z městského rozpočtu. Termíny i rozsah v jakém budou ostatní naplánované akce realizovány, se tudíž budou podřizovat
právě již zmíněnému dokončení kanalizace.
V letošním roce proběhnou na řadě míst našeho regionu oslavy 200. výročí narození Karla
Hynka Máchy, s čímž bude spojena celá řada
zajímavých kulturních akcí. Jednoho z nejvýznamnějších českých básníků, který je úzce
spojován z celým zdejším krajem, si připomeneme také u nás v Dubé, a to v rámci Letních
slavností města. Prozradit snad ještě mohu, že
ti kteří se zúčastní dopoledního programu letních slavností, budou blíže seznámeni s plánovanou rekonstrukcí a následným využitím sušárny chmele, a věřte, že projekt, který nechalo
město připravit je velice zajímavý.
Závěrem chci vyslovit přání, aby poslední
záchvěvy zimy co nejrychleji odezněly a my se
konečně mohli radovat z příchodu jara a vytouženého teplého počasí, na které se jistě všichni již netrpělivě těšíme. Všem tedy přeji krásné
a slunečné jaro.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice

Škody na odpadních
nádobách

V několika uplynulých týdnech opakovaně docházelo ke zničení odpadních nádob v Dubé i
okolních obcích. Příčinou byl vždy stejný jmenovatel – horký popel. Chtěla bych občany
znovu upozornit, že škoda na jednom zničeném sídlištním kontejneru na směsný komunální odpad dosahuje výše 7 500,- Kč, což není
málo. Navíc, všechny nádoby jsou majetkem
svozové firmy, která je městu nahradí pouze
na základě protokolu od Policie ČR. Tzn., že
každou zničenou nádobu musí město hlásit na
policii, která má opravdu dost jiných starostí,
než se věnovat takovýmto záležitostem. Na
každou náhradní nádobu se potom čeká třeba
i několik týdnů, neboť město žádnými volnými
a nevyužitými kontejnery nedisponuje. Proto
dochází k nepříjemným situacím, kdy slušní
občané nemají vinou lajdáků, kteří do těchto
nádob vhodí horký popel, kam umisťovat svůj
domovní odpad. Znovu proto apeluji na všechny, kteří topí pevnými palivy – NECHTE popel
VYCHLADNOUT, než jej vhodíte do popelnic a
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Daňová správa informuje

kontejnerů, městu i ostatním občanům tím ušetříte spoustu starostí a nepříjemností.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

VPP
v roce 2010

Od 1. března získalo město Dubá jako každý
rok posilu v podobě patnácti pracovníků VPP,
které bych tímto chtěla opět srdečně přivítat a
popřát jim, aby naše spolupráce v letošním roce
byla znovu tak skvělá jako v letech předešlých.
Čeká nás obrovský kus práce, tak směle do ní,
mimochodem, určitě dojde i na tu zábavu. Dámy
a pánové, že jste jedničky, opakovat nemusím,
to všichni víme. Tak ať se vám daří, a to nejen
v boji s nepořádkem v našich ulicích.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Finanční úřad v České
Lípě uskuteční pro občany
města Dubá a okolí výjezd
pracovníků zajišťujících
agendu daně z příjmů
fyzických osob
v budově Městského úřadu
v Dubé v pondělí 8. 3. 2010
od 14.30 hod. do 17.30 hod.
Pracovníkům finančního
úřadu lze v tuto dobu platně
odevzdat daňová přiznání,
příp. jiná podání, k dispozici
budou také tiskopisy daňových
přiznání k dani z příjmů
fyzických osob a k dani
z příjmů právnických osob
a daňové složenky.

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 2/2010 ze dne 18. února 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 pro- 3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení za- úplatném převodu (formou darování) části
gram zasedání zastupitelstva č. 2/2010.
stupitelstva č. 1/2010 ze dne 21. ledna 2010
pozemku p.p.č. 447/1, ostatní plocha, v obci
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2010 Dubá, katastrální území Dubá, tento dar do
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha vlastnictví města Dubá nepřijmout. Jedná se
2) URČILO na návrh paní starostky zapiso- k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
o pozemek před budovami č.p. 323 – 326 Na
vatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřoVýsluní v Dubé, na kterém je umístěna komuvatele zápisu pana Milana Netrha a pana To- 4a) ROZHODLO na návrh majetkového vý- nikace sloužící pouze pro vlastníky či nájemmáše Maříka a zapisovatele usnesení pana boru zastupitelstva na základě předložené níky předmětných budov.
Jaroslava Hozu.
písemné nabídky Okresního stavebního bytopro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 vého družstva Česká Lípa o uvažovaném bez-
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Z městské matriky

Miláček Josef, Dražejov
Antošová Růžena, Dubá
Bělohlávková Anežka, Dubá
Řídká Věra, Dubá

93 let
90 let
82 let

ÚMRTÍ

Efler Milan, Dubá

Dne 24. 3. 2010
oslaví své 90. narozeniny
paní Ludmila Machová.
Srdečné přání všeho nejlepšího
a stálé zdraví přejí manželé
Drunecký, Nedamov 24.

Dne 1. 3. 2010 uplynuly dva roky, co nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan Josef Žák.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S bolestí v srdci vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 29. 3. 2010 uplyne 7. smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan
JAROSLAV ŠIMÁK z Dubé.
Stále vzpomínají manželka a dcery
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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4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 1/10): p.p.č. 655, trvalý travní
porost o výměře 86 m 2 , v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Strana kupující: pan
J.N. a paní R.N., kupní cena činí 3 440,- 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: 11
proti: 0
zdrželo se: 0

- 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
- termín podání písemných nabídek je stanoven nejpozději do pátku dne 12. 4. 2010 do
16 00 hodin
- rozhodnutí o výběru nájemce bude sděleno
na veřejném zasedání zastupitelstva města
Dubá dne 22. 4. 2010.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost č.ev. 4/10): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o: p.p.č.
121/5, zahrada o výměře 2 041 m2, p.p.č. 121/6,
ostatní plocha o výměře 402 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Strana kupující: pan
B.J. a paní K.J., kupní cena činí 138 540,- 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: 11
proti: 0
zdrželo se: 0

7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městského majetku (věci movité): plynová kotelna v budově
č.p. 85 ve Školní ulici v Dubé včetně příslušenství.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Kotelna je kompletně
vybavena strojním i elektro zařízením umístěným v suterénu domu č.p. 85. Slouží jako zdroj
teplé vody pro vytápění a ohřev užitkové vody
pro bytové domy č.p. 82, 83, 84, 85 a provozoven v domě č.p. 81. Ve znaleckém posudku
byla stanovena cena tohoto zařízení ve výši
719 187 Kč bez DPH.

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě jednání starostky města Dubá se zástupci Ředitelství
silnic a dálnic ČR a Krajského úřadu Libereckého kraje, uzavřít smlouvu o budoucí
smlouvě darovací mezi Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR a městem Dubá na převod do
vlastnictví města Dubá části stávající silnice
I/9 a části silničního pozemku p.p.č. 2942/1,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, podle
předložené varianty „B“ – I/9 Dubá obchvat,
uspořádání silniční sítě. Jedná se o úsek
v celkové délce cca 650 m od napojení obchvatu před městem Dubá (provozní staničení:
cca km 50,00) ke křižovatce se silnicí II/260
(provozní staničení: km 50,652).
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se provedených kontrol příspěvkových organizací města
Dubá.
6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
zveřejnit a vyhlásit záměr města Dubá na
pronájem dolního prodejního stánku v Autocampu Nedamov, za následujících podmínek:
- účel využití: provozování prodeje občerstvení
- předložení podnikatelského záměru (rozsah
služeb, otvírací doba apod.)
- předložení nabídky na výši nájemného, minimální nájemné je stanoveno na 50 000,- Kč
za sezónu
- nájemní doba bude uzavřena na dobu určitou od 30. 4. 2010 do 30. 9. 2010

8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
uzavřít předloženou kupní smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající) a RWE GasNet,
s.r.o., Ústí nad Labem (strana kupující) na
úplatný převod plynárenského zařízení realizovaného v rámci stavby „STL plynovodní přípojka pro č.p. 86 – ulice Dlouhá, Dubá“ za kupní cenu ve výši 39 939,- Kč.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá
– organizační složka, za rok 2009, předloženou Ing. Josefem Štveráčkem odborným lesním
hospodářem Městských lesů Dubá, viz příloha
k nahlédnutí na městském úřadě Dubá.
10) VYDALO na návrh paní starostky obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 1/2010,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
města Dubá č. 2/2005, kterou se doplňovala a upravovala již zrušená obecně závazná
vyhláška města Dubá č. 21/1997, O vytvoření
a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje
bydlení města Dubá, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá a na internetových
stránkách města Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
11) ZMĚNILO na návrh paní starostky termín
konání řádného veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá ze čtvrtka dne 18. března
2010 na středu dne 17. března 2010 (od 18 00
hodin v budově č.p. 86 v Dlouhé ulici v Dubé
– malá škola).
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Termín byl změněn z organizačních důvodů. Dne 18. 3. 2010 se zúčastním semináře Energetický management
měst a obcí za účelem možnosti snížení výda-

jů za spotřebu elektrické energie ve městě.
12) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) seznamu akcí města Dubá na rok 2010
komentář starostky: V letošním roce je v seznamu akcí zapsáno již 35 akcí.
b) humanitární sbírky Občanského sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem
Dubá
komentář starostky: Sbírka se uskuteční ve
dnech 24. a 25. února 2010 od 8 do 17 hodin
v šatlavě v přízemí radnice. Je možné přinést
letní i zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, záclony, domácí potřeby, přikrývky, polštáře, obuv. Vše zabalené do igelitových pytlů
nebo krabic.
c) veřejně prospěšných prací v roce 2010
komentář starostky: Od 1. 3. 2010 opět vytvoříme 15 pracovních míst pro občany evidované na úřadu práce. Pomůžeme jim tak
nalézt zaměstnání a oni nám na oplátku pomohou zvelebovat naše město.
d) žádosti o dotaci na úpravu veřejného
prostranství u č.p. 200 ul. Požárníků a Na
Výsluní v Dubé
komentář starostky: Prostřednictvím MAS
LAG PODRALSKO jsme podali žádost
o dotaci na úpravu parků v celkové hodnotě 517 544,- Kč. Spoluúčast města Dubá je
10 % a neuznatelné náklady na DPH.
e) žádosti o dotaci z Fondu požární ochrany Libereckého kraje
komentář starostky: Žádáme o dotaci
na nákup ochranných prostředků ve výši
138 308,- Kč a technických prostředků ve
výši 183 803,- Kč. Spoluúčast města Dubá
je 40 %.
f) výjezdu pracovníků Finančního úřadu
v České Lípě na Městský úřad Dubá dne
8. 3. 2010
komentář starostky: Finanční úřad v České Lípě uskuteční pro občany Dubé a okolí
výjezd pracovníků zajišťujících agendu daně
z příjmů fyzických osob. V budově Městského úřadu v Dubé dne 8. 3. 2010 od 14 30 do
1730 hodin můžete odevzdat daňová přiznání, příp. jiná podání, k dispozici budou také
tiskopisy daňových přiznání fyzických osob
a k dani z příjmů právnických osob a daňové složenky.
g) zprávy o činnosti města Dubá za rok
2009
komentář starostky: Zpráva se v současné
době dokončuje, na příštím veřejném zasedání o ní budu podrobněji informovat.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 17. 3.
od 18.00 v Dubé.
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Čtení z městské kroniky

Loňského roku se mi podařilo doplnit v kronice
chybějící údaje za léta 1945 – 1970. Při jejich vyhledávání a obstarávání jsem se setkal s různými
archivními materiály o událostech a údajích, týkajících se obyvatel obce či města. V loňském ročníku Dubáčku byla uveřejňována rubrika Z historie Dubska, kterou velmi fundovaně a se zaujetím
pro věc zveřejňovala paní Markéta Myšková, jejíž
práce si velmi vážím, i když k některým údajům
mám určité názory trochu jiné. Její článek Archivní omyly v posledním prosincovém čísle Dubáčku
2009, mě inspiroval k tomuto dnešnímu čtení.
Dopátrat se stoprocentní pravdy při objasňování historie je skutečně velmi komplikované
a někdy nemožné. Pokusím se proto o vysvětlení
problému s názorem některých novinářů na událost v souvislosti s balkónem na městské radnici.
Chci tím dát odpověď na otázku, zda máme věřit
všemu, co napíší novináři, nebo zda máme jejich
názory brát s velkou rezervou a myslet si o nich
své. Jedná se o novináře dubským občanům nejbližší, tedy z Českolipského deníku (ČD).
Balkón na dubské radnici má svoji historii.
V kronikářském zápisu z roku 2008 jsem zmínil
jeden článek redaktorky ČD o tom, že byla dokončena rekonstrukce čelní stěny budovy radnice, a dále cituji: „Při opravě zmizel i dosavadní
balkón, který prý tu údajně vybudovali jen kvůli
návštěvě Kl. Gottwalda, jak novinářce sdělil místostarosta města.“ Zpráva tedy historicky nepodložená, opírající se jen o mylnou domněnku. Při
přípravě kronikářského zápisu za rok 2009 jsem
se opět setkal s obdobným vyjádřením jiného novináře, Petra Janíka z ČD. V článku Tibetskou vlajku
vyvěsí všechna města na Českolipsku se zmiňuje
i o Dubé. Podtitulek článku má název Vlát bude
tradičně i v Dubé. Už ne na balkóně postaveném
pro Klementa Gottwalda. Tibetská vlajka se vyvěšuje k 10. březnu, k výročí povstání tibetského lidu
proti čínské okupaci Tibetu, jako solidarita s Tibeťany. Novinář v článku píše: „Stejně jako v předchozích letech to však v Dubé nebude. Tibetská
vlajka totiž na radnici v předešlých letech visela
na balkóně radnice, který zde byl vybudovaný
z jediného důvodu, tedy kvůli návštěvě Klementa Gottwalda, který z něj promlouval k dubským
lidem. Balkón v průběhu loňského roku zmizel při
rekonstrukci radnice, a kontrastu v podobě tibetské vlajky a vzpomínky na bolševického předáka
se už dubští obyvatelé nedočkají“. V novinovém
článku tedy autor tvrdí něco, co si vymyslel a co
je nepravdivé. Novinář takovou „kachnu“ vypustit

může, ale kronikář ne. Proto pro objasnění zejména, mladším lidem, zmiňuji některé údaje, kterých
jsem se dopátral. Ani ty však nejsou stoprocentní,
ale jsou dostatečně informativní.
Jak to tedy se zmíněným balkónem bylo.
Radnice od dob svého postavení skutečně balkón neměla, jak je možné zjistit na dobových fotografiích. Kdy se balkón na radnici dostal, není
nikde přesně časově zaznamenáno. Každopádně
to však nebylo kvůli návštěvě Klementa Gottwalda, který jako tehdejší předseda vlády ČSR navštívil Dubou v roce 1946, kdy se zde zastavil při
své cestě do České Lípy a na sever bývalých Sudet. K dubským občanům, kteří se shromáždili na
náměstí, kde ho přivítaly ženy v krojích tradičním
českým způsobem „chlebem a solí“, promlouval

Kronikář města píše
volné zpracování podle zápisů
v městské kronice
nikoliv z balkónu, ale z tribuny, která byla postavena na chodníku před radnicí, vlevo od vchodu
do budovy. Na dokumentárních fotografiích, které
jsou uloženy v přílohách ke kronice, je zřejmé, že
nad vchodem do radnice žádný balkón nebyl. Ten
se tam dostal až někdy po zrušení okresu Dubá
v roce 1949 a po přemístění MNV Dubá z budovy čp.64 v Českolipské ulici do budovy radnice
na náměstí. Datum jeho vybudování není přesně znám. Lidé, kteří by toto mohli určit již nežijí
a u starších lidí jsem se ničeho nedopátral. Jedno je však jisté. Na dokumentárních fotografiích
z roku 1953, kdy se konala tryzna za zemřelého
tehdejšího prezidenta ČSR Kl. Gottwalda, je vidět
podhled balkónu nad vchodem do radnice.
V minulých letech se tradovalo, že na radnici
se dostal balkón z budovy čp.64, kde až do roku
1949 bylo sídlo Místního národního výboru. Je to
docela možné. Tento balkón byl z rohu budovy
čp.64 odstraněn v roce 1948 při výstavbě nového průjezdu městem z toho důvodu, že zasahoval nad vozovku, a byl tak nebezpečnou překážkou pro větší vozidla. Vzhledem k jeho pěknému
provedení i historické ceně zábradlí je možné,
že ho tehdejší městští funkcionáři chtěli uchovat
a vyzdobit jím radnici. Možná je to pravda, možná ne, kdo to ví, ten už nepoví.
Zmizel tedy poslední dubský balkón, tak jako
zmizely i balkóny nad některými jinými budovami
v Dubé. Bylo to nad vchodem do hotelu Slávie,
na vedlejším domě čp. 52 a nad vchodem do bu-

dovy čp.192, dřívějším hotelem Panský dům, kde
je dnes Česká pošta.
Pro příští čísla Dubáčku připravuji další články pro Čtení z kroniky, tentokrát z doplněného retrospektivního zápisu let 1945 – 1970.
Mgr. Kamil Matějovič, kronikář Města Dubá

Hasičské závody

V sobotu 6.února jsme se za sdružení dobrovolných hasičů města Dubá zúčastnili mezinárodních závodů v Novém Oldřichově. Zahájení
závodů bylo v 9:00 hodin. Závody jsou členěny
do tří kategorií: ženy, muži do 35 let a muži nad
35 let. My jsme soutěžili v kategorii muži do 35 let.
Na složení družstva jsme se dohodli předem, na
členské schůzi.

ilustrační foto

Družstvo tvořili: Jaroslav Hypša ml., Pavel
Koubek, Milan Leška ml. a Daniel Štolc. Na
místě každé družstvo po zaplacení startovného,
dostalo pořadové číslo. V naší kategorii soutěžilo 19 družstev. Trasa závodu byla dlouhá cca
2 300 metrů. V členitém a zasněženém terénu
jsme plnili tyto disciplíny s hasičskou tématikou:
průlez bariérovým oknem, lezení po laně, montáž sacího vedení, poznání technických prostředků, vázání uzlů, odhad vzdálenosti, určení topografických značek, překonaní lešeňové bariéry.
Celá trať je měřena, ale čas není rozhodující,
do výsledků se započítávají nasbírané body za
každou disciplínu. Děkujeme panu Zdeňku Jančákovi za odvoz na závody a Markétě Závorové
za pořízenou fotodokumentaci. Rádi se závodů
zúčastníme i příští rok.
Jaroslav Hypša ml., Pavel Koubek

Diakonie Dubá znovu buduje

Občanské sdružení Diakonie Dubá, které působí v okrese Česká Lípa od roku 2002, získalo fi nanční podporu z Evropské unie. Díky prostředkům z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod čeká diakonii rušný rok. V únoru proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a tak
bude možné nejdéle do jednoho měsíce započít se samotnými stavebními pracemi. A co je cílem
tohoto projektu? Rozšířit kapacitu, vytvořit příjemnější a praktičtější prostředí pro klienty a v neposlední řadě také udělat ze současného ošklivého domu znovu pěknou historickou památku.
Pokud vše půjde dobře, bude vše dokončeno nejpozději v polovině roku 2011.

Dubáček -
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v lednu

l Dne 8.1.2010 od 17:58 do 21:44 hodin vyjela jednotka k záchraně osoby v okolí vrchu Rač
s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 9. Po příjezdu na místo zásahu, domluvě s Policií ČR a jednotkou z Hasičského
záchranného sboru Česká Lípa byly vytvořeny
dvě pátrací skupiny, které provedly průzkum určené lokality bez nálezu zraněné osoby. Jednotky následně vytvořily třetí vyhledávací družstvo
s psovodem Policie ČR a postupně prováděly
vyhledávání zraněné osoby v dalších lokalitách.
Po cca jedné hodině byla zraněná osoby nalezena, byla jí poskytnuta předlékařská zdravotní
pomoc a zajištěn transport k sanitnímu vozidlu
Záchranné zdravotní služby. Po dohodě s velitelem zásahu byla naše jednotka odeslána zpět
na základnu.
l Dne 19.1.2010 od 09:19 do 10:09 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III/2601 v katastru obce Loubí s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno,
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že spadlý strom z komunikace již před příjezdem
odstranili zaměstnanci Lesů ČR s.p.. Jednotka na
místě provedla úklid vozovky.

zání zavěšených větví z vedení, rozřezání kmenů
stromů a jejich následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.

l Dne 29.1.2010 od 11:19 do 15:29 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci III/2706
v katastru obce Horky s technikou RZA I Nissan
Patrol a CAS-32 T148 v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn dodávkový automobil částečně mimo komunikaci. Po zajištění vozidla proti pádu jednotka zajistila cestou pracovníků městského úřadu
dovoz posypového materiálu a následné vyproštění vozidla.

l Dne 30.1.2010 od 11:23 do 12:48 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III/2601 (Heřmánky – Loubí) s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny spadlé stromy na komunikaci, které byly zavěšeny
ve vedení ČEZ a.s.. Jednotka provedla pomocí
motorových řetězových pil vyřezání zavěšených
větví z vedení, rozřezání kmenů stromů a jejich
následné odstranění z vozovky. Před odjezdem
byl proveden úklid vozovky.
Jaroslav Hoza

l Dne 30.1.2010 od 09:40 do 11:21 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II/259 v katastru obce Beškov s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny
spadlé stromy na komunikaci, z toho byl jeden
zavěšen ve sdělovacím vedením. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla vyře-

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

PLAVČÍK V AUTOKEMPU
NEDAMOV

Pracovní poměr bude sjednán dohodou na dobu určitou,
a to od 1. července do 31. srpna 2010
(s přihlédnutím k vývoji počasí nástup možný již v červnu).
Počet pracovních míst – 2.
Požadavky zaměstnavatele:
- dovršení věku 18 let
- příslib spolupráce nejméně na dvě letní sezóny
- dobrý zdravotní stav
- plavecká zručnost
Vybraní zájemci budou muset podstoupit školení.
Veškeré náklady s tímto spojené budou hrazeny městem.
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění
dalších 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

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat členům
sdružení dobrovolných hasičů
města Dubá, za reprezentaci
na zimních hasičských
závodech v Novém Oldřichově.
Dále děkuji mladým hasičům,
zejména Pavlu Koubkovi
a Jaroslavu Hypšovi ml.,
za úklid dílenských prostor
v hasičské zbrojnici, kterému
věnovali veškerý svůj volný čas
během jarních prázdnin.
Jaroslava Jínová,
starostka SDH Dubá
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček je 17 – 20 týdnů
Garantujeme začátek snášky maximálně
do 4 týdnů od data prodeje.
Cena činí 138,- až 148,- Kč/ks dle stáří.
Je možno si telefonicky objednat
i slepičky 10týdenní – cena 95 Kč/ks.
V Dubé se prodej uskuteční
v pátek 12. března 2010
od 15:10 hod. u kostela.
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 606 490 805,
415 740 719, 728 165 166.
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Městská památková zóna Dubá

část III.
Městská památková zóna v Dubé byla vyhlášena
mimo jiné pro velký počet chráněných památek,
které se v ní nalézejí. Jedná se o významné objekty, které jako památku vnímá každý na první
pohled, ale i o stavby, které působí docela obyčejně a někdy i nepříliš esteticky. Nad nimi se laik
podiví: „Tohle že má být památka, vždyť je to jenom normální barák.“ Památková hodnota těchto
objektů je ale v zachovalosti určitých stavebních
prvků, které kdysi byly pro Dubsko typické, ale
které vinou různých přestaveb a modernizací téměř úplně vzaly za své.
Nápadnou a velkolepou památkově chráněnou stavbou je kostel Nalezení svatého Kříže
z let 1744 – 60. Nechal ho postavit František
Karel Rudolf hrabě Sweerts-Sporck, pravděpodobně architektem Anselmem Luragem nebo stavitelem z jeho okruhu, ve stylu pozdního baroka.
Původní báně na věžích shořely při požáru v roce
1845 a byly nahrazeny jen stanovými stříškami.
Kostel byl poškozen i při bombardování v květnu 1945. Sochy z bočního schodiště, představující sv. Ludmilu a sv. Václava, byly v roce 2000
ukradeny. V parčíku u kostela stojí památkově
chráněná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1740, jejíž původní stanoviště bylo
u ohradní zdi farské zahrady v ulici Požárníků.
Na opačném konci památkové zóny se nachází rozlehlý areál zámku Nový Berštejn. Zámek,
zámecký park a hospodářský dvůr jsou památkově chráněny jako celek. Bohužel cenné stavby
v hospodářském dvoře spravuje Pozemkový fond
ČR, který je nechává trestuhodně chátrat. Oproti
tomu zámek a zámecký park prošly citlivou obnovou. Původně renesanční stavba z let 1553 – 67
byla barokně upravena v 1. pol. 18. století. Z té
doby také pocházejí stavby v hospodářském dvo-

Dubáček

Čp. 90 – nádvorní trakt

Následuje několik památkově chráněných roubených domů, které ukazují různé typy původní
dřevěné zástavby města. Cenný je roubený dům,
součást čp. 110, s neobvyklou dlouhou pavlačí,
bohužel ve velmi špatném stavu. O něco dále se

Čp. 41 – detail průčelí

Čp. 110

Čp. 17

cího se nebo uskladněného chmele v půdním prostoru. Jsou dokladem vlivu pěstování chmele na
architekturu Dubska. Právě tak je možné na domě
čp. 130 v Poštovní ulici vidět
jiný typ těchto větracích otvorů, tentokrát v podobě pásových škvír. Zachovaly se i na
domě čp. 126, který mimoto
tvoří uzavřený areál několika
objektů. Velmi pěkně je u něj
zachovaný původní vchod
do obchodu z Poštovní ulice
Zámek Nový Berštejn – hospodářský dvůr, sýpka, brána II
a výkladní skříň, za pozorře, především panský dům s mansardovou stře- nost stojí i ozdobná vrata. Na protější straně ulichou, cenné jsou i sýpka, mléčnice a zděná ce je velmi dobře zrestaurovaný památkově chrábrána v zadní části dvora. Zámek Valdštejnové něný dům čp. 5.
Mohutná stavba objektu čp. 192, kde mimo
koncem 19. století pseudobarokně upravili a poslední přestavba v roce 1934 dala zámku dneš- jiné sídlí Česká pošta, je také památkově chránění podobu. U zdi zámeckého parku stojí vysoký ná. Takzvaný Panský dům byl postaven na místě
pískovcový trojhranný sloup Nejsvětější Trojice kostela Nanebevzetí Panny Marie (původně sv.
Kateřiny) v polovině 19. století. Pod objektem se
z poloviny 18. století.
Důležitou památkou v Dubé je radnice na nacházejí rozsáhlé sklepy. Starobylou památku
náměstí, postavená v roce 1850 v slohu zvaném – smírčí kříž – můžeme vidět v podezdívce plotu
empír, což je v podstatě ranný klasicismus. Po u čp. 271 v Českolipské ulici. V ústí Dlouhé ulidlouhém období, kdy ji hyzdila nevhodná okna ce stojí památkově chráněný areál domu čp. 87
z poválečných let, získala opět působivý autentic- s modlitebnou, náležející Jednotě Bratrské. V doký vzhled. Střed náměstí zdobí mohutný pískovco- mě čp. 87 dnes sídlí Diakonie Dubá. Při přestavvý sloup Nejsvětější Trojice s Pannou Marii, který bě domu pro nynější účely byly do střechy zabunechala postavit Anna Kateřina Sweerts-Sporck dovány zcela nevhodné vikýře, půvabná jemná
v roce 1726. Na náměstí jsou rovněž památkově štuková výzdoba fasády je vážně poškozená.
chráněné domy čp. 12 a 41, v Luční ulici pak dům V Dlouhé ulici jsou dále památkově chráněny
čp. 17, který je cenný pro původní zachovalou stře- domy čp. 90 a 91, představující rozdílné pojetí
chu s typickými větracími okénky, zvanými „volská klasicistních úprav městského domu. V čp. 90
oka“. Těmito okénky bylo zajišťováno větrání suší- jsou velmi zajímavé arkády v nádvorním křídle.

nalézá roubený dům čp. 94 s podstávkou, což je
způsob vynesení patra domu na sloupcích. U domu stojí pískovcový sokl s litinovým křížem. Tato
boží muka sice nejsou zahrnuta do památkové
ochrany, ale jsou součástí prostředí památkově
chráněného objektu. Dvojice domů čp. 96 a 97
tvoří působivou ukázku starobylé uliční zástavby. U velmi starého objektu čp. 96 je na zděném
přízemí postaveno roubené patro, sousední dům

Čp. 96 a 97

čp. 97 je celoroubená patrová stavba. Nad rybníkem zvaným Mrazák pak stojí roubený dům
čp. 208 s velmi zajímavě řešenou stodůlkou.
Památkově chráněné roubené stavby nalezneme i v ulici Malá Strana. Je to především velmi
pěkně rekonstruovaný dům čp. 197 s nově vyzděnou zadní částí a také přízemní roubená chalupa
čp. 191, která je půvabnou ukázkou skromnější
lidové dřevěné stavby. Oproti tomu mohutná zděná budova bývalého hotelu Slávie čp. 217 představuje typ původního zájezdního hostince, zajímavého dnes především klenbami v přízemí, ale
i pavláčkami v uzavřeném dvoře. V Českolipské
ulici stojí také památkově chráněný dřevěný objekt čp. 178, jehož roubení je skryto za eternito-
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vými šablonami. Zachovaly se v něm zajímavé
interiéry a náležejí k němu rozsáhlé sklepy, zasahující pod lokalitu Na Výsluní. Velmi pěkný je
přízemní domek s podkrovím čp. 227 v Sadové
ulici, především jeho zdobené kamenné zárubně.
Nad pramenem v lokalitě zvané Máchadlo stojí
památkově chráněná pískovcová socha sv. Floriána z poloviny 18. století, která sem byla přenesena z původního stanoviště v ul. Českolipská.
Podobným typem stavby jako dům v Sadové je
také čp. 220 v ulici Vodní, kde je zachovalý profilovaný portálek vchodu. Oba tyto domky reprezentují skromnější maloměstský obytný dům
v řadové zástavbě. Na křižovatce ulic Požárníků
a Jana Roháče stojí velmi pěkný dům čp. 149

Čp. 149

s polovalbovou střechou a jemnými šambránami
kolem původních oken. Naproti je neudržovaný
památkově chráněný dům čp. 182 s litinovým kří-

žem z roku 1803 na nízkém soklíku ve výklenku
fasády. Chráněný je i sousední dům čp. 150.
Za hranicemi městské památkové zóny se
nacházejí další kulturní památky, především bývalá sušárna chmele, unikátní technická památka, dále směrem k Nedamovu přízemní roubená
chalupa čp. 164 a také socha sv. Prokopa, jejíž
originál stojí v Doksech a na původním stanovišti
v polích u Sviňského příkopu byla v roce 1988
instalována kopie. Na Novém Berštejně jsou za
hranicí MPZ dvě památkově chráněné pískovcové sochy, u odbočky na Krčmu Panna Marie
s Ježíškem a u silnice na Českou Lípu sv. Jan
Nepomucký.
Mimo tyto památkově chráněné objekty bylo
zažádáno o prohlášení souboru skalních sklípků
v Dubé za kulturní památku. Tyto sklepy, vytesané do skalního podloží, se nacházejí v ulicích
Sadová a Jana Roháče, a tvoří zde ucelené soubory, které jsou unikátní svým množstvím, rozložením – v ulici Jana Roháče se nacházejí ve
dvou patrech nad sebou – a také zachovalostí.
Kromě památkově chráněných objektů se
v MPZ Dubá nachází i mnoho dalších velmi
cenných staveb, které nejen že tvoří prostředí
památkové zóny, ale jsou po architektonické
stránce zajímavými doklady historické zástavby
města. Jedná se například o farní budovu
čp. 120 z roku 1736, dřevěný patrový dům
čp. 202 u Máchadla či novorenesanční základní
školu čp. 113 a mnohé další. Jedině důsledným
dodržováním požadavků památkového hlediska

při opravách všech domů v MPZ může Dubá opět
získat alespoň zčásti svou historickou malebnost.
Bohužel mnoho stavebníků požadavky památkové
péče nerespektuje a nevkusnými renovacemi
a přestavbami vzhled města ničí.
–myš–
PLACENÁ INZERCE

Městys Holany
nabízí

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

PLACENÁ INZERCE

V době od pondělí 8. března
do pátku 12. března 2010 (včetně)
budou ordinace praktického lékaře
i stomatologa v Dubé uzavřeny
z důvodu čerpání dovolené.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 6. 3.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 20. 3.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

neděle 7. 3.
MUDr. Květoslava Boháčová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 971

neděle 21. 3.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

sobota 13. 3.
MUDr. Eva Konopiská
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 27. 3.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

neděle 14. 3.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

neděle 28. 3.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

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 6., 13.
a 27.3. 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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Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

A CO DOMA ZBYLO VÁM Z ROMANTIKA?
POZOR SOUTĚŽ!

Máte doma Máchu? Ve škole jsme se učili, že
Karel Hynek Mácha byl český básník a prozaik,
představitel českého romantismu a zakladatel
moderní české poezie. Pokud jste na vyučování
zrovna chyběli, vzpomenete si určitě na písničku
Láska je láska od Lucie Bílé – i v ní Mácha je.
Proslavil se jak svým životem, tak dílem, jemuž
dominuje lyrickoepická skladba Máj (1836). Líčí
tragický příběh, k němuž Máchu patrně inspirovala reálná událost – otcovražda, jež se stala roku
1774 u sv. Prokopa poblíž sušárny chmele na
Dubsku. V listopadu to bude 200 let, co se Mácha narodil. Dnes je jeho Máj jednou z nejvydávanějších českých knih, i když za života svého
autora nebyla přijata pozitivně. Mácha měl Dubsko rád. A mě zajímá, jestli to platí i opačně.
Začala jsem hledat u sebe a našla hned několik
knih a předmětů, které s Máchou úzce souvisí.
Z těch zajímavějších věcí stojí za zmínku jedno
miniaturní vydání Máje asi z roku 1913 (obr.1),

které jsem kdysi vyloudila od mé milované babičky. A také malá fotografie Máchovy malby asi
z roku 1833 (obr. 2), na níž zachytil zámek Nový

158 – Policie ČR. Volejte v případě
svědectví trestného činu, ohrožení
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku nebo v případě podezření na jakoukoli formu terorismu.
155 – Záchranná služba, Volejte
v případě selhání základních životních funkcí, vědomí, dýchání, jiného závažného onemocnění nebo
úrazu.

Berštejn a hrad Starý Berštejn při svých toulkách
Dubskem. Začala jsem být zvědavá, co všechno
by se možná našlo u Vás. Až budete mít chvilku
času, podívejte se. Myslím, že by stálo za to udělat ze všech těch „máchovských“ věciček z našich domácností alespoň malou výstavu. Ráda
ji připravím, pokud mi půjčíte své knihy a všelijaké ty poklady. Abych Vás alespoň trochu motivovala, prozradím, že speciálně určená komise
vybere a ocení nejen nejzajímavější exponát výstavy, ale i řadu dalších. Těším se na informace
od Vás. Dejte mi prosím vědět přímo nebo prostřednictvím Infocentra. Předměty si po telefonické dohodě s Vámi vyzvednu a po výstavě Vám
je zase vrátím. Děkuji mnohokrát za spolupráci.
Romantice zdar!
Markéta Slezák

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ) PRO KAŽDÉHO
Věděli jste, že když někdo hledá informace
o Městu Dubá ve světově oblíbeném vyhledavači Google, nabídnou se mu nejen oficiální stránky
města, ale hned po nich také desítky krátkých video snímků zachycujících hazardující motorkáře
na trase Liběchov – Dubá? Přitom se jedná o silnici první třídy procházející středem měst a obcí.
Také na YouTube vedou pod názvem Dubá jízdy
s časovými rekordy riskujících motorkářů.
Videa se těší velké oblibě, ta úspěšnější
byla fanoušky shlédnuta i více jak 350 000 krát.
Problém s motorkáři nás bude trápit i letos. Policejní prezídium a Ministerstvo dopravy sice slibují nápravu, jenže kvůli předvolební atmosféře
není jasné, kdy a zdali vůbec legislativní změny
projdou.
Slyšeli jste, že největší panoramatická fotografie na světě zobrazuje krásy Prahy? Americký
fotograf Jeffrey Martin v Praze vytvořil unikátní
snímek, který by byl dlouhý asi 16 metrů, kdybyste se jej pokusili vytisknout ve fotografické
kvalitě na papír. Kvalita fotografie je tak vysoká,
že při prohlížení si klidně můžete prohlédnout,
kdo zrovna při vytváření snímku venčil psa, nebo přecházel silnici mimo přechod. Najdete ji na
www.360cities.net/prague-18-gigapixels.
Víte, že až 62 procent dospělých ignoruje
preventivní prohlídky u lékaře? Přestože si Češi
myslí, že dobře pečují o své zdraví, vyvrací to
statistiky Ministerstva zdravotnictví. Podle nich

Znáte čísla telefonních linek, na
které se můžete obrátit v případě nouze?

totiž preventivní vyšetření stále podceňuje většina z nás. Přitom tyto prohlídky mohou včas
odhalit závažná onemocnění a tolik nebezpečné
zhoubné nádory. Bohužel stále většina lidí chodí
k lékaři, až když je něco opravdu moc trápí, to už
ale bývá často pozdě.
Tušíte, jakou svatbu letos slavíte? Každé výročí svatby má podle tradice svůj název, symbol,
k některým patří dokonce i charakteristický dárek. Sňatek – svatba zelená, jejím symbolem je
myrtový věnec; Bavlněná – po roce, manželé si
vyměňují kapesníčky; Papírová – po dvou letech;
Kožená – po třech letech; Dřevěná – páté výročí, manželé si dávají dřevěný talisman; Zinková
– po šesti letech se prý musí vztahy I nádobí občas vyčistit; Měděná – po sedmi letech; Plechová
– po osmi letech; Růžová – po 10ti letech, muž
daruje ženě kytici růží; Skleněná – po 15ti letech,
měla by se řádně oslavit, pokud jsou vztahy mezi
manželi čisté a průzračné; Porcelánová – po 20ti
letech, k oslavě patří porcelánový dárek; Stříbrná
– po 25ti letech, patří k ní stříbrný klenot; Perlová
– po 30ti letech, žena by měla dostat perlový náhrdelník; Lněná – po 35ti letech, slavit se má na
lněném prostírání; Rubínová – po 40ti letech prsten s rubínem má být důkazem lásky; Diamantová
– po 60ti letech; Železná – po 65ti letech; Briliantová – po 70ti letech, říká se jí blahodárná; Korunová – po 75ti letech, svatba téměř zázračná.
Markéta Slezák

150 – Hasičský záchranný sbor. Volejte při požárech, pohromách, haváriích a nehodách.
112 – Evropská tísňová linka. Propojuje všechny složky záchranného
a bezpečnostního systému. Je platná ve všech státech EU.
Je důležité uvést: Vaše příjmení.
Místo události (ulice). Co se stalo.
Zranění ano/ne.

Polemika s Apsidou

Vážení čtenáři, ve svém prosincovém článku, na který se odvolává Apsida v minulém
vydání Dubáčku, jsem pochopitelně vycházela z informací pana Mordačíka, administrátora
a odborného asistenta pro stavební dozor při
rekonstrukci kostela sv. Václava v Deštné, svědectví zainteresovaných osob a z písemných
dokumentů, z nichž některé dokonce vytvořila přímo Apsida. Právě ty zmíněné písemné
materiály považuji za velice důležité. Apsida
to ví také z mé korespondence s paní Markétou Myškovou, s níž jsem na to téma otevřeně vedla delší písemnou diskusi. Ví také, že
jsem připravena to obhájit, bude-li třeba. Nebudu však vést seriálovou polemiku s Apsidou
na stránkách městského zpravodaje – ten má
jiný účel. Ráda bych ale v budoucnu navázala
na jednu věc, která v článku není přímo uvedená, ale přesto je zjevná. A tou je přeceňování
finančních možností církve jako správce majetku. V Litoměřické diecézi je asi 1 200 kostelů a kaplí. Když to, co diecéze dostane od
památkové péče, rozdělí, dělá to asi 100 Kč
na jeden objekt. Z tohoto pohledu vidíme, že
dívat se na církev jako na někoho, kdo kostely
nechává chátrat, není fér. Stát je tím, který by
ze zákona měl tyto památky spravovat. Zatím
nebylo rozhodnuto jinak. Přesto církvi nelze
upřít maximální úsilí o rekonstrukci řady objektů. Protože právě sakrálních staveb máme
na Dubsku mnoho, ráda bych se k tomu tématu
někdy vrátila a snažila se tuto složitou problematiku stát-církev-občan trochu vysvětlit. Děkuji za pochopení.
Markéta Slezák
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MĚSTO DUBÁ vás zve na

Sobota 27. března 2010 od 20,00 hodin
V restauraci V ZÁKRUTĚ v Dubé
Hraje: SEPTIMA M. Šefčíka
BOHATÁ TOMBOLA ! ! !
Vstupné 100,- Kč, předprodej v Infocentru MěÚ Dubá
Každý v pyžamu dostane lístek do tomboly zdarma!
PLACENÁ INZERCE

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – PRODEJ UHLÍ
nabídka služeb

–
–
–
–
–
–
–
–

výkopy kanalizace, základů
srovnávání povrchů, demolice
štěrky kámen, písek, zemina, mulčovací kůra
prodej a dovoz uhlí * stále slušné ceny *
dovoz a montáž jímek: 5,5, 8,5, 9, 12, 16 m3
čistírny odpadních vod
odvoz fekálií – Tatra 11 m3
odvoz suti a odpadu kontejnerem
Kontakt: Miroslav Nečas, Mšeno
tel.: 315 694 703
fax: 315 694 704
mobil: 602 234 404
e-mail: necasautodoprava@seznam.cz
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Vy jste autorem
dvou knih se starými fotografiemi z okolí Dubska
a Dokeska. Kdy
Vás taková myšlenka napadla?
Autor knih je pro
mne příliš vznešený titul. Jen se mi
podařilo nashromáždit množství
starých pohlednic a fotografií a krátce je popsat.
Autory těchto knih jsou vlastně bezejmenní fotografové, kterým se podařilo ve zlomku jediné
vteřiny zvěčnit okamžik a zastavit čas. Právě ten
dobový obrazový materiál je tím hlavním sdělením, které se knihy pokoušejí předat. Jak se má
sbírka pohlednic postupně rozrůstala, zapadaly
jednotlivé kusy do mozaiky, z které se postupně
začala vynořovat tvář Dubé, tak jak vypadala ve
funkci okresního města přibližně před sto lety.
A samozřejmě to platí i pro okolí – je zajímavé
sledovat, jak se k nepoznání změnil obraz mnoha vsí novou výstavbou, ale někde i jen zánikem
původních staveb. Myšlenka podělit se o zjištěné
změny, a hlavně ukázat původní stav, mě napadla dávno, snad někdy v 80. letech.
Něco Vás k tomu vedlo, nebo to byl okamžitý nápad?
Měl jsem kdysi záměr publikovat jakousi „konfrontaci“, tj. zobrazit původní snímek a vedle současnou fotografii, pořízenou ze stejného místa.
To se však ukázalo těžko realizovatelné. Staré
snímky byly totiž pořizovány fotoaparáty s jinou
ohniskovou vzdáleností, ale především samotný
výhled ze stejného místa již většinou není možný. Brání tomu někdy nová stavba a v případě
vzdálenějších a krajinných snímků vzrostlá vegetace. Stále se snažíme bránit zbytečnému kácení stromů a zalesňujeme nevyužívané louky.
Porovnáme-li ráz okolní krajiny dnes s obdobím
1. poloviny 20. stol. s údivem zjistíme, jak byly
dříve stráně kolem obcí holé a obhospodařované. Zvlášť markantní je to v případě Dražejova,
Housky, Mlýnku, Nové Skalky, Vidimi, Vojtěchova
a mnoha dalších.

V roce 2003 v rámci oslav k výročí 750 let
Dubé jsme spolu s kronikářem města, panem
Mgr. Matějovičem, navrhli uspořádat na poště
výstavu starých fotografií. Výstava měla kladný

Rozhovor

ohlas a to byl myslím ten impuls, který rozhodl,
že jsem se do toho skutečně pustil.
Vy sám fotografujete?
Málo. Jako kluk jsem měl všeobecně známého
bakelitového PIONÝRA. Je zvláštní, že tak prostý přístroj dokázal v rukou laika pořizovat slušné a ostré fotografie. Dnes mám digitální, ale jak
říkám, fotografuji málo, a tak se mi stává i to, že
zapomenu, jak s ním manipulovat a musím použít
návod.
Máte raději krajinu, portrét, zátiší, architekturu…
Mám rád lidovou architekturu a krajinu. Nehýbá se
a mohu si v klidu budoucí snímek prohlédnout z více pozic. Také na mě nedělá obličeje, a když se
mi nelíbí, nemusím se omlouvat, že ji fotit nebudu!
Ale vážně: vzhledem ke svému sběratelskému za-

... s panem Dulíkem,
autorem fotografické publikace
z Dubska
měření samozřejmě upřednostňuji dokumentační
hodnotu fotografie. Snažím se zachytit probíhající
výstavbu a rekonstrukci staveb. Také si rád vyfotím vzorně udržovanou roubenku nebo opravenou
drobnou památku. Mám takový nápad zdokumentovat reliéfní lidové výtvory na pískovcových skalách v okolí. Je jich tu dost a dnes již není problém
je lokalizovat případným turistům a zájemcům pomocí navigace GPS. Snad by stála za zdokumentování i místa tragických událostí. U nás v Bukovci
je v závěru jednoho údolí na skále vytesán křížek,
iniciály H. L., a letopočet 1840. To je běžná upomínka a zpočátku jsem tomu nevěnoval valnou
pozornost. Při dalších houbařských toulkách jsem
ale našel stejný nápis i na dalších skalách. Důkladnou prohlídkou jsem pak objevil celkem 11 těchto
shodných informací na různých místech v úseku
necelého km. Jak je to možné? Je to opravdu na
památku tragické nehody? A kde k ní tedy skutečně došlo? Stále mi to vrtá hlavou.
Také mám chuť fotografovat po těžbě lesa vykácené stráně. Otvírají se tak nové krásné scenerie, často zakončené pohledem na skály nejrůznějších bizarních tvarů a uskupení. Možnost
zachycení takových scén je jen dočasná, les
roste rychle.
Jak jste fotografie získával?
Především sbírám staré historické pohlednice malého formátu, tak do roku 1950. Tento sběratelský
obor se nazývá filokartie a v současné době prožívá boom. Fotografie sbírám jen sporadicky. Pohlednice jsem začal sbírat někdy v sedmdesátých
letech. Vzpomínám, že jsem se zpěčoval zaplatit
50 hal. za černobílou fotopohlednici v antikvariátu
a 20 Kč za luxusní litografii. Dnes jsou ceny nejméně 10 násobné a někdy i 100 násobné. Není příliš
obtížné vysvětlit, proč spoustu lidí lákají technicky nedokonalé, zažloutlé pohlednice míst, která se
v průběhu uplynulých desetiletí často k nepoznání změnila. Současné kvalitní fotografie nás neosloví tak silně, jako ty ručně kolorované nebo jen
jednobarevné pohlednice z přelomu 19. a 20. století. Při jejich prohlížení se nás zmocňuje jakási
nostalgie po starých zlatých časech, které si však
s odstupem let většinou idealizujeme a poněkud
přikrašlujeme.
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Navštěvuji různá pravidelná i občasná sběratelská setkání – burzy. Dříve jsem na takové akce
jezdil i do zahraničí. Dnes pohlednice vede většina
antikvariátů i některé obchody se starožitnostmi.
Novým fenoménem se stává internet, tam můžete nalézt řadu aukčních shopů, přitom vzhledem
k velikosti artiklu není obtížné zprostředkování obchodu běžnou poštou.
Dá se říct, jak dlouho trvá příprava takové
knihy?
Záleží na náročnosti zpracovávaného předmětu
a zpracovateli. Pro mne to byla práce několika
let. Říkám-li, že k rozhodnutí o zpracování došlo
v létě 2003 a víme, že „Dubá“ byla hotova ke konci roku 2006, znamená to tedy tři roky práce. To
koresponduje i s „Doksy“, které vyšly 2009. V přípravě je potřeba nejdříve všechna zobrazovaná
místa správně lokalizovat. Vzhledem k tomu, že
některá stavení zcela zanikla, jiná byla přestavěna k nepoznání, je to někdy obtížné. Samozřejmě
je potřeba všechny popisované vsi navštívit a pokusit se získat informace od místních. Vzhledem
k výměně obyvatel však došlo k přetrhání paměti. Většina staveb, která zanikla krátce po válce,
již nemá pamětníka. Některá pomístní jména byla
přejmenována. Dobrým vodítkem při práci mi byl
zejména Kinského turistický průvodce Dubským
Švýcarskem z roku 1936 a pak ovšem Der politische Bezirk Dauba od Friedricha Bernaua z roku 1888.
Nepodařilo by se mi knihy dokončit bez spolupráce řady přátel, kteří mi nezištně pomohli svými
informacemi, vědomostmi i radou. Chtěl bych touto
cestou poděkovat zejména panu Mgr. Matějovičovi, kterého jsem často bombardoval nejrůznějšími
časovými dotazy ohledně Dubé a nutil v nejméně
vhodné době nahlížet do zápisů kroniky. Obrovskou zásluhu na zpracování Doks má ředitelka
Městského kulturního střediska, paní PhDr. Renata Mauserová. Právě její kniha „Doksy a Máchův kraj“ byla studnicí a základem k popisu zobrazovaného materiálu jezerního města. Velký dík
patří paní Markétě Myškové, které si vážím pro její
ochotu, vstřícnost a zejména stejný předmět zájmu. Mnoho cenných informací mně poskytl pan
Vratislav Vokál. Jeho povolání mu umožňuje mít
celistvý přehled o dění a změnách popisovaného

mikroregionu. Velmi si cením odborných rad pana
Mgr. Ladislava Smejkala z Českolipského muzea,
který je bezesporu největším znalcem této části
okresu. Poděkování patří také tajemníkovi města
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panu Bedřichu Janďourkovi, Ladislavu Jelenovi,
Tomáši Šabatkovi a Václavu Bačovskému z Deštné, Jiřině Výlupkové z Pavliček, Petru Černickému z Doks, Marii Napravilové ze Starých Splavů
a mnoha dalším.
Hledal jste nejdřív vydavatele, nebo jste měl
materiál nejprve připravený a pak jste jej nabízel?
Napřed byla ústní domluva s vydavatelem o zpracování, tj. vymezení oblasti, rozsah díla, velikost
popisek u obrázků, velikost úvodních článků k obcím, to vše souvisí s předem daným formátem
knihy. Celkový počet stránek například musí být
dělitelný dvanácti pro složení archu. Teprve pak
jsem začal psát, skenovat, opravovat a předělávat
a stále tak dokola. Nedovedu si představit, že to
samé se muselo dříve dělat bez počítače.
Bylo snadné vydavatele najít?
Vydavatele Mgr. Petra Prášila z Hostivic znám
z Klubu sběratelů kuriozit. Než jsme se domluvili
o Dubsku, vydal úspěšně již 5 obdobných knih. Měl
jsem tedy jasný návod, jak by kniha měla vypadat,
i svou představu, co by se dalo zlepšit. K dnešnímu
dni bylo v režii tohoto vydavatelství BARON vydáno celkem 27 obdobných knih z nejrůznějších částí
Čech a tvoří tak vlastně samostatnou edici.
Aby mohla kniha vyjít, je ale třeba u tak specializovaného druhu literatury a vzhledem k drahému barevnému tisku na kvalitním papíře, mít
předem zajištěn aspoň z části odběr. Knihy by nespatřily světlo světa, kdyby zastupitelstvo Města
Dubá neodsouhlasilo nákup podstatné části nákladu pro Informační středisko. Děkuji proto paní sta-

DOUGLASKA TISOLISTÁ

Pseudotsuga menziesii
Douglaska tisolistá patří do čeledi borovicovitých Pinaceae. Je to jeden z nejvyšších stromů, v původním prostředí dorůstá i více než
100 m výšky a průměru kmene až 4 m. Kuželovitou korunu tvoří horizontálně odstávající větve, které se ve spodní části snadno odlamují.
Borka douglasky tisolisté je zprvu hladká šedavá, na starších stromech
rozpraskaná,
brázditá, korkovitá, zbarvená
hnědočer veně.
Jehlice
na
delší stopce
jsou zploštělé, měkké,
15 – 35 mm
dlouhé, svrchu
tmavozelené
s podélnou
rýhou, zespoda s dvěma
světlými pruhy průduchů.
Po rozemnutí
voní po pomerančích.
Kvete v květnu a červnu.
Samčí šištice se vytváDouglaska tisolistá šedá u základní řejí na spodškoly v Dubé
ní
straně

rostce Haně Pejpalové i Mgr. Zdeňce Šepsové, že
se nebály jít do rizika takové investice a jsem rád,
že jejich kladný vztah k městu, historii a osvětě je
tím, co je spojuje.
Zajímáte se o historii všeobecně?
Ne všeobecně, spíše jen úzce ve vazbě na tuto
oblast. Právě při sbírání starých pohlednic jsem
si uvědomil, že o historii našeho malebného kraje
vím tak málo. Cestováním, většinou na kole, jsem
se začal pomalu seznamovat s touto jedinečnou
a trochu tajuplnou částí bývalých Sudet. Snad
nikde jinde není tolik zaniklých malých skalních
hrádků a drobných panských sídel. Přirozeně mě
pak zajímal osud panských rodů, jejich majetkové změny a další události, které byly hybnou silou
historického vývoje, osidlování a někdy i zániku
vsí. Dnes existuje nepřeberné množství odborné literatury a jsou přístupné badatelny státních,
oblastních a kartografických archivů, takže není
problém pro případné zájemce dostat se k historickým pramenům.
Co Vás přivedlo na Dubsko a kdy?
Otec pracoval jako řidič Ministerstva zdravotnictví v Praze a spolu s dalšími zaměstnanci si v roce 1948 koupili některé chalupy v Bukovci, které
tehdy byly vesměs opuštěné, k rekreaci. Jednalo
se o část vsi nazývanou Pokolice, příslušnou pod
Místní národní výbor Bylochov a okres Roudnici.
Můj otec si vybral čp. 8 a myslím, že udělal dobře. Já byl malé dítě ale v následujících letech, když
jsem již chodil do školy, mne rodiče pravidelně na
jaře vyzvedli z pražské školy a dokončoval jsem
ročník v jednotřídce v Medonosích. Během prázd-

nin byl dostatek času na seznamování se s blízkým okolím. V potoce se daly najít rezaté německé
zbraně a munice, na vrcholech kopců stály ještě
triangulační věže, některé domy pořád zůstávaly
opuštěné. To byl ráj pro partu zvídavých kluků,
možná právě zde se formoval můj vřelý vztah ke
kraji, i když není mým rodným.
Připravujete ještě další podobnou knihu, nebo
o tom alespoň uvažujete?
Jsem důchodce půl roku. Dost si to užívám. Mám
ještě jiné koníčky a neustále dost práce. Určitě
si dám teď pauzu. S vydavatelem jsme diskutovali záměr vydat podruhé Štětí – Liběchov. Tento soudní okres byl dříve součástí dubského politického okresu. První vydání, které vyšlo v roce
2004, je již dávno rozebráno, zpracovával jej pan
Miroslav Moravec, já jsem do něj pouze poskytoval
snímky. Pan Moravec již není mezi námi a původní
publikace byla poměrně tenká, měla jen 72 stran.
Obrazového materiálu této oblasti mám spoustu,
obávám se jen vlastní neznalosti historie města
Štětí, které je pro mne přeci jen trochu vzdálenější.
Na druhou stranu sem patří celé údolí Liběchovky
od Bukovce jižně po Liběchov, které je svým charakterem podobné okolí Dubé.
Také si pohrávám s myšlenkou zpracovat oblast vymezenou hranicí CHKO Kokořínsko s důrazem na krajinný ráz. Snížil se zde významně počet obyvatel exploatující své okolí, zmizela spousta
malých políček a chmelnic. Možná by to byla zajímavá ukázka proměny krajiny vlivem hospodářského útlumu a zároveň zvýšené ochrany přírody.
Miroslav Málek

loňských výhonů, jsou purpurové a později světle žluté. Samičí vyrůstají po 1 – 5 šišticích u konců výhonů a mají barvu karmínovou nebo zelenou. Šišky jsou převislé, válcovitě vejčité, světle
hnědé, 5 až 8 cm dlouhé. Podpůrné šupiny mají
protáhlé střední žebro a dva kratší cípy a výrazně vyčnívají ven. Hnědá semena s křídlem dozrávají prvním rokem.
Douglaska tisolistá pochází ze západního pobřeží Severní Ameriky, od jihozápadní části Kanady přes Oregon až po Kalifornii. Říká se jí také
přímořská. V horských oblastech, především ve
Skalnatých horách roste její odrůda douglaska
tisolistá šedá (Pseudotsuga menziesii var. Glauca), které se říká horská. Liší se užší korunou,
šedo- až modrozelenými jehlicemi, vůní po terpentýnu a podpůrnými šupinami šišek, které odstávají nebo jsou ohrnuté nazpět. Douglaska tisolistá šedá roste pomaleji a je méně náročná
na podmínky. Douglasce vyhovují hluboké kyselé
hlinitopísčité vlhčí půdy, nedaří se jí v mělkých
půdách vápnitých, příliš suchých nebo naopak
podmáčených. Vyhovuje jí polostín a dobře snáší
znečištěné městské prostředí. Velmi silné mrazy
ji mohou poškodit.
V Evropě je douglaska tisolistá pěstována
od roku 1827, její varianta douglaska tisolistá šedá byla v
Evropě zavedena
až v roce 1884.
Náš nejstarší
exemplář douglasky
tisolisté byl vysazen v roce
1842 v tak zvané
Americké zahradě v Chudenicích.
Pro
mohutný a rychlý růst se jedná
o hospodářsky
nejvýznamnější
introdukovaný Šiška douglasky jehličnan ve
střední Evropě, ale v chrátisolisté šedé

něných územích je jako nepůvodní dřevina považována za nežádoucí. Nejvyšší douglaskou
v Evropě je 65 m vysoký strom ve Velké Britanii. Zatímco v Oregonu je v současné době nejvyšší 100,5 m vysoká douglaska, zaznamenány
ale byly poražené stromy o výšce až 130 m.
Douglaska je státním stromem Oregonu.
Dřevo douglasky je pryskyřičnaté, velmi
kvalitní. Používá se především ve stavebnictví,
například na okenní rámy, či konstrukce mostů,
ale i v nábytkářství.
V Libereckém kraji je chráněná douglaska
tisolistá u bývalé hájenky
u Provodína,
kde ve věku
110 let dorostla výšky 25 m
a obvodu kmene 245 cm.
V lesích okolo
Dubé nalezneme douglasky
tisolisté například u silnice
v Rozprechticích, či velmi mohutný
exemplář na
kraji paseky
u Vrabcova.
Před základní
školou v Dubé
roste douglaska tisolistá
šedá.
–myš– Douglaska tisolistá u Vrabcova
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Ze života škol
ZŠ Dubá informuje

Od 1. března 2010 se na naší
škole bude sbírat usušená
pomerančová kůra. Děti jí
mohou nosit průběžně do
školy k třídnímu učiteli.
Kůra musí být dobře usušená
(praská) a zvážená. Sebraná
kůra bude odvážena firmou
Wegarecycling a škole za ní bude
hrazena částka 14,-Kč za 1 kg.
Vyhlašujeme soutěž jednotlivců!
Pomerančovou kůru mohou nosit
i občané z Dubé do školy k paní
učitelce Janě Maškové.
Děkujeme za pomoc!

Soutěž
v recitaci

Dne 17. února se na Základní škole v Dubé konalo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se
17 žáků z I. stupně a 3 žákyně z II. stupně. Byli
rozděleni do kategorií: I. třída, mladší žáci, starší žáci. Z prvňáčků první místo obsadila Bětuška Imrichová, u mladších žáků zazářila Karolína Pangrácová, u starších žáků obhájila svou
loňskou pozici Kateřina Bouchnerová. Karolína
s Kateřinou postupují do okresního kola, které
se uskuteční 17. 3. 2010 v Novém Boru. Držíme jim palce.
Ludmila Kadlečková

Hlodavá soutěž

V úterý 26. ledna proběhla na ZŠ Dubá soutěž
O nejkrásnějšího hlodavce. Ráno od 7,30 do 7,55
se scházeli majitelé se svými miláčky v chovatelské třídě. Celkem se jich sešlo 12, a to: činčila
Můza (Bětušky Imrichové), křečci Pat a Mat
(Martiny a Míšy Holíkových), křeček Ňufinka
(Verunky Mordačíkové), králíček Muco (Mii Mihálové), králíček Ferda (Nikoly Dvořákové), králík
Pacina (Áji Vnukové), křeček Valentýn (Dáji Maříkové), křeček Pepíček (Jirky Tomíčka), potkanka

Lolitka (Káji Pangrácové), morče Bobina (Míši
Hradecké), morče Jaroušek (Štěpky Zývalové),
králík Adélka (chovatelský kroužek).
Během dopoledne se u soutěžících vystřídaly
děti ze všech tříd a hlasovalo se, každý měl jeden hlas. Ve 13,00 došlo k vyhlášení vítězů.
1. místo činčila Můza
40 hlasů
2. místo Pat a Mat
30 hlasů
3. místo Ňufinka
25 hlasů
Odměny byly připraveny pro zvířátka i majitele.
Mgr. Jana Mašková

Ve škole se
Bodlinky v akci zdravě svačilo

Jarní dny uvítaly Bodlinky pracovně. Ve městě našly odložený nábytek, který po odtání sněhu vylezl a „krásně“ zdobil zákoutí ulice. A to byla příležitost! Vyjeli jsme s károu a naložili nejprve staré
křeslo a koberec. Některé Bodlinky si chtěly vyzkoušet jaké to je, být odpadem, svezly se na káře
při zpáteční cestě a moc si libovaly. Následně byl
naložen promočený gauč, který putoval stejným
směrem – na sběrný dvůr. Pro nás nepochopitelné, proč lidi neodvezou svůj odpad zdarma na
sběrný dvůr jako my! Jo, asi by museli hejbnout
tělem a to je fakt pro většinu náročné. Měli jsme
dobrý pocit a uklizené místo vypadá jarně.
Jana, Pavel, Bodlinky

Ve středu 17. února se v jídelně ZŠ Dubá konala
zdravá svačinka pro vítězné třídy z programu Zdravá výživa. Program má na škole již dlouhou tradici,
od roku 2003 škola věnuje pozornost dětským svačinám. Cílem programu je přivést rodiče i děti k zamyšlení nad každodenní přípravou svačiny.

Paní kuchařky připravily zdravé mlsání pro V.,
IV., II.A a II.B třídy, které získaly během půlročního hodnocení nejméně trestných bodů.
Diplomy třídám předala paní ředitelka,
a všem popřála hodně zdravých svačin i ve druhém pololetí.
Mgr. Jana Mašková
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Prvňáčky
vítal Leošek

Ve čtvrtek 4. února proběhl na ZŠ Dubá zápis prvňáčků. Začátek zápisu byl netradičně v prostorách
chovatelského kroužku, kde na rodiče a děti čekala
nejen budoucí třídní učitelka Mgr. Jana Mašková a
paní vychovatelka Lenka Treutnerová, ale i spousta
zvířátek v čele s leguánem Leoškem. Dále pak na
děti čekaly zvířecí masky – převlečení páťáci, kte-

ré prvňáčky celým zápisem provázely. Děti prošly
čtyřmi stanovišti – pravolevou orientací, počítáním,
jemnou motorikou a logopedií. Všude je provázela
zvířátka, která je v závěru dovedla k paní ředitelce.
Tam na ně čekaly drobné dárečky, které jim budou
připomínat první krok do školy.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme jen
samé úspěšné dny ve škole a v září se těšíme
na shledanou!
Mgr. Jana Mašková

Bodlinky na druhé
zimní výpravě

Bodlinkám nevadí ani déšť ani jiná nepřízeň počasí. Na své pravidelné čtvrteční schůzce měly zkontrolovat stav okousání, sežrání a smlsnutí všech
pamlsků, které donesly Bodlinky do krmelce před
třemi týdny. Začalo však poprchávat a vypadalo
to na pěkný liják. Většina Bodlinek však výpravu
odložit nechtěla, a tak se konala! Cesta sněhem
po poli byla opravdu náročná! U krmelce jsme našli jen zbytky mrkvičky.Všechny provázky zůstaly
prázdné bez mlsků, které jsme zavěsili na stromy. Zpáteční cesta byla ještě náročnější, jelikož
nohavice už jsme měli zatížené vodou, nasáklou
do konců kalhot. Ale my se nevzdáváme! Posílilo nás lízátko se žvýkačkou, a tak jsme příjemně
znaveni dorazili zpět do Dubé.
Jana, Pavel, Bodlinky
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Klub malých dubáčků

Milé děti, rodičové, prarodičové, tety.... .
čas nám opět o kus postoupily a my se stále
přibližujeme blíže k branám nádhernému období ... JARA......určitě se na něj také všichni moc
těšíte!
ÚNOR V KLUBU:
V měsíci únoru jsme měli velmi napilno. Hned
druhý únorový den se setkalo na 1. členské schůzi několik aktivních maminek, které si pro vás
a na vás připravily mnoho zajímavých akcí a novinek do programu našeho klubu.
14. února jsme oslavily s našimi nejbližšími
svátek sv. Valentýna. V naší Valentýnské kavárničce se sešel hojný počet návštěvníků. Děti si
zasoutěžily, zatančily a vyrobily i přání nebo dáreček pro své blízké.
16. února jsme zahájily kurzy hudební školy
YAMAHA. Scházíme se s programy „Rytmické
krůčky“ (4 – 6 let) každé pondělí od 12:30 v prostorách MŠ a „První krůčky k hudbě“ (18 měsíců
– 4 roky) každé úterý od 15 hodin v Klubu malých Dubáčků. Stále máte šanci se k nám přidat!!
Máte možnost využít ukázkové lekce zdarma!

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na
email: klub.dubacku@seznam.cz nebo přímo lektorku kurzu Jaroslavu Sloupovou 721/719 563.
Ve dnech 26. – 27.února proběhl Bazárek dětského oblečení, sportovních i jiných potřeb pro
děti a těhotenského oblečení na JARO – LÉTO
2010 a sbírka pro Diakonii Broumov.
Krásné jaro Vám za Klub malých Dubáčků přeje
Zuzana Macurová

MIMI KLUB V KLUBU
Od ledna je novinkou také pondělní setkávání
miminek. Zveme všechna miminka k nám! Společně si budeme říkat říkanky, trochu protáhneme tělíčka a hlavně si maminky navzájem poradí
nějaké fígle :-)
Mezi výbavu klubu již patří i dětská postýlka,
polohovací lehátko, nejrůznější hračky pro naše
maličké i ohřívačka kojeneckých lahví.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám
krásný únor!

Klub malých Dubáčků hledá a potřebuje:
výtvarné potřeby (čtvrtky, pastelky, lepidla, vodové barvy, modelína...), velké gymnastické míče,
plastovou klouzačku.
Dále hledáme pro nově otevřený Mimi Klub laktační poradkyni a porodní asistentku pro vedení
kurzu pro těhotné.
Hledáme i pohybově nadanou maminku (tatínka) pro vedení „tanečků“
Finanční dary: č.účet: 234030640/0300
Pokud můžete některou z věcí či služeb poskytnout, budeme Vám moc vděčni!
BŘEZEN V KLUBU:
6.3.2010 od 14:30 hodin v XClubu v Dubé MAŠKARNÍ DISCO PRO DĚTI
V rámci akce „Celé Česko čte dětem“, ku příležitosti března – měsíce knihy a ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Dubé jsme pro Vás a Vaši děti připravili:
20.3. od 14:30 hodin nám bude v klubu u knihovny číst herečka a spisovatelka Luba Skořepová
ze své knihy Hadrová Ančka. Akce je spojena s autogramiádou a prodejem knih.
2.4. od 18 hodin „POHÁDKOVÁ NOC S ANDERSENEM“. Ku příležitosti výročí narození tohoto
velkého spisovatele se bude konat kouzelná pohádková noc v prostorách Klubu malých Dubáčků a přilehlé zahradě MŠ!
S sebou: pití, svačina, buřty na opékání, kdo bude chtít přespat: karimatka, spacák, baterka,
kartáček na zuby. Děti bez doprovodu pouze s podepsaným souhlasem od rodičů. Přihlášky
k dispozici v knihovně.

PRAVIDELNÝ PROGRAM 2010
pondělí – Novinka!!!!
- klub pro nastávající maminky a maminky s miminky
program: zábavné cvičení miminek s říkankami
(vhodné od 4 měsíců)
středa
již tradiční „STŘEDEČNÍ PIKNIK“, 9 – 11:30
- otevřená HERNA v knihovně
- přezůvky a svačinku s sebou
- v případě pěkného počasí nás najdete na zahradě MŠ, od léta 2009 kontinuálně i přes letní prázdniny
čtvrtek
16 – 17 hod. – od října do května CVIČENÍ
A HRÁTKY RODIČŮ S DĚTMI
- 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
anglické či české říkanky, soutěže a badminton pro děti.
pátek
PÁTEČNÍ KLUB MALÝCH OPIČEK 9 – 11:30
- pro děti od 1 roku – pohybové říkanky, tanečky, cvičení s výtvarným nebo hudebním
kroužkem.
- s sebou přezůvky a svačinku, vhodný oděv pro
případné malování barvami apod.
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www.kdm.estranky.cz a vývěsku u knihovny.
email: klub.dubacku@email.cz
Říkanka měsíce března:
JARNÍ
Přešla zima, zmizel mráz,
Jaro přišlo mezi nás
Zas kytici květů máme,
jaru za ni zazpíváme!

Sport

KK Beringin slaví úspěchy

Začátkem školního roku 2009 u nás v Dubé začalo
fungovat nové občanské sdružení.
Karate Klub Beringin je zaměřený na výuku tradičního karate tedy umění sebeobrany, využívající
lidského těla v té nejúčinnější formě. Cvičením tradičního karate se člověku dostává prostředků pro
rozvoj psychických a mentálních vlastností. Tradiční karate se zaměřuje na rozvoj lidského organizmu
tak, aby na nejvyšší úrovni bylo vítězství dosaženo
bez násilí - vítězství samo osobně není hlavním cílem tradičního karate.
Občanské sdružení KK Beringin patří pod českou
federaci tradičního karate, což znamená, že jeho cvičenci mají možnost účastnit se v každém roce mnoha seminářů a soutěží. Jednoho z pořádání soutěže
druhého národního poháru se účastnili i žáci KK Beringin z Dubé a dosáhli těchto výsledků:

KATA mladší žáci – 9 kyu-7let
2. Místo Tomášek Václav KK Beringin
KATA mladší žáci – 9 kyu-8 let
1. Místo Ladra Oliver
Rajawali Sakti
2. Místo Dalecký Karel
KK Beringin
3. Místo Veselý Teodor
KK Beringin
KATA mladší žáci – 9 kyu-9 let
1. Místo Horský Jan KK Beringin
KATA mladší žákyně 6-7 let
1. Hrušková Natálie KK Beringin
KATA muži
1. Místo Hruška Marek
KK Beringin
KATA TÝM I.
1. Místo Ladra O., Horský J., Veselý T. - KK Beringin
2. Místo Dalecký K., Dvorščík S., Tomášek V. - KK
Beringin

KATA TÝM II.
1. Místo Jermářová j., Hrušková N., Kneiflová M.
- KK Beringin
Jeden z našich členů byl nominován na mistrovství světa v Srbsku v Bělehradě, které se koná
11. – 14. 3. 2010. Budeme držet palce!
Nesmíme zapomenout poděkovat paní ředitelce
ZŠ Dubá Mgr. Jindřišce Skalické, která umožňuje
tréninky v krásné tělocvičně v ZŠ Dubá. Tréninky
jsou do konce školního roku v pondělí od 16-17 hod.
a v pátek od 13:30 do 14:30 hod.. Nábor nových
členů se koná po celý rok. Tréninky jsou zaměřeny
kromě výuky Karate i na strečink a posílení celého
těla to znamená, že tréninky jsou vhodným a zdravým odreagováním dětí i dospělých. Na další nové
členy se těší KK Beringin.
Marek Hruška
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Klub v dubské knihovně

Naše pozvání přijala známá česká herečka a spisovatelka, paní Luba Skořepová. Vybrala pro nás úryvky ze své knihy pohádek s názvem Hadrová Ančka.
V sobotu 20. března se její návštěvou, autorským čtením, besedou a autogramiádou připojíme k akci „Celé Česko čte dětem“. Kromě pohádek budete mít možnost vyslechnout i zajímavé povídání z hereččina života a při
následné autogramiádě získat její podpis.
Luba Skořepová se již ve čtyřiadvaceti letech stala členkou Národního

Klub malých Dubáčků,
město Dubá
a Městská knihovna Dubá
Vás zvou

na autorské čtení z knihy
Hadrová Ančka
herečky a spisovatelky

LUBY SKOŘEPOVÉ
divadla a za svůj život vytvořila bezpočet divadelních i filmových rolí. Málokdo však ví, že je také uznávanou spisovatelkou. Je autorkou divadelní hry a celé desítky knih. Ta poslední, s názvem Tajnosti herecké, je na
knihkupeckých pultech teprve několik dní.
Šestaosmdesátiletá herečka stále hraje, a to hned na šesti pražských
scénách. Hraje v Národním divadle, v Divadle Metro, Divadle v Řeznické,
v Městských divadlech pražských (ABC a Rokoko) a v Divadle U Valšů.
Mezi její zájmy patří lidové léčitelství a tajné vědy, například magie, kabala, nebo astrologie. Věnuje se zahradničení a sbírání polodrahokamů.
Srdečně zveme do klubu Knihovna 20. března od 14.30. Během akce
bude možné zakoupit knihy paní Skořepové.
Zuzana Macurová

v sobotu 20. března od 14.30 hod.
v klubu u knihovny v Dubé.
Program se koná v rámci akce
„Celé Česko čte dětem“
a při příležitosti března – měsíce knihy.
Akce je spojena s autogramiádou
a prodejem knih.

Město Dubá pořádá v úterý dne 16. března 2010
zájezd do Divadla U Hasičů na komedii
„Ani po kolenou se ke mně nevracej“.
V hlavních rolích Iva Janžurová a Stanislav Remunda.
Odjezd je v 1630 hod. z náměstí v Dubé.
Cena je 350,- Kč + 50,- Kč na dopravu.
Předprodej vstupenek u paní Jelenové (tel. 723 729 829).

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

S Máchou za Máchou
po Máchově kraji

V rámci projektu S Máchou za Máchou po Má- níku Bedřicha Smetany v jabkenické myslivně.
Trasa je turisticky nenáročná – pouhých
chově kraji, kterým Máchův kraj oslaví 200. výročí narození Karla Hynka Máchy, zveme na turis- 10 km. Startovné je 30 Kč.
Z Bělé pod Bezdězem je zajištěn autobus!
ticko-kulturně-didaktické putování v Máchových
8,40 – odjezd autobusu z Bělé od sauny
stopách. A protože čas života byl K. H. Máchovi
9,00 – odjezd z Bělé hlavní nádraží (připoj
vyměřen velice krátký, vydáme se na místa, která
na rychlík od České Lípy)
by jistě rád navštívil, kdyby to byl býval stihl.
10,00 – start ve
Mottem putování je
Všejanech na návsi.
Máchovské listování,
Máchovi v patách na zámek
Jízdné 50 Kč
a proto si v této etapě
Loučeň a pak ještě kousek dál.
Ti, kteří budete
zalistujeme v Máchově
chtít využít autobusoochotnickém deníčku.
Na první etapě, která se uskuteční v sobo- vé dopravy, hlaste se nejpozději do 15. března
tu 27. března 2010, se K. H. Mácha představí v Městské knihovně Doksy telefonicky na čísle
jako divadelník. V podání Kajetánské společ- 487 872 167 nebo prostřednictvím emailu:
nosti budeme svědky jedné divadelní zkouš- mauserova@knihovna.doksy.com.
ky K. H. Máchy a jeho životní roztržky s J. K.
Všichni poutníci opět obdrží Putovní máTylem. Na pozvání knížete Thurn-Taxise navštívíme zámek Loučeň a nahlédneme do ži- chovskou knížku, do níž se budou sbírat starvota tehdejší šlechty. Pro milovníky landscape tovní a cílová razítka z každé etapy, a pamětní
folku jsme na zámku zajistili vystoupení Petra list. Pamětní turistickou známku Máchovi v patách 2010 si budete moci zakoupit na trase
Linharta!
Z Loučeně se projdeme oborou do nedale- nebo v informačních střediscích v Doksech
kých Jabkenic. Zde si připomeneme působení a v Bělé pod Bezdězem.
českého hudebního skladatele Bedřicha SmetaZa pořadatele R. Mauserová
ny, pro zájemce bude zajištěna prohlídka Památ-

Jiří Zmožek
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Už mi, lásko, není dvacet let,
V podvečer, Rád se ještě jednou vrátím, Odpouštím Ti, Tam
u nebeských bran, A roky jdou,
Stojí za to žít atd., atd. To je jen
krátký seznam písniček, které
zazpívá nestárnoucí a legendární Jiří Zmožek při svém koncertě
v České Lípě. Jeho fanoušci se na něj mohou těšit již 9. března, kdy bude vystupovat v Kulturním
domě Crystal. Dá se očekávat, že před zaplněným
sálem zazpívá u klavíru své starší i novější písně a nebudou chybět ani moravské lidovky. Přidá
i směs hitů, které napsal pro naše přední zpěváky
– Zvonky štěstí nebo Tam u nebeských bran.
Dá se říci, že u Jiřího Zmožka dochází v poslední době k období, které bychom mohli klidně nazvat velkou renesancí. Opět se vrací na
scénu a neztrácí nic ze své popularity. Do České Lípy přiveze úspěšný výběr svých největších
hitů. Návštěvníci se tak mou těšit opravdu na zajímavé skladby.
Jiří Zmožek v posledních letech žije na Slovensku, kde připravuje k uvedení vlastní muzikál a pracuje na dalších hudebních projektech.
Dvojalbum jeho největších hitů vyšlo u příležitosti jeho pětašedesátin, a v České Lípě zazní
nejedna skladba z tohoto alba.
Milan Doležal

Karel Hynek Mácha
(16. 11. 1810 - 6. 11. 1836)
Karel Hynek Mácha byl romantický básník
a prozaik. Narodil se v Praze na Újezdě na Malé
Straně. otec byl mlynářský pomocník, matka pocházela z muzikantské rodiny. Syn po ní zdědil
hudební vnímavost.
Záhy po Hynkově narození se rodina, postižená finančním státním krachem v roce 1811, přestěhovala do chudinské čtvrti kolem kostela sv.
Petra, kde Mácha prožil své dětství i dospívání.
Karel Hynek Mácha navštěvoval svatopetrskou farní školu, poté novoměstské gymnázium.
V roce 1826 si otec otevřel na Dobytčím trhu
(Karlovo náměstí) krupařství, k němuž náležel
nuzný byt. To už měl Mácha za sebou první
básnické pokusy v němčině, označené v rukopise jako Versuche des Ignaz Macha - Pokusy
Ignace Máchy z roku 1829. Jsou to sentimentální romantické básně vzniklé při školním studiu literatury.
V roce 1832 ukončil Karel Hynek Mácha fi lozofii a podJungmannovým vlivem začal psát
české verše, které uveřejňoval v časopisech.
V té době, jako většina studentů, neskrýval Mácha své sympatie k povstání Poláků proti ruskému carskému útisku i k ostatním revolučním
hnutím v Evropě.
Karel Hynek Mácha se účastnil českého společenského života, hrál v ochotnických divadelních představeních ve Stavovském a Kajetánském divadle. Patřil do skupiny spolupracovníků
Josefa Kajetána Tyla.
Zde se, už jako student práv, seznámil s
Eleonorou Šomkovou, dívkou z řemeslnické
rodiny. Vztah mezi Lori a Hynkem probíhal v
bouřlivých zvratech, jak o tom svědčí intimní

básníkův Deník z roku 1835. Tento citový vztah
prolínal všemi ostatními Máchovými zážitky a
názory na svět.
Mimořádné nadání umožňovalo Máchovi syntetizovat poznatky získané studiem filozofie a rozsáhlou četbou cizích spisovatelů, zejména Byrona, a začleňovat je do vlastních myšlenkových
a uměleckých postojů.
Vedle studia, četby a lásky bylo zdrojem
Máchových zážitků cestování. Podnikal dlouhé pěší túry, lákala ho zejména místa, kde
jeho fantazie mohla dokreslovat zbytky dávné minulosti.
V roce 1834 podnikl Karel Hynek Mácha svou
nejdelší cestu - přes Rakousko a Alpy se vydal
do Itálie. O této cestě napsal svůj Deník na cestě do Itálie.
V roce 1836 byl vydán autorovým nákladem
Máj. Mácha dokončoval v té době právnická studia a myslel na uspořádání svého vztahu k Lori.
Získal místo advokátního praktikanta v kanceláři
justiciára Durase v Litoměřicích.
Po narození dítěte mělo konečně dojít ke
sňatku Máchy s Lori. Avšak v plánovaný den
svatby, 8.11.1836 byl Karel Hynek Mácha pohřben. Zemřel náhle 6. listopadu 1836 v Litoměřicích. Jeho syn skonal nedlouho potom. Lori
zemřela v roce 1891.
Dílo Karla Hynka Máchy: Karel Hynek Mácha
byl představitelem romantického básnictví a jeden z největších českých básníků.
Próza: Křivoklát - 1834, historická próza, jediná dokončená a časově nejpozdější část zamýšlené tetralogie Kat z doby Václava IV.
Zlomky dramat s historickými náměty:
Bratři – 1832, Král Fridrich – 1832-33, Boleslav

– 1831-33, Bratrovrah – asi 1833.
O postupném zrání Máchova talentu svědčí
prózy zamýšleného cyklu Obrazy ze života mého.
Umělá kompozice této prózy se podobá kompozici opery - předehra, dvě dějství oddělená veršovanými mezihrami a veršované finále.
Pouť krkonošská – 1834, Večer na Bezdězu –
1834, Márinka – 1834.
V posledních dvou letech Máchova života vznikají tři lyrickoepické skladby byronského
typu: Mnich – 1833, veršované, tragický pocit
marnosti života; Cikáni – 1835, próza, v utrpení mladého cikána se soustřeďuje tragika všech
ostatních postav. Objevuji se zde také zážitky
z cest po vlasti a z italské cesty.
Máj – báseň, nejslavnější Máchovo dílo.
Jeho počátky spadají do roku 1834, napsán
byl od podzimu 1835 do jara roku 1836. Subjektivnost zde dosáhla svého vrcholu, básník
se ztotožňuje s hlavním hrdinou Vilémem. Děj
je podle autora záležitostí druhořadou, hlavní jsou úvahy a propastnosti mezi individuálním vědomím toužícím po nesmrtelnosti a neodvratnou nutností zániku fyzické existence.
Největší míry objektivizace dosáhl Karel Hynek
Mácha ve verších, v nichž vyjádřil vztah k rodné zemi - matce, jíž posílá pozdrav po ubíhajících oblacích: „tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou, zemi milovanou“.
Podobně jako Márinka má i Máj podobu hudebně dramatické skladby - čtyři zpěvy, dvě
intermezza. Mácha v tomto díle vytvořil základy moderního českého jazyka.
Zdroj: www.spisovatele.cz
Autor: Marie Baboráková
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Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
PÁ 5.

KD Crystal

Česká Lípa 19,00

SO 6. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 15,00
NE 7.
PO 8.
ÚT 9.

Navrátilův sál

14,00

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského
KD Crystal

ČT 11. Městské divadlo
ČT 11.

Nový Bor

Česká Lípa 19,00
Nový Bor

19,00

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského

PÁ 12.

Navrátilův sál

PÁ 12.

KD Crystal

Nový Bor

19,30

Česká Lípa 20,00

Aneta Langerová – Jsem
tour 2010
Ať žijí duchové
Setkání s lidovkou
a evergreenem
Stopa Masaryka v dějinách
Jiří Zmožek
a Už mi lásko není 20 let
Miláček Anna
Architekt hovoří….

Mezi medvědy

13. erotický ples

Koncert Anety Langerové v rámci
turné. Poprvé v České Lípě

250,-

Klasická divadelní pohádka se
spoustou hezkých písniček

60,-

K tanci a poslechu hraje Jiří Horák 50,Přednáší Doc. PhDr. Jaroslav
Opat, DrSc.
Legenda české písničky

150,-

Světově proslulá komedie
s hvězdným obsazením

250,-

Architekt hovoří o architektuře
dneška (a tím i minulosti). Přednáška Akad. arch. Miloslava Česka
Aneb kde to příroda ještě nevzda- 40,la. Irena Grimová a Ondřej Soukup
nás provedou přírodou Aljašky
K tanci i poslechu zahraje skupina
Koneckonců, chybět nebude travestie show ani striptýz

300,-

350,+
50,- na
dopravu

ÚT 16. Divadlo u Hasičů

Praha

odjezd
16,30

Ani po kolenou
se ke mně nevracej

Město Dubá pořádá zájezd do
Divadla U Hasičů na komedii
s hvězdným obsazením. Odjezd
je z náměstí v Dubé v 16,30
hod. Předprodej vstupenek
u pí. Jelenové, tel. 723 729 829

ST 17.

Klub seniorů

Dubá

13,00

Posezení s hudbou
pana Matějoviče

Tradiční akce určena nejen členům
Klubu seniorů

ST 17.

Malá škola

Dubá

18,00

Zastupitelstvo

Veřejné zasedání zastupitelstva,
tentokráte výjimečně ve středu

ST 17.
PÁ 19.

Navrátilův sál
Navrátilův sál

Nový Bor
Nový Bor

19,00
19,00

Jaroslav Hutka
Věra Klásková

SO 20.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

JIP

Český folkový písničkář a skladatel 90,Zpěvačka, klavíristka a kytaristka
70,interpretující irské balady
Tradiční jazzový večer
55,-

NE 21.

KD Crystal

ÚT 23.

Klub seniorů

ÚT 23. Městské divadlo

ST 24.

Česká Lípa 15,00
Dubá

13,00

Beseda k 200. výročí
K. H. Máchy

Nový Bor

8,30
a
10,00

Jaroslav Uhlíř
Hodina zpívání - zkoušení

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského

ST 24. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30
SO 27.

Restaurace
V Zákrutě

Tancování s Dádou

Dubá

20,00

Výjimečný program pro děti plný
písniček, tancování a soutěží
Přijďte se dozvědět něco
zajímavého o významném českém
básníkovi. Besedu připravili
Markéta Myšková a Zdeněk Dudka
Děti i dospělí si mohou
s Jaroslavem Uhlířem za jeho
klavírního doprovodu zazpívat
známé písně s texty Zdeňka
Svěráka

Politické problémy
zemí Kavkazu

Přednáší PhDr. Vít Střítecký

Radůza

Exkluzivní koncert výjimečné
osobnosti

Jarní taneční
pyžamová zábava

100,-

40,-

290,-

Těšit se můžete nejen na
100,SEPTIMU M. Šefčíka, ale také na
bohatou tombolu. Každý v pyžamu
dostane lístek do tomboly zdarma.
Předprodej vstupenek v IC MěÚ
Dubá

