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Vážení spoluobčané!

Slovo úvodem

Dovolte mi zrekapitulovat dění v našem městě
a okolí za uplynulých několik týdnů.
V sobotu 29. srpna byla na Dražejově znovuvysvěcena nově zrekonstruované kaple sv.
Jana Nepomuckého. Krásně opravené kapli zde
za přítomnosti desítek přihlížejících požehnal
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřické diecéze.
Celou slavnostní akci provázela velice příjemná
atmosféra, a to nejen vlídnému slovu pana biskupa, ale také díky tomu, že rekonstrukce kaple,
jako by stmelila celou obec. Žehnání této památky byla přítomna také paní Eva Pilarová, která
v závěru dokonce i zazpívala. Kdo chtěl, mohl
pak biskupa Jana Baxanta doprovodit při výstupu
na vrchol Nedvězí, odkud požehnal celému kraji. Slavnostní odpoledne zakončilo příjemné pohoštění. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na rekonstrukci
kaple, a věřím, že tato památka bude po dlouhá
léta skutečnou ozdobou Dražejova.
Zároveň bych vás chtěla upozornit, že v neděli 4. října bude znovuvysvěcen kostel v Deštné,
který rovněž prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Jsem
skutečně ráda, že se řada, a to nejen církevních,
památek v posledních letech dočkala nezbytných
oprav. Nezbývá než doufat, že tento trend bude

pokračovat i v následujících letech.
Počínaje 7. zářím byla zahájena výstavba nového betonového schodiště vedoucího od autobusového nádraží na sídliště Na Výsluní. Navzdory složitému terénu a váze jednotlivých schodů,
které naši zaměstnanci museli ručně vynášet,
musím konstatovat, že práce jim šla skutečně
rychle. Pod vedením vedoucího údržby pana
Vlastimila Šmola tak pracovníci města dokázali
schodiště položit v daleko kratším čase, než jsme
původně předpokládali.
Vzhledem k tomu, že dřívější a spíše provizorní schodiště, které obyvatelé Výsluní využívali, aby si tak zkrátili cestu z města, bylo již
ve zcela havarijním stavu, věřím, že po dokončení všech prací a otevření nových schodů, budou všichni spokojeni. Je zcela pochopitelné, že
nová cesta se našim pracovníkům bude lépe udržovat i v zimním období.
Ve druhé polovině září byla znovu zpřístupněna zrekonstruovaná část Českolipské ulice vedoucí od Slávie na náměstí. Při této příležitosti
jsme prostřednictvím stavební firmy nechali opravit také nejvíce poničený úsek místní komunikace
vedoucí kolem Slávie do ulice Vodní.
Nadále budou naši pracovníci pod vedením
ekoložky MěÚ pokračovat také v přečíslování
a výměně popelnic, což, jak jsme se již zmiňo-

vali, úzce souvisí s pořízením nové evidence odpadových nádob v Dubé.
Letní sezóna v Autokempu Nedamov je nenávratně za námi a my pro vás do příštího vydání
Dubáčku připravujeme její rekapitulaci. V současné době zvažujeme případné zásahy, které bude
třeba v Nedamově provést, abychom v následujících letech zabránili zhoršování kvality vody. Tím
nemám na mysli sinice, neboť s těmi, naštěstí od
jiných koupališť, problémy nemáme, nýbrž nízko
položené větve, které v průběhu koupací sezóny
tlejí po okrajích vody a mohou tak způsobit její
nepěkně vyhlížející zabarvení. Nicméně i přesto
jsme se mohli pyšnit jednou z nejčistších rekreačních vod na Českolipsku.
V závěru tohoto sloupku bych chtěla upozornit, že MěÚ Dubá umožňuje případným žadatelům odpracovat si v rámci tzv. výkonu veřejné
služby potřebný počet hodin, aby jim nebyly kráceny sociální dávky. V případě zájmu o odpracování těchto hodin se můžete obrátit na tajemníka
MěÚ nebo ekoložku sl. Martínkovou.
Podle předpovědí by nás ještě do poloviny října mělo provázet slunečné počasí, proto
vám přeji pohodový vstup do barevného podzimního období.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201
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Výměna a nové označování popelnic Další lípa obětí
lidské hlouposti

Vážení občané,
v září začala v Dubé probíhat výměna a nové označování popelnic. Tato akce je úzce spojena s pořízením nové evidence odpadových nádob. Je pravdou,
že z dřívějších dob, kdy ještě nebyl zavedený týdenní
svoz komunálního odpadu, zůstalo po městě i některých obcích velké množství popelnic, které měly být,
ale nebyly staženy. A tak nastala situace, kdy v některých domácnostech o počtu tří členů jsou dvě popelnice na 120 l a jedna na 240 l. To se nyní ovšem změní.
Podle nových pravidel, která byla již dříve požadována
svozovou firmou, budou nádoby postahovány a přerozděleny tak, aby jejich počty byly následující:
- domácnost o počtu 1 až 4 trvale hlášených osob
bude mít k dispozici jednu nádobu na 120 l odpadu
- domácnost o počtu 5 a více trvale hlášených členů, bude mít k dispozici nádobu na 240 l odpadu.
Všem občanům, u nichž již tato výměna proběhla,
děkuji za vstřícný a chápavý přístup. Těm, kteří se obávají, že jim na rodinu o počtu čtyř členů nebude jedna menší nádoba stačit, bych ráda sdělila toto. Dříve,
než jsme k tomuto kroku přistoupili, jsem celou situaci
konzultovala s kolegy z jiných úřadů. Obdobný systém
je zavedený třeba v Doksech a bez problémů funguje, a to i v době topné sezóny. Jde jen o to, že je do
popelnic třeba dávat pouze odpad, který tam patří, čili
ani plasty, ani sklo, ani papír (kromě toho znečištěného, který již nejde zrecyklovat). Všichni víte, že máte
zcela zdarma k dispozici sběrný dvůr i plochu na
biologicky rozložitelný odpad. Přesto se stále najde
řada těch, kteří do popelnic ukládají posekanou trávu,
spadané listí, hnijící ovoce ze zahrad nebo větve. Přesně pro tento druh odpadu je ale za sběrným dvorem
vyčleněna veliká plocha, kam se podobný biologicky
rozložitelný odpad sváží. Pokud nemáte možnost dopravy vlastními silami, můžete oslovit MěÚ, spolu pak
řešení najdeme.
V třídění odpadu se Dubá stále zdokonaluje a my
jsme za to vděční. Přesto však velkou část obsahu
popelnic (které jsou dle nových pravidel přespočetné)
u některých domů stále tvoří vytříditelné složky.
Po schválení novely zákona o odpadech můžeme
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očekávat daleko přísnější požadavky na třídění odpadu. Biologický odpad už se do běžných popelnic nebude smět dávat. V tomto směru je o krok napřed třeba
Česká Lípa, kde mají v některých částech města občané k dispozici již nyní nádoby vyloženě na bioodpad.
Nový systém přidělování popelnic v Dubé je nastaven tak, aby vám nádoba stačila i v průběhu topné
sezóny. Pokud by z nějakého důvodu kapacita nádoby
přeci jen nestačila, není problém dát přebývající domovní odpad zvlášť do pytlíku a přistavit jej v průběhu svozového dne k popelnici. Svozová firma jej jistě
bez problémů odveze.
Stejná pravidla, jako zavádíme v Dubé, fungují
i v jiných městech či obcích, kde občanům život nijak nekomplikují, proto vás ujišťuji, že se není čeho
obávat.
Díky snížení počtu nádob se nám bude v následujících letech také lépe vyjednávat o cenách se svozovou firmou a já věřím, že se nám podaří zabránit přílišnému zvyšování cen za likvidaci odpadu z našeho
města. Navíc, všechny nádoby jsou majetkem svozové
firmy, která na jejich předimenzování poukazuje snad
od chvíle, kdy jsem na úřad nastoupila.
Při první etapě označování popelnic novými známkami a stahování nadbytečných kusů jsem se v některých případech sama při diskuzích s občany přesvědčila, že dle jejich slov tolik odpadu, kolik mají nádob
ani nedokáží vyprodukovat.
V přečíslování popelnic budeme vzhledem k technickým problémům ze září pokračovat ještě do konce října. Poté bude při několika svozech provedena
kontrola a případné doznačení nádob – to se ovšem
může týkat pouze domácností, kde v době, kdy jednotlivé domy objíždíme, nikdo nebyl přítomen, a tudíž
jsme se k popelnici nedostali.
Až bude celá akce ukončena, o čemž budete informování, budou sváženy pouze nově označené nebo
podnikatelské nádoby.
Prosím občany, aby si pro nové známky nechodili
na MěÚ a vyčkali našeho příjezdu. Dokud celou akci
nedokončíme, budou sváženy všechny nádoby přistavené k výsypu. Polepení novými známkami proběhne
přímo na místě u vás doma, kde si rovnou podepíšete
nové číslo popelnice v našem evidenčním listu.
Děkuji za pochopení.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

JUBILEA

Ačkoliv jsme v průběhu letních prázdnin v Dubé
řešili hned několik případů vandalismu, mohu říci,
že jsme se upřímně radovali, že se (ať už místní
nebo přespolní) omladina pro tentokráte úspěšně vyhýbala stromkům v nedamovské aleji. Ne
nadarmo se však praví „neříkej hop, dokud jsi
nepřeskočil“. A tak bohužel ani ne týden před
koncem letní sezóny „padla k zemi“ další mladá
lípa. Nutno podotknout, že z původního počtu jich
v aleji zbývá již jen pomálu. Škoda byla vyčíslena na osm tisíc korun, proto byla celá nepříjemná
záležitost předána k prošetření obvodnímu oddělení Policie ČR v Doksech.

Tedy, ne, že by se mi v Doksech na policii
nelíbilo, to vskutku ne, sepisování výpovědi vždy
provází velice příjemná atmosféra, nicméně muset tak často sdělovat mužům zákona své poznatky jen proto, že se ta (omlouvám se za ten
výraz) sebranka neumí zabavit jinak než ničením
majetku druhých, to už je vskutku vysilující.
Říkám si, že pokud se navzdory nepřízni osudu, resp. omladiny, rozhodneme na místo zničených stromků vysadit nové, nezbyde mi snad nic
jiného, než je odshora až dolů omotat ostnatým
drátem, aby si na nich už nikdo nemohl zkoušet
svoji „sílu“.
Lámání stromků řadím do stejné kategorie
„hrdinství“ jako ubližování zvířatům. Těm i oněm
bych s chutí pleskla pár výchovných, ale obávám
se, že by to stejně nebylo nic platné.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Z městské matriky

Hanzlíková Anna, Dubá
Velikov Filip, Dubá
Rupert Miroslav, Dubá

NAROZENÍ

Vokolek Michal, Dubá
Kadleček David a Nikola, Dubá
Recskyová Kristýna, Dubá
Salvét Maya,Zátyní

70 let
90 let

Z

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 7/2009 ze dne 10. září 2009 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 doplněný pro- a dálnic ČR viz příloha, vyhlásit a zveřejnit pro- 4l) SCHVÁLILO na návrh majetkového výgram zasedání zastupitelstva č. 7/2009.
dej městských pozemků, a to podle vypracova- boru zastupitelstva prodej městského pozemku
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 ného geometrického plánu na zaměření silniční- (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
p.p.č. 3096/9, ostatní žádost č.ev. 8/09): podle geometrického plánu
2) URČILO na návrh paní starostky zapi- ho obchvatu města Dubá:
2, p.p.č. 3096/40, ostatní
plocha
o
výměře
708
m
se jedná o p.p.č. 1213/5, ostatní plocha o výsovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřo2
2
vatele zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a pa- plocha o výměře 149 m2 , p.p.č. 3096/41, ostatní měře 293 m , v obci Dubá, katastrální území
plocha
o
výměře
635
m
,
p.p.č.
3096/42,
ostatní
Zakšín.
Strana
kupující: pan M.P. a paní E.P.,
na Milana Netrha a zapisovatele usnesení paní
2, p.p.č. 3096/43, ostatní
plocha
o
výměře
629
m
kupní
cena
činí
11
720,- Kč plus správní poplatMarkétu Slezák.
2
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 plocha o výměře 1 679 m2 , p.p.č. 3096/44, ostat- ky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
ní plocha o výměře 9 m , p.p.č. 3096/45, ostatní Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kup3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení za- plocha o výměře 318 m2, p.p.č. 3096/46, ostat- ní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců
stupitelstva č. 6/2009 ze dne 18. června 2009 ní plocha o výměře 102 m2, p.p.č. 3096/61, orná ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomVZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 6/2009 půda o výměře 4 180 m2, v obci Dubá, katastrální to termínu nedojde k uzavření předmětné kupní
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha území Dubá.
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového vý- 4h) NESCHVÁLILO na návrh majetkového vý- 4m) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti boru zastupitelstva na základě písemné žádos- boru zastupitelstva směnu městského pozemku
č.ev. 13/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městské- ti č.ev. 17/09, vyhlášení a zveřejnění prodeje s finančním doplatkem (již vyhlášeného a zveho pozemku: p.p.č. 315/9, trvalý travní porost městského pozemku: p.p.č. 177/3, ostatní plo- řejněného k převodu, složka č. 38/08), za poo výměře 45 m2, v obci Dubá, katastrální území cha o výměře 695 m2, v obci Dubá, katastrální zemek z vlastnictví fyzických osob, a to podle
Dubá.
území Lhota u Dřevčic. Jedná se o zaplocený po- vypracovaného geometrického plánu následovně:
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 zemek užívaný k budově č.p. 1 ve Lhotě, která je z vlastnictví města Dubá směnit p.p.č. 61/8, trva4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového vý- ve vlastnictví jiné fyzické osoby, než je žadatel. lý travní porost o výměře 365 m2, v obci Dubá,
boru zastupitelstva na základě písemné žá- Dále přes tento městský pozemek by mohl být katastrální území Zakšín, za část p.p.č. 43/1,
ostatní plocha o výměře 30 m2, v obci Dubá,
dosti č.ev. 12/09, vyhlásit a zveřejnit prodej případně zpřístupněn přilehlý městský les.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 katastrální území Zakšín, z vlastnictví pana
městských pozemků: p.p.č. 1812/4, zahrada o výměře 871 m2, p.p.č. 1812/5, zahrada 4i) NESCHVÁLILO na návrh majetkového M.H. a paní F.H.. Pan M.H. a paní F.H. doo výměře 669 m2, p.p.č. 1812/14, ostatní plo- výboru zastupitelstva předložený návrh od Ře- platí městu Dubá finanční rozdíl cen pozemků,
cha o výměře 294 m2, v obci Dubá, katastrální ditelství silnic a dálnic ČR viz příloha, uzavřít a to ve výši 13 400,- Kč se splatností při podúzemí Dubá.
smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Ře- pisu směnné smlouvy. Termín podpisu směnné
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 ditelstvím silnic a dálnic ČR a městem Dubá na smlouvy se stanovuje nejpozději do tří měsíců
ode dne schválení této směny. Pokud v tomto
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového vý- převod části stávající silnice I/9 a části silničního
termínu nedojde k uzavření předmětné směnné
pozemku
p.p.č.
2942/1,
v
obci
Dubá,
katastrální
boru zastupitelstva na základě písemné žádosti
smlouvy, bude tato schválená směna zrušena.
č.ev. 16/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městské- území Dubá, do vlastnictví města Dubá. Jedná
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
se
o
úseky
v
celkové
délce
2,118
km
od
napojeho pozemku: p.p.č. 50, trvalý travní porost o výměře 460 m2, v obci Dubá, katastrální území ní obchvatu před městem Dubá ke křižovatce se 4n) SCHVÁLILO na návrh majetkového výsilnicí II/260 a od křižovatky se silnicí III/2601 boru zastupitelstva prodej městských nemoviZakšín.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 k nové křižovatce se silnicí II/270 v lokalitě Nový tostí – budovy a pozemku včetně příslušenství
Berštejn u čerpací stanice pohonných hmot.
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn): budova
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výpro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 (objekt k bydlení) č.p. 82 ve Školní ulici v Duboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
bé stojící na st.p.č. 239, st.p.č. 239, zastavěč.ev. 14/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městské- 4j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výná plocha a nádvoří o výměře 402 m 2 , v obci
ho pozemku: p.p.č. 1320/2, trvalý travní porost boru zastupitelstva převzít bezúplatně formou
Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupuo výměře 728 m2, v obci Dubá, katastrální úze- darování do vlastnictví města Dubá pozemek
(složka č.ev. 15/09) od pana J. P., t.j. část p.p.č. jící: Bytové družstvo Dubá, IČ 28705246, se
mí Zakšín.
sídlem Školní ulice č.p. 82, Dubá, kupní cena
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 99/3, trvalý travní porost o výměře 23 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dřevčice. Na uvedeném činí 6 429 290,- Kč plus správní poplatky, vše
4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výpozemku se nachází část městské komunikace se splatností při podpisu kupní smlouvy. Terboru zastupitelstva na základě písemné žádosmín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kups opěrnou zdí.
ti č.ev. 9/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městpro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 ní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců
ského pozemku: p.p.č. 1164/5, ostatní plocha
ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v
o výměře 19 m2, v obci Dubá, katastrální území 4k) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru tomto termínu nedojde k uzavření předmětné
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr kupní smlouvy, bude tento schválený prodej
Zakšín.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. zrušen.
34/08): podle geometrického plánu se jedná o část
pro: 7
proti: 1
zdrželo se: 0
4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výp.p.č. 2781/2, trvalý travní porost o výměře 24 m2,
boru zastupitelstva na základě písemné žádosti
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupu- 4o) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboč.ev. 10/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městskéjící: pan R.J. a paní E.J., kupní cena činí 960,- Kč ru zastupitelstva prodej městské bytové jednotho pozemku: p.p.č. 737/4, zahrada o výměře
plus správní poplatky, vše se splatností při podpi- ky (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn): č. 17/1
3 445 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevsu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy v budově č.p. 17 v Luční ulici v Dubé včetně
čice.
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do příslušného spoluvlastnického podílu o velipro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud kosti 53/253 na společných částech budovy
4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového vý- v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kup- a na stavebním pozemku č. 206, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Strana kupující: pan
boru zastupitelstva na základě předloženého ní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
návrhu kupní smlouvy od Ředitelství silnic
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 M.F., kupní cena činí celkem 230 000,- Kč plus
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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: 1
4p) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských bytových
jednotek (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn):
č. 2/4 v budově č.p. 2 v Poštovní ulici v Dubé
včetně příslušného spoluvlastnického podílu
o velikosti 78/309 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 219, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, strana kupující:
pan P.S., kupní cena činí celkem 224 055,- Kč
plus správní poplatky, č. 271/2 v budově č.p. 271
v Českolipské ulici v Dubé včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 109/537 na
společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 59 a na pozemku 65/1, v obci Dubá,
katastrální území Dubá, strana kupující: pan
J.M., kupní cena činí celkem 234 098,- Kč plus
správní poplatky, č. 271/3 v budově č.p. 271
v Českolipské ulici v Dubé včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 65/537 na
společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 59 a na pozemku 65/1, v obci Dubá,
katastrální území Dubá, strana kupující: paní
K.Š., kupní cena činí celkem 153 190,- Kč plus
správní poplatky, č. 271/4 v budově č.p. 271
v Českolipské ulici v Dubé včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 88/537 na
společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 59 a na pozemku 65/1, v obci Dubá,
katastrální území Dubá, strana kupující: pan
P.S., kupní cena činí celkem 181 598,- Kč plus
správní poplatky, č. 271/5 v budově č.p. 271
v Českolipské ulici v Dubé včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 93/537 na
společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 59 a na pozemku 65/1, v obci Dubá,
katastrální území Dubá, strana kupující: pan
P.D., kupní cena činí celkem 211 553,- Kč plus
správní poplatky, č. 271/6 v budově č.p. 271
v Českolipské ulici v Dubé včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 102/537 na
společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 59 a na pozemku 65/1, v obci Dubá,
katastrální území Dubá, strana kupující: pan
K.Š., kupní cena činí celkem 223 580,- Kč plus
správní poplatky. Splatnost kupní ceny včetně
správních poplatků je ve všech případech stanovena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Termín podpisu kupní smlouvy je ve všech případech stanoven nejpozději do šesti měsíců,
ode dne kdy strana kupující převzala písemnou
nabídku ke koupi od města Dubá.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 1
5) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č.3 rozpočtu
města Dubá na rok 2009, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Rozpočtovou změnou
č. 3 schválilo zastupitelstvo úpravy rozpočtu
na straně příjmů i výdajů o 1 942 000,- Kč.
Navýšení příjmů je v položce 4116 ostatní dotace 530 tis. Kč. Jedná se o přijaté dotace na
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pracovníky pro veřejně prospěšné práce a dotaci na vybavení pracoviště pro službu CzechPOINT. O stejnou částku se zvýší výdaje v paragrafu 3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
a v paragrafu 6171 činnost místní správy. Na položce 4222 investiční dotace od krajů se zvyšuje rozpočet o 40 tis. Kč, jedná se o příspěvek na
měřiče rychlosti. I tato částka bude stejná ve výdajích v paragrafu 2212 silnice. A nakonec ještě
dochází k úpravě na straně příjmů i výdajů v paragrafu 5512 požární ochrana o částku 374 tis.
Kč. Jde o přijatou dotaci na provoz a úspěšné
granty z Libereckého kraje.
Další úprava na straně příjmů je zvýšení v paragrafu 3612 bytové hospodářství o částku 701 tis.
Kč, jsou to příjmy za prodané byty. Dále v paragrafu 3639 částka 286 tis. Kč za prodané domy.
Tyto dvě částky budou rozděleny do výdajů takto: 487 tis. Kč do paragrafu 3612 bytové hospodářství – bude použito na opravu městských bytových domů. Zbývající částka 500 tis. Kč bude
použita v paragrafu 3613 nebytové hospodářství
na opravu ostatních městských objektů. Poslední
úpravou je ve výdajích převod částky 125 tis. Kč
z par. 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací na par. 3745 péče o veřejnou zeleň. Rozpočtová změna č. 3 neovlivní výsledek hospodaření,
zůstává v platnosti schodek vzniklý po úpravě
č. 1.: –3 929 tis. Kč, který bude kryt z přebytku
hospodaření minulých let.
6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka o hospodaření Městských lesů Dubá, organizační složka města, za období 1. pololetí roku
2009, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
komentář starostky: Městské lesy vykázaly za I.
pololetí 2009 průběžný zisk ve výši 153 677 Kč.
Z údajů lesní hospodářské evidence vyplývá, že
bylo v I. pololetí 2009 vytěženo celkem 1 336 m3
dříví. Podíl prvního jarního zalesnění melioračními a zpevňujícími dřevinami činí 36 %. Oploceno
bylo 0,92 ha prvních výsadeb (tj. 15 %) a dvě výsadby z předchozích let (0,45 ha), z toho 0,35 ha
za finanční podpory Správy CHKO Kokořínsko.
Oplocenky byly postaveny na místech s nadměrným tlakem lesní zvěře. Celkové jarní vylepšování proběhlo na ploše 1,04 ha. Závazný ukazatel
lesního hospodářského plánu (povinná výchova
porostů do 40 let věku) byl zatím v roce 2009
proveden na ploše 13,18 ha. K 30. červnu 2009
se eviduje 1,90 ha holin.
Veškeré dříví vyjma samovýroby je plně sortimentováno. Zpeněžení dříví se pohybuje okolo
1 180 Kč/m3, průměrné zpeněžení dříví proti roku
2008 vzrostlo zhruba o 100,- Kč/m3. Na hospodaření v městských lesích jsou čerpány také příspěvky vyplácené Libereckým krajem a Správou
CHKO Kokořínsko.
7) SOUHLASILO na návrh odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing.Štveráčka s realizací stavební akce „Úprava a zpevnění lesní cesty na p.p.č. 2742 a p.p.č. 2744,
v k.ú. Dubá“ vítězem výběrového řízení společností WIKO – servis, s.r.o., Praha 10, za cenu
4 145 172,- Kč včetně DPH (spoluúčast města
Dubá je 1 230 602,- Kč). Stavební práce započnou již na podzim roku 2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0

Dubáček

komentář starostky: Zrekonstruovaná lesní
cesta zpřístupní komplex lesa mezi Dražejovem, Rozprechticemi a osadou Kluk. V novém
lesním hospodářském plánu města Dubá od
roku 2011 zde bude k těžbě nejméně 6 tis. m3
dříví v hodnotě cca 5 mil. Kč (po odečtení nákladů na jeho výrobu a manipulaci). Dalších 6
až 7 tis. m3 bude těžitelných po zalesnění a zajištění budoucích lesních kultur.
8) PROJEDNALO předloženou žádost společnosti AVE komunální služby s.r.o., pobočka
Česká Lípa, o navýšení cen za zneškodňování
komunálních a separovaných odpadů ve městě
Dubá, viz příloha.
ROZHODLO na návrh paní starostky přistoupit na navýšení ceny stanovené ve Smlouvě o nakládání s komunálním a separátním
odpadem číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007 maximálně o 20 % za období od 1.1. 2009 do 30. 6.
2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Firma AVE předložila
podklady o navýšení nákladů za ukládání komunálního odpadu a výkupních cen druhotných
surovin v roce 2009. Na základě jednání byl
schválen kompromisní návrh: za první pololetí navýšit poplatky o 20 %. Schodek pokryje
město ze svého rozpočtu, poplatky pro občany
se zatím nebudou navyšovat. V současné době
dochází k evidenci popelnic, která má zajistit
kontrolu vyváženého množství komunálního
odpadu z našeho města a odpovídajících fi nančních nákladů.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky o přípravě realizace akce „Dokončení kanalizace Dubá“.
komentář starostky: V lednu 2008 jsem podala žádost o dotaci na dokončení kanalizace v Dubé na Ministerstvo zemědělství ČR.
V srpnu letošního roku jsme obdrželi rozhodnutí o zařazení města Dubá do návrhu akcí se
zahájením fi nancování v roce 2009. Jednou
z podmínek je spoluúčast Libereckého kraje
(10% z celkové částky), který nám spolufinancování přislíbil a v současné době se připravuje
smlouva o spolupráci.
V tomto měsíci probíhá výběrové řízení na zhotovitele kanalizace a 21. 9. 2009 by měla být vybrána hodnotící komisí a po té zastupitelstvem
města Dubá schválena fi rma, která bude kanalizaci budovat. Do konce října 2009 pak budeme schopni odeslat na Ministerstvo zemědělství ČR všechny požadované tiskopisy tak,
aby nám mohla být dotace poskytnuta. Dotace
by měla být z 80% financována Ministerstvem
zemědělství ČR, SVS a. s. jako budoucí provozovatel nám rovněž přislíbila spoluúčast na
fi nancování celé akce a rozpočet města také
ušetří cca 300 tis. Kč, neboť jsme se rozhodli
administraci dotace provést sami.
Nyní nám nezbývá, než si přát, aby dotace
městu byla přidělena a mohli jsme uskutečnit projekt řešící odkanalizování části města
Dubá, a to odvedení splaškových vod v ulicích Sadová, Nové Město, Dlouhá, Malá Strana a Nedamovská do stávající veřejné kanalizace zakončené kapacitně vyhovující Čističkou
odpadních vod Dubá. Jedná se o lokalitu s velkou zásobou spodních vod a je zde i přírodní
rezervace Mokřady Horní Liběchovky. Nedo-
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cházelo by tu nadále k ohrožování přírodních
zdrojů nedostatečným nakládáním s odpadními vodami.
10) ROZHODLO na návrh paní starostky
o úpravě nájemného dle Sdělení Ministerstva
pro místní rozvoj ČR č. 180/2009 v souladu
se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Úprava se
týká stanovení výše regulovaného nájemného
z městských bytů od 1.1. 2010 do 31.12. 2012,
sazba činí 29,55 Kč za 1 m2 bytu.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Tímto krokem budou narovnány disproporce mezi současným smluvním
nájemným v městských bytech a nájemným regulovaným. Regulované nájemné je navyšováno postupně dle zákona a je v současné době
stále nižší než smluvní nájemné, které se uzavírá v nových nájemních smlouvách.
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) udělení čestného občanství paní Evě
Pilarové
komentář starostky: V průběhu letošního
patnáctého ročníku Mezinárodních jazzových
dnů Dubá jsme společně s panem místostarostou Tomášem Novákem udělili historicky
první Čestné občanství města Dubá paní Evě
Pilarové. Udělení čestného občanství schválilo zastupitelstvo na svém veřejném zasedání
v červnu tohoto roku. Paní Eva Pilarová výrazným způsobem přispěla k propagaci města,
rozvoji kulturního a uměleckého života v Dubé,
je spoluzakladatelkou hudebního festivalu Mezinárodní jazzové dny Dubá.
Samotné předání ceny se uskutečnilo v sobotu večer a bylo mu přítomno na 450 platících
diváků, mnoho novinářů, nekončící řada gratulantů a dárků. Oslavenkyně paní Eva Pilarová
vystoupila s celou řadou svých největších hitů
a kromě jiného se stala také čestnou členkou
dubských mažoretek. Celý večer byl příjemným
vyvrcholením nejvydařenějšího ročníku jazzových dnů v Dubé.
b) letních slavností města Dubá
komentář starostky: V rámci kulturního léta
v Dubé proběhly 27. června Letní slavnosti. Program byl opravdu bohatý, vystoupila
např. Míša Dolinová, Marcela Holanová, Kamil Emanuel Gott, divadlo VeTři. O večerní
zábavu se postaral orchestr Milana Ševčíka
a jako každý rok byly slavnosti ukončeny ohňostrojem.
c) rekonstrukce Českolipské ulice
v Dubé
komentář starostky: Zatím největší investiční akce tohoto roku se chýlí ke svému závěru.
22. září proběhne kolaudace a tím bude opět
zprovozněna hlavní příjezdová silnice na náměstí. Doufám, že všichni ocení příjemný vjezd
do města, bezpečné přecházení od nákupního
střediska, odpovídající šířku chodníků po obou
stranách Českolipské ulice, v době příznivého
počasí možnost odpočinku a občerstvení na
předzahrádkách a v neposlední řadě i výhody
nově zrekonstruovaných inženýrských sítí.
V nejbližších dnech bude ještě na žádost obyvatel bydlících v bytovkách č.p. 83, 84 a 85
zrekonstruován chodník, čímž jim bude umožněno bez problémů vycházet i směrem k poště

a nebudou muset obcházet celý dům nebo riskovat své zdraví.
d) rekonstrukce radnice v Dubé
komentář starostky: V letošním roce došlo
k dokončení rekonstrukce boční části a dvorního traktu radnice. Nová okna, fasáda, nátěr střechy a další opravy si vyžádaly téměř 3 mil. Kč.
Historický vzhled radnice nyní opět zdobí naše
město.
e) rekonstrukce městského bytového domu
č.p. 157 v ulici Jana Roháče v Dubé
komentář starostky: Dům č.p. 157 je první, k jehož kompletní rekonstrukci došlo. Zastupitelstvo
uvolnilo na novou střechu, okna, vrata, fasádu,
nové chodbové elektro rozvody, opravy a rekonstrukce koupelen a plynové topení částku 1 mil.
400 tis. Kč. V příštím roce by se měly rekonstrukce dočkat i bytové domy na náměstí.
f) vybudování plynového topení a nátěr
oken v městské budově č.p. 86 v Dlouhé ulici
v Dubé
komentář starostky: V budově bývalé malé
školy je konečně po mnoha letech vybudováno
plynové topení, které nahradí stávající, finančně
náročné, elektrické topení.
g) výměny plynových kotlů a oprav v rozvodech topení v Mateřské škole Dubá
komentář starostky: Také v mateřské škole
proběhla plánovaná výměna plynových kotlů
a oprav rozvodů plynového topení. Akce si vyžádala částku 176 tis. Kč. Mělo by dojít k efektivnějšímu využívání energie a snížení nákladů
na provoz školky.
h) rekonstrukce mostku v Zakšíně
komentář starostky: Dřevěný mostek v Zakšíně
byl dalším, který byl na základě podnětu občanů zrekonstruován. Městské lesy dodaly materiál
a myslivci ze sdružení Výr provedli samotnou rekonstrukci. Za to jim patří náš dík. Můstek teď jistě bude mnoho let sloužit nejen našim občanům,
ale i turistům a náhodným návštěvníkům.
i) likvidace septiku Na Výsluní v Dubé
komentář starostky: Město Dubá přispělo
130 tis. Kč na likvidaci septiku Na Výsluní. Zbývající částku 144 886,- Kč zaplatilo Okresní bytové družstvo Česká Lípa, jehož družstevníci
septik využívali.
j) budování nových schodů k sídlišti Na Výsluní v Dubé
komentář starostky: Během září vybudují naši
zaměstnanci nové schodiště z Výsluní do Dubé.
Po dobu prací je tento úsek uzavřen.
k) přemístění sochy sv. Prokopa z Doks do
Dubé
komentář starostky: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK nesouhlasil s přemístěním sochy sv. Prokopa z Doks do
sušárny v Dubé. Podmínkou přemístění je zrekonstruovanou sochu umístit na původní místo.
Budeme dále jednat a snažit se naši sochu získat zpět.
l) dokončení oprav kaple v Horkách a Dražejově a jejich vysvěcení
komentář starostky: Obě zrekonstruované kaple vysvětil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
m) oprav kostela Sv. Václava v Deštné
komentář starostky: Oprava kostela pokračovala i v letošním roce, novou fasádu má věž a opravena je i vstupní brána.
n) nátěrů stožárů veřejného osvětlení
v Dubé

komentář starostky: Celkem bylo natřeno
130 stožárů veřejného osvětlení a v příštím
roce budou ošetřeny nátěrem i zbývající sloupy veřejného osvětlení ve městě.
o) oprav městských komunikací
komentář starostky: Naši zaměstnanci opravili např. cestu v Deštné, dva úseky v Nedamově,
na Křenově směrem na Panskou Ves, v Dubé
u hřbitova, vybudovali cestu do parku u domu
č.p. 200 v Dubé.
p) odvodnění částí Sadové ulice přes bývalé zahradnictví v Dubé
komentář starostky: Obnovili jsme odvodnění přes bývalé zahradnictví. Místa, kde vyvěrá
celá řada pramenů, budou vysychat a nezaplavovat pozemky sousedních domů.
q) instalace měřičů rychlostí v Dubé
a v Deštné
komentář starostky: V příštích 14 dnech budou instalovány 4 měřiče rychlosti projíždějících vozidel. Radary by měly přispět k větší
bezpečnosti provozu. Zastupitelstvo investovalo cca 160 000,- Kč a 40 000,- Kč jsme získali
formou dotace od Libereckého kraje.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 8. 10.
od 18.00 v Dřevčicích,
čp. 42,
Hostinec U Adamců.

Město Dubá vyhlašuje

výběrové řízení
na místo
knihovníka-knihovnice
pro Městskou knihovnu v Dubé.
Jedná se o dohodu o pracovní
činnosti do 10 hodin týdně.
Nástup – prosinec 2009.
S písemnou žádostí předloží
uchazeč také vlastní koncepci
vedení městské knihovny
s výhledem do budoucnosti.
Žádosti se přijímají na MěÚ
Dubá do 30. října 2009 do 14
hodin. Případné dotazy směřujte
na paní Červenou na tel. č.
487 870 201.
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Dubáček

Usnesení z mimořádného veřejného zasedání

Usnesení č. 8/2009 ze dne 21. září 2009 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva 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 program mimořádného zasedání zastupitelstva č. 8/2009.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0

paní Miloslavu Vokolkovou a pana Václava Kubáta
a zapisovatele usnesení pana Milana Netrha.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu

3) ROZHODLO na návrh komise pro posouzení a hodnocení vybrat na realizaci staveb-

Klub seniorů

Klub seniorů ve spolupráci s městem Dubá uskutečnil 16.9. 2009 již tradiční zájezd pro seniory.
Tentokrát se vydali do středních Čech. V nádherném zámku Žleby si prohlédli velice zajímavé expozice a v podzámčí se stihli dobře naobědvat.

Druhá část zájezdu patřila královskému
městu Kutná Hora. Procházka začala samozřejmě u vrcholného díla gotické architektury chrámu sv. Barbory. Tento chrám i ostatní památky
v historickém centru Kutné Hory všechny přítomné nadchly a i odpolední káva v tomto příjemném
prostředí dobře chutnala. Naši senioři se večer
vraceli unaveni, ale s dobrou náladou a s plány
na další výlet v květnu příštího roku.
Danuše Červená
PLACENÁ INZERCE

garážová a průmyslová
VRATA, BRÁNY, POHONY
předokenní ROLETY,
vjezdové ZÁVORY
dodává
Firma R. Filipi, Česká Lípa,
www.avras.cz
Volejte: 603 232 108
Kvalita x cena ve správném
poměru, doprava „gratis“

ní akce „Dokončení kanalizace Dubá“ vítěze výběrového řízení firmu Ing. Milan Tichý
– inženýrské sítě VOKA, se sídlem Zahrádky
u České Lípy, stavební akce bude provedena
podle nabídky firmy ze dne 21. 9. 2009, cena
za dílo činí 15 589 024,85 Kč bez DPH.

ROZHODLO na návrh komise pro posouzení a hodnocení vybrat na realizaci stavební
akce „Dokončení kanalizace Dubá“ jako náhradníka z 2. místa výběrového řízení společnost Horák – Stavební a obchodní společnost
s.r.o., se sídlem Děčín, dle nabídky společnosti ze dne 18. 9. 2009, cena za dílo činí
16 181 999,- Kč bez DPH.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Dubáček -
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Žehnání zrekonstruované kaple v Dražejově
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Dubáček

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v srpnu

l Dne 10.8.2009 od 09:43 do 12:10 hodin vyjela
jednotka k úniku ropného produktu na polní cestu
Dřevčice – Butterberg s technikou CAS-25 Liaz
a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 8. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik motorového oleje na polní cestě v CHKO
Kokořínsko. Únik byl v délce cca 500 metrů, místy
do hloubky 20 cm. Jednotka provedla za asistence ekoložky města Dubá sl. Zuzany Martínkové
odkopání a sběr kontaminované zeminy. Odkopaná zemina byla sebrána do 11-ti igelitových pytlů,
které byly odvezeny k ekologické likvidaci.

l Dne 11.8.2009 od 16:41 do 17:14 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy číslo 259 (Dubá – Rozprechtice) s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn havarovaný osobní automobil, u kterého se nenacházela žádná osoba. Vozidlo bylo
zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Dle sdělení
Policie ČR se jednalo o kradené vozidlo. Místo
zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 18.8.2009 od 07:11 do 08:38 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2682 v katastru obce Lhota s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom na komunikaci. Jednotka provedla
pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmene
stromu a jeho následné odstranění z komunikace.
Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.

l Dne 18.8.2009 od 16:44 do 18:04 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na místní komunikaci Dubá – Malý Mlýnek s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom na místní cestu, který byl částečně
zavěšen ve vedení NN ČEZ a.s.. Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil vyřezání
zavěšených větví, rozřezání kmene stromu a jeho
následné odstranění. Na místě byli přítomni pracovníci ČEZ a.s.

l Dne 21.8.2009 od 08:36 do 11:26 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Dřevčic s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka
provedla za přítomnosti majitelky násilný vstup
do objektu.
l Dne 21.8.2009 od 11:26 do 13:16 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Malou Stranu
v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla majitelem zjištěna porucha čeřícího
zařízení na rybníku „Mrazák“. Na místě byla provedena instalace a usazení motorového plovoucího čerpadla na vodní hladinu k zajištění okysličení vody a zamezení úhynu ryb.
l Dne 21.8.2009 od 18:11 do 19:36 hodin
vyjela jednotka k úniku ropného produktu na
komunikaci I. třídy číslo 9, Dubá, Českolipská
ulice s technikou CAS-25 Liaz a RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik

motorového oleje v délce 130 metrů. Na likvidaci úniku ropných látek bylo použito 630 litrů
sorbetu Vapex. Cestou Operačního střediska
HZS Česká Lípa byl na místo události vyslán
správce komunikace, který zajistil úklid vozovky. Na místě byla přítomna Policie ČR, která
zajistila uzavření komunikace I/9.
l Dne 29.8.2009 od 18:12 do 19:54 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v katastru obce Deštná s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna dopravní nehoda motocyklu a osobního automobilu. Na místě byla jedna zraněná
osoba, které byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská zdravotní
pomoc. Havarovaná vozidla byla zajištěna proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé provozní
kapaliny z motocyklu byly zlikvidovány 30-ti litry sorbetu Vapex. Místo zásahu bylo předáno
Policii ČR.
l Dne 31.8.2009 od 10:32 do 10:52 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Křenov
a Rozprechtice s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byly zjištěny nakloněné
stromy, které byly částečně zavěšeny v telekomunikačním vedení. Stromy byly provizorně zajištěny a nahlášeny ekoložce města Dubá sl. Zuzaně
Martínkové.
Jaroslav Hoza

PLACENÁ INZERCE

Jana a Pavel Maškovi
zvou všechny milovníky
podzimního courání přírodou na

NOVĚ OTEVŘENO

2

KADEŘNICTVÍ AB
I BEZ OBJEDNÁNÍ!
PRACOVNÍ DOBA

SUDÝ TÝDEN
ÚT
8 - 11³°
ST
8 - 11³°
PÁ
8 - 11³°

LICHÝ TÝDEN
ÚT
15 – 18
ST
15 – 18
PÁ
15 – 18

Tel: 777 169 859
Jiný čas je možné domluvit pouze po tel. dohodě!
Anna Bystrá,
Masarykovo nám. 12, Dubá (směrem k poště)

9. ročník výstupu na Nedvězí.
Sraz 28.10. 2009 ve 13,00 na náměstí v Dubé.
Počasí a energie objednány.
Těšíme se na Vás!

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

Otevírací doba lékárny

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30 a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno je 10., 17. 24. a 31. 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).

Dubáček -
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Cestujete hromadnou dopravou?

Rádi byste ušetřili?
IDOL nabízí slevy nejen pro žáky a studenty!
Integrovaný dopravní systém IDOL nabízí moderní cestování hromadnými dopravními
prostředky na území celého Libereckého kraje.
Pokud si pořídíte opuscard, stane se pro Vás
cestování příjemným zážitkem a navíc ušetříte peníze.
IDOL přináší různé druhy slev. Zkuste si najít
právě pro sebe tu nejvíce výhodnou.

Co nového
v Ekoškole?

Pokud máte doma žáka do 15-ti let, lze
s opuscard s nastaveným profilem „Žák-15“ ušetřit až 67,5 % ze základního jízdného. Pokud Vaše
dítě spadá již do kategorie „Student 15-26 let“,
může s opuscard s nastaveným profilem „Student
15-26 let“ pořídit jízdné až s 25% slevou. Vaše
děti již nestudují, cestujete každodenně hromadnou dopravou právě Vy? I pro Vás tu máme výhodné jízdné. Na opuscard lze pořídit časové
sedmidenní nebo třicetidenní jízdné, které Vám

umožní neomezené cestování ve zvolené relaci.
Časové jízdné je velice výhodné oproti jednotlivému jízdnému. Svoji finanční úsporu si můžete
snadno a rychle spočítat pomocí tarifního počítadla na www.iidol.cz .
Zkuste cestovat pohodlněji a výhodněji. Pořiďte si svoji opuscard právě nyní. IDOL tak bude
šetřit i Váš čas a peníze.

Ze života škol

Pokračují pravidelné schůzky Ekotýmů tříd a dospělých, při kterých řešíme úkoly související s výsledky auditu.
V tématu odpady jsme zapojeni do projektu
Recyklohraní. Měříme pravidelně teplotu ve třídách. Měříme pravidelně každý pátek spotřebu
energií ve škole s panem školníkem. Soutěžíme
ve hře Hledej a poznej. Pravidelně uklízíme kolem školy – každý týden má službu jedna třída.
Navázali jsme spolupráci a výměnu zkušeností se ZŠ Antonína Sovy z české Lípy. Na
podzim proběhne setkání ekotýmů obou škol
v České Lípě.
Zástupci ekotýmů tříd se zúčastnili výukového programu v Tereze v Praze.
Připravujeme se na obhajobu titulu Ekoškola v roce 2010.
Držte nám palce!
Mgr. Jana Mašková

Rama hlídka

Ve středu 2. září se před ZŠ Dubá objevila Rama
hlídka. Kontrolovala dětem svačiny, zda je mají
připravené doma. Jako odměnu získaly děti pravítko Rama s pohyblivou figurkou. Navíc se mohly
změřit na Rama metru, aby zjistily kolik povyrostly za prázdniny!
Škola má vlastní program Zdravé svačiny již
mnoho let, a tak není divu, že dětí s pravítkem
od Ramy bylo opravdu hodně.
Mgr. Jana Mašková

Klub malých dubáčků
všechny srdečně zve na

1. dubský dračí rej
Ptáte se kdy?
za předpokládaného velkého větru
v úterý 6. 10. 2009
Sraz v 15.30 hodin na louce
u hřbitova. Draky s sebou !
V případě nepříznivého větru
opékání buřtů! Buřty s sebou !

Dubáček

Ing. Jaroslav Kadlec

Zvířátka už mají společnost!

15. září se otevřely dveře chovatelského kroužku,
který pracuje na ZŠ Dubá již od roku 2003. Na první
schůzku přišlo 29 dětí! Seznámily se se všemi zvířátky, starší děti pomohly mladším při krmení a zároveň se seznámily s pravidly chování v učebně.
Pro letošní rok je připravena novinka v podobě kmotrovství tříd. Každá třída si může vybrat

zvířátko o které se bude starat služba třídy vždy
v úterý a ve čtvrtek o velké přestávce.
Škola tak chce umožnit více dětem přístup ke
zvířecím miláčkům.
Nezbývá tedy než popřát dětem hodně zajímavých zážitků!
Mgr. Jana Mašková

Do nového školního roku jsme i my, Klub malých Dubáčků vstoupili v novém kabátě a připravili jsme si pro Vás kromě pravidelných akcí i akce
a programy nové.
Doufáme, že i do budoucna se nám podaří i za
pomoci dalších maminek rozvíjet nabídku o další
kroužky a programy pro naše nejmenší děti.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
STŘEDA – již tradiční „Středeční piknik“, od
9 hod. do 11 hod. Otevřená HERNA v knihovně;
přezůvky a svačinku sebou; v případě pěkného
počasí nás najdete na zahradě MŠ, od léta 2009
kontinuálně i přes letní prázdniny.
ČTVRTEK – 15.45 - 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 10 minut anglických říkanek, jógu pro děti a soutěže.
PÁTEK – od 9 do 11,30 otevřená „Herna
s programem“ pro děti od 1 roku – pohybové
říkanky, tanečky, cvičení s výtvarným nebo hudebním kroužkem. Sebou přezůvky a svačinku; vhodný oděv pro případné malování barvami apod.
MĚSÍC ŘÍJEN V KLUBU MALÝCH DUBÁČKŮ
9. – 12.10. Podzimní a zimní bazárek dětského
oblečení, potřeb, obuvi a těhotenského oblečení
9. 10. od 8.30 – 12:00 a 15 – 17 hodin Příjem oblečení a potřeb
10. 10. od 9 – 12 a 14 – 17 hodin prodej
11. 10. od 9 – 12 prodej a 14 – 16 hodin výdej věcí
12. 10. od 8.30 – 11.30 výdej věcí
Současně bude probíhat sbírka starého ošacení, lůžkovin, ručníků, látek apod. pro Diakonii
Broumov. Nevyzvednuté věci automaticky zařadíme do sbírky!
Více o prodejních podmínkách se dozvíte na

našich webových stránkách a na vývěsce před
knihovnou.
13. 10. od asi 10.30 hod. v MŠ focení – vánoční motiv – pozvání od MŠ Dubá
DÁLE PRO VÁS CHYSTÁME: návštěvu chovatelského kroužku v ZŠ, dušičkový lampiónový
průvod, kurz vázání šátku na nošení dětí, hudební kurzy Hudební školy YAMAHA, Sledujte naše
webové stránky www.kmd.estranky.cz a vývěsku
u knihovny. Email: klub.dubacku@email.cz .
Irena Žalovičová

Klub malých dubáčků

Bodlinky

Ve čtvrtek 17.9. se sešli členové oddílu MOP
Bodlinky na své letošní první schůzce. Pravidelné
setkávání zůstává stejné jako vloni, vždy ve
čtvrtek od 15,00-17,00.
Výprava směřovala do přírody, a to na Mlejnek. Cestou jsme posbírali pytel odpadků, který
skončil ve školním kontejneru. Blížící se podzim
však přichystal i spoustu milých překvapení. Narazili jsme na hlemýždě, motýly, volavky i žabky. Opekli jsme buřtíky a zahráli jsme si na průzkumníky. Počasí bylo podzimní a barevné.
Bodlinky se do budoucna rozrostou o nové
členy- Karolínku a Míšu, které už teď pracují společně v oddíle.
Jana Mašková

Klub malých Dubáčků

informuje, že pravidelné schůzky
se nově konají každou středu
už od 900 do 1130 hodin.
Kontakt: Irena Žalovičová
tel.č. 723 642 500,
www.kmd.estranky.cz .

Dubáček -
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Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

PODNIKATELÉ MĚSÍCE

Vizitka: Stanislav Mareš se narodil v Praze. Vyučil se jemným mechanikem a následně vystudoval střední průmyslovou školu strojnickou. Byl
zámečníkem i vedoucím provozovny tepelných
zařízení. V roce 1987 začal podnikat a otevřel
si zámečnickou a truhlářskou dílnu. V roce 2000
s podnikáním skončil. Na Dubsku žije 7 let a vybudoval si zde malou rodinnou biofarmu. Je ženatý, s manželkou Svitlanou mají 4 děti (Karel 8 let,
David 6 let a dvojčata Adam a Eva 4 roky).
Jaké byly začátky Vašeho podnikání?
Tehdy nebylo snadné získat k podnikání potřebné povolení. Dostal jsem souhlas pouze na
půl úvazku. Sehnal jsem si práci jako údržbář na
3 dny v týdnu a zbytek svého času jsem zasvětil
podnikání. Podmínky byly velice tvrdé, avšak byl
jsem svým pánem. Postupně se začala politika
uvolňovat, začaly lepší podmínky pro podnikání
a v roce 1989 po cinkání klíčů se vše otevřelo.
Začal jsem podnikat na plný úvazek. Avšak jaké
bylo mé překvapení, když v novém režimu malopodnikatel, který podnikání myslel doopravdy,
neměl podporu od státu a legislativní kroky vlády
spíše vedli k jeho zániku. Pak přišel restituční zákon a já spolu s ním přišel o svou pronajatou provozovnu, kde jsem měl již zaběhlou zámečnickou
a truhlářskou dílnu. Veškeré investice – a nebyly malé – jsem tam kvůli
restitučnímu zákonu musel nechat bez náhrady.
Připadal jsem si jako
v roce 1948. Soudy nefungovali a člověk neměl
nikde odvolání a ani dovolání. Pryč byla mnohaletá snaha.
Ale Vy jste zkusil začít znovu, že?
Ano, zkusil jsem to
znova. Na úvěr jsem
koupil statek, který
jsem předělal na zámečnickou dílnu. Vše
by docela šlo, i když
podmínky byly velice
tvrdé. Práci jsem odvedl, ale bohužel jsem za
ni nedostal zaplaceno.
Fenomén tehdejší doby.
A tak jsem se propadl
do druhotné platební neschopnosti. Navíc paradox, kdy člověk nedostane za zakázku zaplaceno a přesto za ni musí odvést státu daň z přidané hodnoty. Nesmysl, ale bohužel uzákoněný.
Proto, když jsem se dostal do dluhů, ač má aktiva vysoce převyšovala pasiva, ukončil jsem své
podnikání. O vše jsem přišel a ještě jsem si sebou nesl ranec dluhů. A v této situaci jsem potkal svou ženu Svitlanu. Ona byla jediná, která
mi podala pomocnou ruku.
Jak jste se dostali z Prahy na Dubsko?
Když jsme se poznali s mou ženou, naše první dovolená směřovala do kraje okolo Máchova
jezera. Tak jsme poznali i město Dubá. Později
se nám narodil první syn, bylo to ještě v Praze,
a měli jsme problémy s bytem, kde se objevila

plíseň. Protože jsme tlačili na majitele domu, přistoupil k vlastnímu řešení. Dal nám výpověď. Obrátili jsme se na státní orkány, ale bezvýsledně.
Žena tehdy prodala svůj dům na Ukrajině a na
základě inzerátu koupila pozemek. Jaké bylo
naše překvapení, když jsme zjistili, že pozemek
se nachází v kraji, který nám v průběhu naší první dovolené tak přirostl k srdci. Vždy jsem tíhnul
k přírodě, k venkovu, kde jsem viděl velké možnosti si něco vypěstovat, něco chovat a mít z toho užitek. Pořídili jsme si obytný karavan a v roce
2002 jsme se nastěhovali na zelenou zarostlou

Rozhovor se Stanislavem Marešem
o rodinné biofarmě na Dubsku
louku. Ihned jsme začali realizovat stavbu domu.
Celou stavbu jsme zřídili bez přívodu el. energie,
kterou jsme získali až v roce 2005.
Když se řekne kozí biofarma, představím
si ihned tu Vaší. Chodíme kolem na procházky a obdivně pozorujeme Vaše nové přírůstky.
Co Vás vedlo k nápadu vybudovat takové hospodářství?
Ono to vznikalo postupně. Z ekonomických důvodů jsme si původně pořídili tři slepi-

ce a jednu kozu, abychom měli pro naši rodinu
vejce a mléko, což v našich rodinných výdajích
dělá nemalou položku. Dostali jsme se na stav
200 slepic, 10 kohoutů a 20 koz. Začali jsme vyrábět kozí sýry a pomalu jsme se začali oprošťovat od závislosti na státním aparátu. Zdravě jíme
a zdravě žijeme. Poslední dva roky k nám lidé
jezdí pro čerstvá vejce z volného chovu slepic,
pro kozí mléko a domácí sýry. Jsme rádi, že jsou
spokojení. Protože však má žena nastoupila do
práce – je učitelkou hudby, musíme náš již zaběhlý chov omezovat. Dalším omezením je nedostatek pozemku pro chov koz.
Jaké jsou přednosti kozích výrobků?
Málokdo to dnes ví, ale kozí mléko je svým
složením výborná náhražka mateřského mléka

a patří proto mezi přední sortiment zdravé výživy vhodný především pro rodiny s dětmi. Výrobky z kozího mléka jsou velmi vhodné pro alergiky,
perfektní pro různé diety a nemoci zažívacího
ústrojí. Jejich předností je snadná stravitelnost,
výborná chuť a jiné složení tuku oproti kravskému mléku. Mimo jiné nezahleňuje.
Sýry ale vyrábíte nejen z kozího, ale i z kravského mléka. Proč?
Poctivě připravené domácí sýry z čerstvého mléka jsou lahodné a zdravé, ať už jsou kozí
nebo kravské. Protože v zimních měsících kozy
nedávají mléko z důvodu březosti, pustili jsme se
i do výroby sýrů kravských. Čerstvé mléko pro
tuto výrobu jsme nakupovali u soukromého podnikatele. Bohužel však zvedl cenu mléka a sýry by byly už neúměrně drahé, vyrábíme proto
dnes opět jenom kozí sýry. Pro výrobu sýrů mléko pasterujeme na teplotu 73°C, kdy se neničí
důležité látky – jsou předností těchto sýrů. Sýry
vyrábíme ve dvou velikostech. Menší sýry mají
hmotnost kolem 100 gramů a velké sýry kolem
500 gramů. Sýry se řadí mezi čerstvé přírodní produkty bez stabilizátorů v tzv. ekokvalitě,
vhodné na přímou konzumaci i do běžné kuchyně. Dají se připravit na zeleninové saláty i jako
smažený sýr, ale nejlepší jsou přímo s pečivem.
Je taková výroba v souladu s normami EU?
Bohužel není, a to
přestože způsob výroby
je stejný jako za starých
časů, kdy sýry vyráběly naše babičky. Je na
každém z nás, aby zvážil, zda bude konzumovat sýr, jehož tradiční
způsob výroby je v rozporu s novými předpisy,
když je kvalitní, lahodný
a zdravý.
Váš dům zaujme
tím, že je levný a ekologický. Navíc jej nyní
rozšiřujete. Co Vás k tomu vedlo?
Pro obyčejnou rodinu se čtyřmi dětmi, která nic nezdědila a nerestituovala, není pořízení
bydlení jednoduchou záležitostí. Nemohli jsme si
dovolit platit vysoký nájem za velký byt, protože
bychom takový výdaj dlouhodobě neutáhli. Proto jsme se rozhodli pro stavbu dřevěného domku – levného a ekologického, do něhož je možné
investovat postupně. Byla to ale správná cesta,
což dokazuje jak stavba našeho domu, tak i další stavby, kde byl systém z užitného vzoru použit. Existuje totiž mnoho způsobů finálního vzhledu staveb, které mohou vypadat jako roubenky,
ale také jako klasický zděný dům. Jenom způsob nosné konstrukce sestavené z prken zůstává zachován.
Překvapuje mne, že se jedná o čerstvá prkna. Jak to funguje?
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Tento způsob umožňuje výrazně zlevnit celou
stavbu. Množství dřeva se snižuje asi o polovinu.
Za současného stavu ceny dřeva, kdy je cena prken asi o 50 % nižší než cena trámů, se náklady na sendvičovou konstrukci dřevostavby snižují
o 75 % oproti klasické sendvičové dřevostavbě.
Na stavbu nepotřebuji suché a opracované trámy,
ale je naopak žádoucí používat prkna přímo z pily, nehoblovaná, neboť tento materiál je poddajný, snadno opracovatelný a je s tímto materiálem
snadná manipulace. Splní-li se podmínky užitného vzoru – svazování konstrukce - je konstrukce
tuhá a prkna nemají možnost a dostatek síly při
vysychání se kroutit a hýbat se stavbou. Tato konstrukce doplněná o vnitřní a vnější opláštění je dostatečně tuhá, tak jak se od ní očekává.
Takže se staví snadno a rychle?
Ano, práce s tímto materiálem je mnohonásobně snazší než práce s trámy, neboť prkna
jsou lehčí a snadno spojitelná. Na stavbu konstrukce postačí pouze dva zkušení lidé. Dochází
k dalším úsporám, neboť se rapidně snižuje počet hodin pro výstavbu konstrukce. Při dodržení
všech podmínek vycházejících z užitného vzoru
jsme schopni snížit cenu stavby až o polovinu.
Pokud jsou dodrženy zásady užitného vzoru, získáte další úsporu do budoucnosti, která se projeví i v úspoře dodaného tepla do domu.
Staví se pokaždé na betonových pilířích?
Ekologický dům se doporučuje postavit na betonových pilířích, protože tím zlevníte a zrychlíte
základy domu, ale také uspoříte na hydro-izolaci a izolaci proti radonu. Pod domem totiž proudí
vzduch, který zaručuje suchost domu a rozptyluje
případné radonové plyny. Díky takovýmto stavbám se šetří lesy, s ohledem na ochranu a obnovení lesa a ochranu životního prostředí.
Jak dlouho se zabýváte stavbami ekologických domů?
Od roku 2002. I Dalibora naučila nouze hrát
na housle tak jako nás, kdy jsme ztratili střechu
nad hlavou a naše finanční prostředky byly žalostné. A tak se zrodil projekt naší stavby. Způ-

JAVOR BABYKA

Acer campestre L.
Javor polní neboli babyka je strom z čeledi Javorovitých (Aceraceae). Dorůstá výšky až 10
až 20 m, často pokřivený kmen pokrývá černo-
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sob stavby takovýchto domů byl zapsán na Úřadu průmyslového vlastnictví 15.10.2007 formou
Osvědčení o zápisu užitného vzoru. Na základě
tohoto osvědčení vám rád poradím, provedu dohled nad stavbou nebo zajistím hrubou stavbu či
stavbu na klíč. Záleží na dohodě obou stran.
Kde Vás lidé najdou?
Kontaktovat mne můžete prostřednictvím telefonu 487 523 810, mobilu 731 510 221, e-mailu
info@svobodnekralovstvi.cz a také prostřednic-

Dubáček

tvím internetového volání SKYPE: blaznivy. Náš
dům najdete na adrese Nedamov 16, 472 01 Dubá-Doksy.
Pozn.: Na internetové adrese www.svobodnekralovstvi.cz najdete mnoho informací o rodinné biofarmě Marešů, jejích produktech, o levném
a ekologickém bydlení a také mnoho výzev k zamyšlení nad vlastním životem a fungováním naší
společnosti a státu.
Markéta Slezák

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ) PRO KAŽDÉHO
Věděli jste, že na internetu najdete hodnocení
lékařů? Pravdou je, že lékaři vnímají svoji práci
jako poslání a jsou proto hodně citliví na externí
hodnocení. Ale lidem poskytují službu a kdo jiný
by je měl hodnotit, když ne právě jejich pacienti?
Může to být dobrá zpětná vazba pro lékaře a zároveň skvělé vodítko pro pacienty při výběru no-

vého lékaře. Nutno říci, že 90 % všech doposud
vložených příspěvků na portálu www.ulekare.cz
jsou velmi pozitivní hodnocení, která potěší. Samozřejmě zde ale najde i subjektivní negativní
hodnocení – některá z nich je však třeba brát
s rezervou.
Markéta Slezák

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 3. 10.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 17. 10.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388

středa 28. 10.
MUDr. Rudolf Daum
Smetanova 382, Nový Bor
tel. 487 725 466

neděle 4. 10.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 487 520 704

neděle 18. 10.
MUDr. Irena Rohlíčková
Čs. armády 1566, Č. Lípa
tel. 487 854 047

sobota 31. 10.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

sobota 10. 10.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Č. Lípa
tel. 487 853 515

sobota 24. 10.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 1. 11.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 11. 10.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 25. 10.
MUDr. Rudolf Daum
Smetanova 382, Nový Bor
tel. 487 725 466

šedá rozpukaná borka a koruna je hustá, kulovitá. Matně tmavozelené listy jsou dlanité, dvou až
pětilaločnaté, drobnější než listy ostatních dvou
u nás běžně rostoucích javorů – mléče a klenu.
Na podzim se zbarvují jasně žlutě. Kvete v květnu
a červnu, květy jsou zelenavé chocholíky, plody
pak dvounažky, jejiž křídla jsou oproti jiným javorům rovnovážně rozestoupena. Na větvích i kmenech se na některých stanovištích vyskytují korkové lišty (var.suberosa), které nechutnají zvěři,
proto javor babyka netrpí okusem. Má široce rozloženou kořenovou soustavu a charakteristická je
pro něj bohatá pařezová výmladnost.
Jedná se o původní teplomilný evropský
strom, roste od Velké Britanie, přes Sicílii a Balkán, až po řeku Volhu v Rusku. Mimo Evropu se
vyskytuje v Malé Asii. Vyhovují mu teplejší stanoviště s výživnou, spíše vápenitou půdou. Dobře snáší mírné zastínění a sucho, nedaří se mu
v trvale zamokřených místech. Roste především
na mezích, v teplých doubravách, na okrajích
lesů a v lesostepích. V naší republice se vyskytuje nejvíce ve středních a východních Čechách
a na jižní a východní Moravě.
V zahradnictví se pěstuje pro živé ploty, protože dobře snáží řez a může se uplatňovat jako

krycí dřevina. Je vhodný i do městského prostředí. Výtažky z pupenů se používají do přípravků,
zlepšujících činnost nervové soustavy, například
při ztrátách hybnosti. Dřevo babyky je velmi světlé, mírně narůžovělé, jedná se o nejtvrdší a nejpevnější z javorových dřev. Používá se k výrobě
dechových hudebních nástrojů, ale také hraček
a jiných drobných soustružnických výrobků.
Babyka je pomalu rostoucí strom, dožívá se
150 let, přesto se v naší republice vyskytují chráněné exempláře, které dosahují úctyhodných rozměrů. V Libereckém kraji ale není žádný. Velmi
pozoruhodný je čtyřkmenný mohutný javor babyka v Dubé při výjezdu směrem na Dřevčice.
–myš–
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Z historie Dubska

FOTOGRAF K. STREER

Snad nejpůsobivější fotografie Dubska vytvořil fotograf a nakladatel Karl Streer. Jeho snímky jsou
výborné nejen technicky, ale především výtvarně.
Navíc dokládají fotografovu dobrou znalost zdejší
krajiny, protože dokázal využít ty nejlepší světelné podmínky pro jednotlivé záběry, a to není vždy
jednoduché. Nesoustřeďoval se ovšem pouze na
Dubsko, krásné jsou jeho snímky českých a moravských památek, fotografoval i v Praze a dokonce v Tatrách. Při vydávání pohlednic, fotografických brožur a kalendářů otiskoval i práce dalších
fotografů, například R. Knechtela, E. Storcha, Th.
Exlera či F. Auricha a dalších. Publikace vydával
nejen německy, ale samozřejmě i česky. Koneckonců jeho prarodiče byli Češi. Možná právě proto
posléze tolik zdůrazňoval své němectví.
Fotoateliér a nakladatelství Karla Streera sídlilo v domě čp. 63 v Českolipské ulici, kterému se
dnes říká Titanik. Přirovnání k luxusnímu parní-

ní obvodových zdí hlavního traktu a zastřešení
přišla až v roce 2003. Boční křídlo objektu bylo
zbořeno. Z fasády domu byly sejmuty štukové novorenesanční ozdoby a uloženy. Mohou pomocí
nich tak být odlity chybějící kusy a fasáda znovu
uvedebna do původního stavu.
Dům patřil otci Karla Streera Alexanderovi.
Mladší bratr Karla Streera Fritz byl strojní a elektro inženýr. Do roku 1938 měl v Dubé radioobchod. Později pracoval v patentovém oddělení
firmy Siemens v Berlíně. Na poválečný odsun
vzpomíná syn Karla Streera Klaus: „Byli jsme
všichni v červnu 1945 zatčeni a já jako jediný
jsem dobrodružným způsobem uprchl do Západního Německa. Moje 23letá sestra přišla o život.

Portrétní fotografi e ze skleněného negativu, nalezeného v čp. 63

Štuková výzdoba z domu čp. 63

ku, propadlému zmaru, vystihuje osud vznosné
novorenesanční stavby po roce 1945. Po odsunu
Streerovy rodiny stavba chátrala až do stavu, kdy
se v 90. letech 20. století propadla většina stropních konstrukcí. Záchrana v podobě zabezpeče-

Rač na známé fotografi i K. Streera

Dědečkův dům i s veškerým zařízením byl zabaven a potravinářský obchod mého dědečka získal jeden český «pán z Nemanic». Dědeček byl
vyhnán a teprve za několik týdnů byl nalezen vyhladovělý na malém nádraží v Německu. To byl
konec zámožného obchodníka a městského radního Alexandera Streera.“ Hořkost tehdy patnáctiletého chlapce je pochopitelná. Navíc se také
složitě shledával se zbytkem rodiny. Jeho otec
fotograf Karl Streer byl tehdy za spolupráci s nacisty odsouzen a vězněn v Plzni na Borech.
Karl Streer se narodil 24.2.1892 a zemřel v roce
1971. Nebyl z rodiny jediný, kdo vydával pohlednice Dubé. Vydavatelskou činností se zabýval i jeho
otec Alexander a také další příbuzný
Josef, který vlastnil
dům čp. 127 v Poštovní ulici, kde provozoval obchod se
smíšeným zbožím.
Alexander Streer byl
také především obchodník a také vedl
v čp. 63 obchod se
smíšeným zbožím.
V tomto domě sídlilo nejen nakladatelství, ve fotoateliéru
vznikaly i půvabné
portrétní fotografie,
dochované v negativech na skleněných deskách. Vel-

13

ká část fotografií a pohlednic z nakladatelství Karla
Streera je nyní v soukromých sbírkách. Skleněné
desky byly ale většinou zničeny.
Po II. světové válce převzal nakladatelství národní správce Ladislav Trnkal, provozoval také fotoobchod, jak dokládá objednávka 10 kusů fotografických aparátů z roku 1946. Několik let vydávání
pohlednic pokračovalo a byly používány nadále i
Streerovi fotografické podklady k tisku. Dle údajů sběratele pohlednic pana Stanislava Dulíka byla

Fotografie K. Streera z publikace Hrad Bezděz

jedna ze Streerových pohlednic ještě v 50. letech
vydána národním podnikem Orbis. Po roce 1989
byly některé ze snímků Karla Streera použity městem Dubá k vydání retro pohlednic. V roce 2004 vy-

Fotografie K. Streera Praha, chrám sv. Mikuláše

tvořil pražský fotograf Miroslav Ottmar deset dvojic
velkoformátových fotografií, z nichž vždy jedna je
zvětšeninou Streerovy fotografie a druhá zachycuje současnou podobu téhož úseku krajiny. Kolekce
slouží k výzdobě interiéru radnice v Dubé.
–myš–
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Nápady pro turisty

KRÁSNÉ VÝHLEDY

Východiskem pěší, ani ne dvanáctikilometrové vycházky jsou Korce. Vystoupíme-li z autobusu na
návsi, vrátíme se pár kroků zpátky a prohlédneme si segmentově zaklenutou bránu, která kdysi

zarostlé vyschlé nádrže se dáme cestou vlevo,
a pokračujeme k mohutnému jírovci, na kterém je
turistická značka. Nalevo se před námi prostírá
výhled na Starý Berštejn a lesnaté kopce směrem k Doksům, je vidět Ralsko i Ještěd.

Dubáček

dole v Korcích na soukromé zahradě. Na vrcholu
kopce nezbylo nic.
Z Koreckého vrchu se otvírá jeden z nejkrásnějších rozhledů na Dubsku. V dálce se blyští
jehla Ještědu, za vydolovaným Tachovským vrchem vidíme oba Bezdězy, ten vyšší s bělavým
hradním komplexem na vrcholu. Vpravo se zelenají huňaté hřbety 6, mezi nimiž rozeznáme věž

Výhled z úpatí Koreckého vrchu
Brána v Korcích

tvořila vstup do areálu starobylé usedlosti. Brána
spolu s částí pozemků byla vrácena v restituci.
Krásná je i původní roubená chalupa za bránou.
V ohradní zdi vedle brány je opravená kaplička
sv. Floriána. Jdeme zpět návsí nahoru k objektu
nyní soukromé hasičské zbrojnice se zvonicí. Pár
kroků za ní stojí zajímavá oboustranná kaplička
s výklenky, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému.

Od jírovce půjdeme doprava přes louku k lesu, kde užší lesní cestou mírně stoupáme vzhůru.
Korecký vrch – 465 m nadmořské výšky – tvoří
vyvřelá hornina z třetihor a celý je zařazen do
I. zóny ochrany přírody v CHKO Kokořínsko. Na
suťových svazích rostou především habry a buky,
doplněné borovicemi. V místě, kde se cesta láme
dolů, odbočíme doprava. O něco dále se dáme
vlevo, pěšina proti logice mírně klesá, ale značka
nám zde ukáže na méně zřetelnou stezku dopra-

Lesnaté kopce

Bořejovského kostela. Vzadu se zvedá Vrátenská
hora s rozhlednou. Když se pokocháme úžasným
panoramatem, vrátíme se stezkou z nejstrmější části kopce na pěšinu, vedoucí po vrstevnici,
kde půjdeme doprava – opačným směrem než
nám ukazuje značka. Vyjdeme z lesa do starého
zpustlého sadu. Přes cestu padla velká třešňová větev, ale původní trasa staré cesty je i v rozbujelé vegetaci stále znát. Sejdeme po ní až na
cestu naproti domku, kde se dáme doleva po zelené turistické značce. Pěšinou lesem sestupujeme přímo dolů a mírně doprava. Po levé straně
máme jámu bývalého lomu, kde je nyní krmelec
a křovím zarostlé odpadky.
Vyjdeme na dlážděnou cestu, kde půjdeme
doleva. Na rozcestí si vpravo na kraji lesa všimneme drobné poškozené kapličky. Pokračujeme

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Pokračujeme až ke zpustlé nádrži na vodu v křižovatce. Vlevo si všimneme zajímavého spojení
roubeného domu s velkým zděným objektem. Od

Roubený dům připojený ke zděnému

Pěšina k vrcholu Koreckého vrchu

va. V záhybu pěšiny si můžeme všimnout vztyčeného opracovaného torza pískovcového sloupku.
Kdysi na Korecký vrch vedla Křížová cesta, jejíchž 14 zastavení vytesal v roce 1838 korecký
kameník František Louša (Lausch). Po válce se,
dle jednoho z pamětníků, děti nových osídlenců
bavily tím, že shazovaly kamenná zastavení Křížové cesty z kopce dolů. Pěšina dále v ostrých
zákrutech stoupá nahoru. Porost směrem k vrcholu se mění na zakrslé zakřivené kmínky. Vrcholek je holý, porostlý nízkou stepní trávou. Plochý kámen uprostřed nese stopy opracování. Na
něm stál původně kříž s Ježíšem, doplněný sousoším Panny Marie, Máří Magdaleny a sv. Jana.
Poslední zbytek jedné ze soch stával donedávna

Kaplička u cesty

rovně mezi polmi. Otevře se nám výhled na Malý
i Velký Bezděz se vstyčeným prstem hradu. I Tachovský lom máme jak na dlani. Po pravé straně cesty je vysázeno nové stromořadí. Jdeme
po nánosu písku, který vyplavila voda, dále je
cesta hluboce vymletá. Stoupáme podél lesa,
vpravo vedle cesty si všimneme zářezu starého

Dubáček -
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Tachovský lom a Bezděz

výběžku s malou dutinou. Pak mineme kus skály pravidelného tvaru a stále po vrstevnici přes
malý jazyk rokliny dojdeme k lesní cestě, kde se
dáme doleva.
Scházíme dolů až ke ždírecké silnici. Na ni
vyjdeme pár kroků za skalním útvarem zvaným
Panenská skála (Jungfernstein). Kaplička v ní
pocházela z roku 1774, pověst hovoří o jakési
pronásledované a zde zachráněné dívce. Půjdeme ale doprava. Ždírecká silnice, klesající mezi
lesy k Nedamovu, je jednou z nejpůvabnějších
tras na Dubsku. Všímáme si krásných smrků
a posléze skal, které při stavbě silnice byly přitesány do hladkých stěn. Na horní terase jedné
z těchto pískovcových stěn je ozdobnými číslicemi rok 1903. Vlevo míjíme několik rybníčků,

Skály u silnice

Jeden z rybníčků v mokřině

Cesta mezi poli

vytvořených CHKO pro obojživelníky, vpravo ve
výklenku kdysi asi vytvořeném pro studánku, je
jen bahnitá tůňka. Druhá, ještě nedávno použitelná studánka je pod domem, který stojí na hra-

úvozu v původní trase. Naposledy se pokocháme
výhledem, vlevo se již objevil v dálce i Ještěd.
A pokračujeme lesem, je zde stále ještě znát, že
cesta byla původně dlážděná. Dojdeme k rozcestí s mohutným pahýlem rozlomené lípy, vedle

Nedamovská vodárna

Dům nad silnicí

Torzo lípy u křížku

kterého se krčí kamenný sokl s novým křížem,
tak zvaný Malcherův kříž (Malchers Kreuz). Na
návrší zvaném Nechutov (Nechuten) údajně stávala zaniklá osada stejného jména. Vedle křížku zabočíme doprava a po lesní cestě lemované řadou mohutných buků se ponoříme do lesa.
Cesta zdánlivě končí, je přes ni padlý strom, ale
obejdeme jej a v přímém směru pokračujeme
lesem po málo znatelné pěšině ke skalnatému

ně Plešivecké náhorní plošiny a shlíží dolů na
silnici. Posléze mineme odbočku vlevo vzhůru
skálou k zadnímu Nedamovu, o něco dále dojdeme ke křižovatce, vpravo vede cesta na Plešivec a doleva na Panskou Ves. Pokračujeme
rovně. Ve skalních blocích vlevo jsme si mohli
všimnout několika sklípků, které se na Dubsku
vyskytují na mnoha místech. Celý zbytek cesty k Dubé nás provází zurčení vody, potoky tečou střídavě po obou stranách silnice. Mohutné
pískovcové skály 13 po levé straně jsou velmi
působivé.
Dojdeme ke skupince domů pod Panskou
Vsí, vpravo je nedamovská 14 vodárna, za ní
pomník 15, oslavující konec II. světové války

Pomník v Nedamově

a zbytky Ženského mlýna. Zde se skalní bloky
tyčí po pravé straně silnice, vlevo je bažinaté
údolí, náležející do přírodní rezervace Mokřady
horní Liběchovky. U jednoho z řady předválečných bunkrů odbočuje doprava cesta k samotě
na návrší, tak zvanému Raabovu statku. I skály
pod ním mají zajímavé tvary. Pokračujeme dále
po silnici k Černému mlýnu a k autokempu a lipovou alejí dojdeme do Dubé.
–myš–
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Dubáček

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

Kultura

Spolková výstava

V dubské galerii Pošta prožívala druhou zářijovou
sobotu větší skupina lidí jeden ze svátečnějších
dnů v roce. Podbezdězský spolek intelektuální,
poetický a okrašlovací tam vystavil artefakty svých
členů – většinou novinky vzniklé za poslední rok.
Tradičně k této výstavě přizval i hosty.
Kateřina Bouchnerová už v téže galerii vystavovala, za poslední období je však na jejích pra-

Kateřina Bouchnerová před svými obrazy

cích znát posun nejen v řemeslné dovednosti. Ve
třinácti letech si Kateřina evidentně začíná hrát
s výrazem a pomalu pronikat za řemeslo. O tři
roky mladší Vojta Bartoš vystavil několik fotografií,
na nichž jsou zachyceny prchavé okamžiky. I tyto drobné imprese mají hodnotu, za kterou by se
nemusel stydět ani mnohem starší fotograf. Jeho

o osm let starší sestra Bára Kobrová je nejstarší
z hostů a vystavuje několik kreseb a drobných grafik. Ani ty nejsou založeny na zobrazování reálné
skutečnosti, ale jen na hře tvarů a barev.
Ze stálých členů spolku zaujme hned ve
vstupním prostoru svými oleji Markéta Myšková. Stále více pracuje s krajinnými motivy a stále méně se bojí pracovat s formátem. Nejdůležitější na jejích obrazech je barevná harmonie.
V tom je vhodně doplňují dosud nevystavené
obrazy Daniely Talachové. I na nich je barva tím
prvním, čeho si všimnete.
V největším sále galerie se prezentují čtyři
autoři. Většinou figury zde má Tomáš Černý, na
jehož zrání je znát, že výtvarné umění studuje.
Jeho Autoportrét zaujme každého na první pohled, ale i ostatní fi gurální studie jsou víc než
jen řemeslně zdatné. Lucie Křivánková pokračuje
ve svých mytologicky orientovaných pastelových
kresbách. Zvlášť zdařilé jsou její Cykly (Panna-Matka-Čarodějnice-Stařena). Další dva autoři se
zabývají spíše strukturami, tvary a malými ploškami, které vytvářejí větší bezejmenné obrazce.
Felix Krautgartner pracuje s digitální fotografií,
kterou dále upravuje v počítači. Michaela Bartošová využívá se srovnatelným výsledkem především kresbu na menších formátech.
Není, jak vidět, důležitá jen řemeslná zdatnost ale i nechuť nechat se pohltit praktickými

starostmi, případně zahnívat v pohodlných, leč
degenerativních stereotypech. Spolková výstava ukázala, že ne všichni spolčení umělci měli
v posledních měsících dost času, chuti, odvahy
a možností něco smysluplného tvořit. Poslední
podobná výstava proběhla na jaře 2008 a někteří
tehdy zúčastnění neměli tentokrát co nabídnout.
Objevují se však nové šikovné ruce a tvořící moz-

Slečny Imrichovy při prohlídce prací Michaely Bartošové

ky, a na těch, kteří svou věc již dělají déle, je znát
posun k lepšímu. Přesvědčit se o tom – či s tím
polemizovat – je možno do 18.října. Kromě pravidelných otvíracích hodin bývá galerie otevřena
kdykoli, když o to někdo požádá. Že je otevřeno,
se pozná obvykle podle poutače na ulici.
Zdeněk Dudka

Dubáček -
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Dobří filmaři se vracejí do Česka

Na zámku Nový Berštejn u Dubé se o posledním srpnovém víkendu sešli tři významní režiséři, a to díky velké náhodě, aniž by takové setkání předem jakkoli plánovali. Slavný Alexander
Sokurov zde právě natáčel „Fausta“ a byl v plné
práci. Druhý ruský režisér Oleg Stepčenko přiletěl na obhlídku lokací pro pokračování velkofilmu „Vij“. A český režisér Jaroslav Svěcený se
na zámek přijel domluvit na detailech spolupráce při natáčení seriálu „Pátrání po nacistických
pokladech“.
Alexander Sokurov a legendární Faust
Slavný režisér Alexander Sokurov je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností
současné světové kinematografie. Proslul rozvolňováním filmové struktury a dlouhými záběry, které dovádí do extrémů vedoucích až k
meditativnímu rozpoložení. Svým novým filmem
„Faust“ navazuje na trilogii o zlu, v níž sleduje temné stránky lidské povahy Adolfa Hitlera,
Vladimíra Lenina a japonského císaře Hirohita.
V německé legendě o Faustovi se mladý vzdělanec upíše ďáblu, aby získal vševědoucnost.
Film je zasazen na počátek 19. století a vychází z pojetí J. W. Goetha a T. Manna, kteří legendu zdramatizovali. Ve filmu hrají především
němečtí herci, kameramanem je Francouz Bruno Delbonnel (Harry Potter, Příliš dlouhé zásnuby, Amelie). Natáčení probíhalo v srpnu u
Dubé. Natáčelo se také na Mělnicku, v Praze a
na Berounsku. Několik scén bude ještě snímáno v Posázaví, na Kutnohorsku a na Plzeňsku,
poté se štáb přesune na Island a do Vatikánu.
Projekt podpořil i Vladimír Putin. Podle něj film
může pomoci lépe porozumět ruské kultuře. Producent filmu Andrey Sigle mluví o rozpočtu 11
milionů dolarů.
Oleg Stepčenko a pohádkový příběh Vij
Mladý ruský režisér Oleg Stepčenko na sebe
upozornil skvělými klipy oceněnými také v MTV.

V České republice natáčí historický velkofilm na
motivy klasika světové literatury N. V. Gogola.
V příběhu podle slovanské mytologie kartograf
podniká vědeckou cestu přes Transilvanii a Karpatské hory až se dostane do ztracené vísky
v neprostupných lesích, kde na něj čeká hrůzostrašné setkání s Vij, věrným sluhou ďábla. Magický pohled Vije proniká do lidské duše a otevírá ji pro všechno zlo. Film je plný dokonalých
triků a speciálních efektů. Herci jsou především
ruského původu, někteří jsou celosvětově známí
i z filmů holywoodské produkce. Kameramanem
je Čech Vladimír Smutný, držitel Oskara a 5ti Zlatých lvů. Natáčení probíhá opakovaně na zámku
Nový Berštejn u Dubé, na Liberecku, na Mělnicku
a v Praze, a to již třetím rokem. Výše rozpočtu
nebyla zveřejněna.
Jaroslav Svěcený a Pátrání po nacistických
pokladech
Český režisér Jaroslav Svěcený pracoval
více než 20 let jako producent a scénárista
pro televizní stanice NBC, CBS a ABC. Dobrodružným dokumentárním expedicím se věnuje od roku 1990 a zaměřuje se především na
cesty za válečnou kořistí nacistického Německa. Jeho nový 13ti dílný televizní seriál Pátrání
po nacistických pokladech bude uvádět Roger
Moore (James Bond) a diváky seznámí s dosud neobjasněnými případy 2. světové války.
Natáčení proběhne na mnoha místech České
republiky, v Praze a také na zámku Nový Berštejn, který sehrál v německých plánech konce
2. světové války významnou roli. Až do příchodu
Rudé armády sloužil jako úkryt francouzského
špionážního archivu. Navíc byl místem natáčení
německého filmu obestřeného mnoha reálnými
tajemstvími s dvojsmyslným názvem „Tajná nevěsta“, jehož kopie nesestříhané verze byla nalezena v berlínském archívu. Nejbližším možným
přirovnáním vypravěčského stylu Svěceného je
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žánr nepředvídatelné reality-show s množstvím
zápletek, reálného nebezpečí a dějem, který se
vyvíjí tak spontánně, jak jen je v reality-show
možné. Zájem o exkluzívní celosvětová televizní
práva projevil Discovery Channel, History Channel a BBC-TV. Cílem seriálu je vzbudit nový zájem o porozumění dopadu 2. světové války na
středoevropskou komunitu a škody napáchané
nesmyslností jejich vojenského řešení. Projekt
podporuje producent Paul Maslansky, britský
herec Sir Christopher Lee a americký herec
Sean Penn. Producentem je Nadace „Válka
a paměť“, Praha a Los Angeles a rozpočet na
13 dílů je více než 11 milionů dolarů.
Markéta Slezák

Odpočinek
na výstavě

Pokud v České Lípě pobíháte po obchodech
a chcete si na chvilku odpočinout, můžete navštívit malou, ale útulnou síň za obchodem s výtvarnými potřebami. Jmenuje se Galerie v Kopci
a naleznete ji v Mariánské ulici. V říjnu zde vystavuje své obrazy paní Lenka Kubišová. Výstava
s názvem Koně a to ostatní je k vidění od 5. do
31. října každý všední den dopoledne od 9 do 11
hodin a odpoledně od 12 do 17 hodin. V sobotu
lze výstavu navštívit od 9 do 12 hodin. Paní Kubišová, která pracuje jako učitelka v žandovské
základní umělecké škole, představuje své olejomalby, jejichž námětem jsou, jak už název výstavy napovídá, především koně. Výstavy v Galerii
v Kopci jsou vždy příjemným zpestřením cest do
České Lípy. Jistě i tentokrát obrazy paní Kubišové budou zajímavou zastávkou při putování českolipskými ulicemi.
–myš–

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
VÝSTAVY

AMBIT
do 15.11. PRVNÍ SVĚTOVÁ
AMBIT SVATÉ SCHODY
do 15.11. E. Gerthner – naivní kresba z přelomu 19.
a 20. století
MAŠTÁLKOVA SÍŇ – 1. patro kláštera
do 25.10. Obrazová kronika let 1989/90
GALERIE
do 31.12. Hrady a zámky ve výtvarném umění (Výstava ze sbírek
muzea)
GALERIE JÍDELNA
3.10.-1.11. VOŠS Nový Bor, Vernisáž 2.10. od 17.00 hod.

EXPONÁT MĚSÍCE

Unikátní archeologický nález z doby železné (okolí Dubé)

STÁLÉ EXPOZICE

Hlavní budova – augustiniánský klášter:
Regionální expozice „Příroda Českolipska“
Regionální expozice „Historie Českolipska do roku 1945“.
Starověký Egypt a Českolipsko.
Zvířata z celého světa, Svět moří a oceánů (nová expozice), Svět
hmyzu a pavoukovců.
Geologie a mineralogie. Kovářská expozice.
Přístupné části památkového objektu:
Bývalá domácí kaple – historický nábytek, obrazy.
Loretánská kaple z roku 1698, Svaté schody z roku 1725, Kaple
Nejsvětější Trojice z r. 1767 (Biberova koncertní síň).

EKOPORADNA ORSEJ PŘI VMG
V ČESKÉ LÍPĚ

Poradna pro chovatele domácích mazlíčků: Každé úterý od 15.00
do 16.30 hod.
Terarijní poradna: Každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin
Po předchozí domluvě. Ing.Zdeněk Vitáček, ředitel a zoolog VMG,
vitacek@muzeumcl.cz
Tel.: 487 823 843, Ekoporadna Orsej, Miroslava Netolická,
netolická@muzeumcl.cz
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Kam jít v říjnu

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

KD Crystal

NE 4.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

Setkání s lidovkou
a evergreenem

PO 5.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Zhasínání

ÚT 6.
ČT 8.

Česká Lípa 19,00

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského
objekt č.p. 42

Dřevčice

18,00

UDG

Koncert populární ústecké kapely

140,-

K tanci a poslechu zahraje
Vratislav Bretšnajdr

50,-

Koncert novoborské folkové
kapely

55,-

Česká politika a Rusko

Přednáškou týkající se převážně
19. století provede PhDr. Doubek

ZASTUPITELSTVO

Veřejné zasedání zastupitelstva
města Dubá tentokrát
v Dřevčicích

SO 10. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30 Acoustic tour Miro Žbirka 2009 Slovenský zpěvák exkluzivně
PO 12.

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského

ÚT 13

Městské divadlo

ČT 15.

KD Crystal

ČT 15.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Dnes hrajeme Cyrana

PÁ 16.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

„Ohrožený druh“ Michala
Horáčka

NE 18. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 15,00

Radovanovy radovánky

PO 19. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Kornelovy vdovy

ST 21.

Martina Trchová

ČT 22.

Navrátilův sál

Nový Bor

Jsou nakažlivé choroby ještě
strašákem 21. století?

Nový Bor

Pro mnohé jistě zajímavou
přednášku připravil MUDr. Dlouhý

19,00 Robert Křesťan a druhá tráva Vynikající zpěvák a textař vystoupí
s Bluesgrassovou skupinou

Česká Lípa 19,00

19,00

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského

Malta ostrov v moři
i uprostřed historie

190,-

Vystoupení skupiny Scandal
ladies, tentokráte s podtitulem
„Skandál v obýváku“

160,-

Divadelní společnost Háta
představí příběh div. spol., která
bojuje o samotnou existenci. Těšte
se na skvělé obsazení
Koncertní provedení úspěšného
alba Michala Horáčka

220,-

Divadlo Věž Brno zavítá do
ČL s typickým svěrákovským
humorem

50,-

Vtipná a svižná tragikomedie,
v hl. rolích: Miriam Kantorková,
Michaela Dolinová, Radka
Stupková a další
Pražská písničkářka, zpěvačka
a kytaristka, která inspiruje folkem,
jazzem i šansonem
Přednáška Zdeňka Pokorného

190,-

Výjimečný koncert dvorní kapely
Valašského království a legendární
zpěvačky
Multikulturní festival Pavla Fajta,
tentokrát v česko-japonském
duchu

220,-

250,-

90,-

ČT 22.

KD Crystal

PÁ 23.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Slet bubeníků

PO 26.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Cyrano

Příběh Cyrana, hrdého básníka
a skvělého šermíře, v hlavních
rolích: Martin Hofmann, Jitka
Čvančarová, Jan Jankovský aj.

240,-

Eva a Vašek

Koncert slavné pěvecké dvojice

220,-

Kapela hrající peprnou směs jazzu
s prvky funku, latiny, afro hudby
a bopu

90,-

ST 28.

KD Crystal

ČT 29.

Navrátilův sál

Česká Lípa 19,30

Travestie show

350,-

Česká Lípa 18,00
Nový Bor

19,00

Fleret a Jarmila Šuláková

Los Quemados

Akademie
Česká Lípa 19,00 Památky světového kulturního Přednášet bude V. Váňa
J. A. Komenského
dědictví UNESCO
SO 31. Městské divadlo
Nový Bor 10,00
Loupežník Rumcajs
Pohádka na motivy Václava
Čtrvtka

240,-

ČT 29.

50,-
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Sport

TJ Slavoj Dubá ve spolupráci s občany uspořádala pro děti, rodiče i prarodiče, občany i návštěvníky Dubé, zkrátka pro všechny příznivce sportu
SPORTOVNÍ DEN, který se konal ve sportovním
areálu naší organizace dne 5.9.2009 od 13hod.
Počasí hned od rána vypadalo tragicky, intenzívní déšť a zima. Příroda se umoudřila a přestalo alespoň pršet, ale zima byla celé odpoledne.
I přes to se na hřiště dostavilo asi padesát soutěží chtivých dětí.
Začali jsme vystoupením mažoretek, které
obdivovali především rodiče, kteří přivezli své
děti na fotbalové utkání starší přípravky, které
následovalo. Starší přípravka vyhrála nad Horní
Libchavou 7:0 a zřejmě i ze zklamání z velké prohry většina dětí s rodiči ihned odjela.
V průběhu utkání se rozeběhli soutěže pro
malé i velké, k dispozici byly tenisové kurty
a dětský koutek pro nejmenší děti, který zajistil Klub malých Dubáčků zastoupený manžely
Macurovými.
Soutěžilo se v sedmi disciplínách: šipky, chůdy, slalom s míčem, kriket, skok do dálky z místa,
hod míčem do dálky a střelba hokejkou na branku. Vzhledem ke studenému a větrnému počasí
jsme museli ze soutěží vynechat “potápění”. Děti

Sportovní den

jsme rozdělili do třech věkových kategorií a výkony rovnoměrně obodovali.
Každý účastník dostal propisku, sušenku
a bublifuk. V 16 hodin jsme vyhlásili absolutní
vítěze ve třech kategoriích a ti kromě dalších
cen, diplomu a medaile získali vstup do bazénu
v České Lípě.
V kategorii nejmenších dětí do 5 let se na prvních
třech místech umístili:
1. místo Honzík Zátka (z oddílu Dolní Libchava)
2. místo Markétka Knesplová
3. místo Honzík Žalovič
V kategorii školáků 6-8 let na prvních třech místech jsou:
1. místo Pepa Zátka (z oddílu Dolní Libchava)
2.-3 místo Kája Dalecký a Péťa Žalovič
V kategorii starších školáků jsme ceny rozdali:
1. místo Tomáš Kníže
2. místo Péťa Jelen
3. místo Honza Muller
Zvláštní uznání patří Janičce Wagenknechtové,
bratrům Pavlíkovým a dalším starším dětem, kte-
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ří se zúčastnili a podali vynikající výkony, příští rok pro ně vyhlásíme zvláštní kategorii. Nejmladší účastníci sportovního dne byly ještě ani
ne tříleté děti, a to Anežka Hromádková a Kája
Žalovič.
Od 16:30 hodin ti, co ještě nebyli na kost
zmrzlí, sledovali utkání mužů Dubá – Dubice,
které skončilo remízou 0:0. Celý den byly k dispozici zdarma tenisové kurty, této možnosti asi
i vzhledem k počasí nikdo nevyužil.
Na závěr poděkování sponzorům, partnerům
a dobrovolně mrznoucím lidičkám na stanovištích:
Město Dubá, Klub malých Dubáčků, Základní škola Dubá, Liberecký kraj, manželé Novákovi, Potraviny OÁZA Milan Flégl, M. Hruzíková – papírnictví a všichni dobrovolníci na stanovištích (manželé
Wagenknechtovi, Romana Holíková, Dana Dalecká, Helena Krsová, Iveta Dalecká, Jana Mojteková
a Lucka a Zuzka Dostálovi), děkujeme také panu
Immrichovi za ozvučení a Milušce Marklové za
práci u kopírky a pomoc s přípravami.
Fotogalerii z akce nafotil pan František Kubišta a nalezete ji na stránkách Slavoje www.slavoj-duba.cz. Hlavním partnerem našich stránek je
VašeIdentita.cz
Za TJ Slavoj Dubá Irena Žalovičová

4. ročník charitativního triatlonu

BBH Triatlon 2009 se konal v sobotu 5. září a už
tradičně jej organizovali BBH nadační fond, advokátní kancelář Brzobohatý Brož & Honsa a zámek Nový Berštejn. Počasí se opravdu nevydařilo, což mělo tentokrát vliv na účast
rodin s dětmi, ale i přesto byl výtěžek ze závodu i z následné charitativní dražby velmi pěkný – částka 700.000,- Kč půjde na nadační
projekty.
Byla bych moc ráda, kdybychom
měli příští rok příležitost fandit alespoň jednomu dubskému domácímu
týmu. Jelikož se jedná o charitativní
akci pro amatéry ve věku od 3 do
100 let, a to zdravé i se zdravotními
handicapy, vzdálenosti oficiálního
triatlonu (10-60-10 km) jsou výrazně zkráceny. V rybníku Nedamov
závodníci plavou vždy 3 okruhy po
250ti metrech s výběhem a otočkou
na břehu kolem bójek po každém
kole. Na kole jedou 25 km s převýšením 430 m, a to kolem Korecké-

ho a Zbynského vrchu, tajemným prostředím Uhlířova dolu a Černé rokle, listnatými lesy kolem
vrchu Šedina a Berkovského vrchu až na zámek
Nový Berštejn. Běhá se pět okruhů zámeckým

Dubáček

parkem, což je celkem 5 km. Soutěžit lze v jednotlivcích nebo i v tříčlenných týmech, tj. jeden
plave, druhý jede na kole a třetí běží. Najdou se
dobrovolníci ochotní podpořit dobrou věc? Pokud
ano, kontaktujte mne prosím. Více
informací najdete také na www.bbhnadace.cz .
Jménem všech pořadatelů
bych ráda poděkovala nadšeným
amatérským závodníkům i všem lidem, kteří nám pořádání letošního
závodu umožnili, spolupracovali na
jeho přípravách a nebo vydali potřebná povolení. Speciální dík patří
správci Autokempu Nedamov, Městu Dubá, Obci Chlum a Městu Doksy, CHKO Kokořínsko, Lesům ČR,
Odboru životního prostředí v České
Lípě a také praktické lékařce paní
MUDr. Anně Novákové z České
Lípy za laskavou pomoc, dohled
a menší zdravotnické zásahy během akce.
Markéta Slezák

