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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
Dříve, než vás seznámím s akcemi, které budeme
realizovat v září, chtěla bych se, jako vždy v tomto
sloupku, ohlédnout za uplynulým měsícem.
V průběhu srpna se pracovníci údržby věnovali z velké části také odklízení škod po silných
bouřkách, které se přehnaly přes naše území. Je
sice pravda, že vítr nenapáchal na stromech tolik
škod jako v červenci, zato silné deště zničily celou řadu cest, které bylo třeba vrátit do původního stavu. Na některých cestách bylo prohloubeno
odvodnění, díky němuž by další přívaly vody již
neměly napáchat tolik škod.
Ve druhé polovině srpna jsme v Dubé
a v Deštné začali připravovat sloupy na světelné
ukazatele měření rychlosti. V Dubé i Deštné budou ukazatele umístěny jak ve směru od České
Lípy, tak i od Prahy. Instalace těchto panelů se
osvědčila i v jiných obcích na Českolipsku, proto
věříme, že také u nás řidiče přimějí sundat nohu
z plynu a přizpůsobit jízdu maximální povolené
rychlosti v obci.
Znovu se bohužel musím vrátit k tématu vandalismu v našem městě. Tentokráte se
mládež (zdali místní nebo přespolní zatím nevíme) zaměřila na lavičky a odpadkové koše
v nedamovské aleji. Jednu lavičku převrátili, druhou přenesli přes silnici a odhodili do
příkopu, předtím ji ovšem stačili ještě poničit.
Z obou košů odcizili spodní část, kterou jsme
museli nahradit. Aby toho nebylo málo, převrátili ještě všechny kontejnery na směsný komunální odpad a kontejner s papírem na parkovišti

pod koupalištěm. Vše jsme i s podezřením na
pachatele nahlásili na Policii ČR v Doksech,
která případ šetří.
V následujícím odstavci bych se chtěla zmínit o, z mého pohledu velmi úspěšném, patnáctém ročníku Mezinárodních jazzových dnů Dubá.
Návštěvnost, kterou se pyšnil letošní ročník stále
oblíbenějšího hudebního festivalu, byla po oba
dva dny vyšší, než tomu bylo v letech předešlých.
Stovky návštěvníků se přišly podívat nejen na
vynikající hudebníky, ale také sobotní večerní
program, jehož součástí bylo slavnostní předání historicky prvního Čestného občanství města Dubá, které jsem z rozhodnutí zastupitelstva
udělila paní Evě Pilarové u příležitosti jejího významného životního jubilea. O této události jsem
se v Dubáčku již několikrát zmiňovala. Je nám
ctí, že paní E. Pilarová čestné občanství přijala
s neskrývaným dojetím, a že jsme jí tímto gestem dali najevo, jak váženou osobností pro nás
je. Chtěla bych paní Pilarové ještě jednou popřát
vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Všem, kteří se na přípravě festivalu jakkoliv podíleli, chci prostřednictvím tohoto sloupku poděkovat za skvěle odvedenou práci.
Nyní již k akcím, které budou probíhat v měsíci září. Naši pracovníci se několik týdnů budou
věnovat především výstavbě nového schodiště
na Výsluní. Těžké betonové bloky jsou již připraveny za městskou halou. Veškeré práce by měly
probíhat v režii města. Položení nového schodiště bude vyžadovat hodně úsilí, protože se jedná
o špatně přístupný terén, a tudíž si s manipu-

lací s jednotlivými schody budou naši údržbáři
muset poradit sami. Protože bude celá „stavba“
z důvodu nebezpečí úrazu po několik týdnů pro
veřejnost zcela uzavřena, prosím občany, aby
respektovali instrukce našich pracovníků a pro
cestu do města používali výhradně zrekonstruovanou zkratku.
V září dojde rovněž na výměnu oken a opravu fasády na č.p. 9 v Deštné, tedy na další etapu
kompletní rekonstrukce budovy, v níž je umístěna mimo jiné také obecní knihovna. Pokračovat
budou také práce na č.p. 157 v Roháčově ulici
v Dubé. Pro tento objekt jsme v rozpočtu města
vyčlenili finanční prostředky na celkovou opravu střechy včetně položení nové krytiny, výměnu oken, zhotovení nové vnější fasády, nových
elektrických rozvodů či na opravy koupelen ve
dvou bytech.
Souběžně s těmito pracemi bude v malé
škole nainstalováno nové plynové topení a v Základní škole Dubá vznikne chemicko fyzikální
laboratoř.
Pokračovat budeme samozřejmě i v dalších
menších akcích, a to zejména úklidových v jednotlivých obcích.
Vzhledem k četným dotazům ze strany občanů bych ještě chtěla upřesnit termín dokončení
rekonstrukce Českolipské ulice. Práce by měly
být dokončeny 30. září.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát, ať prožijete zbytek léta ve zdraví a v pohodě a školákům
ať začnou nový školní rok samými jedničkami.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Odpady v Nedamově

Znovu se musím vrátit k mému „oblíbenému“ tématu odpady v Nedamově, respektive na parkovišti pod koupalištěm.
Opravdu, ale opravdu nedokážu pochopit,
co (slušnější občan promine) ty čuňata přiměje naházet všechen odpad na zem. Chápu to
v případě separátů, které jsou plné, ale i v tomto případě by bylo na místě, nechat třeba plasty
v pytlích nebo taškách a ne je jednotlivě vyházet
na zem. Ještě lepší než je tady pytlovat by bylo
zkusit štěstí u jiného kontejneru ve městě, máme
jich tu dost. Mimochodem, a to si neodpustím,
kdyby byly všechny PET lahve sešlapané, vešlo
by se jich tam dvakrát tolik!

Ovšem co jen tak nepřekousnu, a to říkám
nejen za sebe a naše zaměstnance, ale také za
chlapy ze svozové firmy, je, když jsou kolem kontejnerů na směsný komunál všude, kam jen oko
dohlédne rozházené smradlavé odpadky. Ono,
jedna věc je sebrat a uklidit pár odpadků, ale
druhá věc je přetahovat se o „potentěnou“ plínu
nebo zbytky zapáchajícího jídla s rojem vos. To
není nic příjemného.

Pokud nastane situace, že směsný komunál
v Nedamově není kam dát, i když ho necháváme
vyvážet dvakrát týdně, uvítala bych, kdyby občané volili jinou cestu, než že přijedou, mrsknou
tam na zem vše, co nashromáždili v odpadkovém
koši a pytlík si z úsporných důvodů zase odvezou
zpět domů. Přátelé, to je hnus a myslím si, že by
se to v civilizovaném světě stávat nemuselo.
Všem ostatním slušným občanům děkuji za
stále se zlepšující třídění odpadu a těm ostatním
vzkazuji: „Prosím, nekomplikujte nám práci, jde
to zařídit i jinak.“
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 10. 9.
od 18.00 v Dubé.

Havarijní kácení stromů

Červencové a srpnové silné poryvy větru poškodily nebo úplně zničily stromy na řadě míst.
Nejednalo se jen o dřeviny rostoucí na pozemcích města, ale také na pozemcích samotných
občanů.
Protože je velice pravděpodobné, že kvůli silnému poškození budou někteří z vás nuceni další stromy ještě dodatečně odstranit, chtěla bych
vás upozornit, že v případě kácení z důvodu havarijního stavu dřeviny je třeba do patnácti dnů
toto písemně oznámit na MěÚ Dubá. Oznámení
o havarijním kácení by mělo být doplněno fotodokumentací, z níž bude patrné, že kácení bylo
nezbytné.
Mnozí občané mne v souvislosti s poškozením stromů vlivem nepřízně počasí kontaktovali
hned druhý den po vichřici, která se přes naše
území přehnala přibližně v polovině července.
Takových případů bylo skutečně mnoho, přesto
se nám díky vynikající spolupráci s našimi občany, zaměstnanci města a dubskými hasiči podařilo celou situaci vyřešit velmi rychle.
Tímto žádám občany, aby mne v případě,
že na stromech rostoucích na jejich pozemcích
zjistí, že došlo k jejich poškození, kontaktovali
na tel. čísle 724 857 243. Vyhodnocení stavu

dřeviny bude vyžadovat sjednání schůzky přímo na místě.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Z městské matriky

Dubáček

Měsíčník informací z Dubé a okolí
Vydává: Město Dubá, IČO 00260479
http://www.mestoduba.cz
e-mail: mesto.duba@tiscali.cz
Adresa redakce: Zpravodaj Dubáček,
podatelna MěÚ Dubá,
Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá
e-mail: dubacek@atlas.cz
Šéfredaktor: Miroslav Málek
Redakční rada: Markéta Myšková, Zuzana Martínková
Registrace: MK ČR E 12210
Ročník: XII., uzávěrka je vždy 15. v měsíci
Datum vydání: 1. 9. 2009
Náklad: 380 ks
Periodicita: 12x ročně
Grafická úprava: Miroslav Málek
Tisk: C-PRINT Herbert Hauser, Cvikov,
tel., fax, záznamník: 487 751 922
Redakční rada neodpovídá za obsah zaslaných článků.

Dubáček

JUBILEA

Spurná Alena, Dubá
Rezlerová Jiřina, Dubá
Kasalová Božena, Dubá

NAROZENÍ

Kučerová Barbora, Heřmánky

ÚMRTÍ
83 let
87 let

Z

Efler Juraj, Dubá
Lupoměská Františka, Dubá

Dne 9. září to budou již 3 roky, kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček
Mikuláš Hraník z Heřmánek.
Stále vzpomíná manželka s dětmi a všemi známými.
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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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červenci

l Dne 4.7.2009 od 11:38 do 13:10 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2705 v KÚ Korce s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom na komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil rozřezání
kmene stromu a jeho následné odklizení z vozovky.
l Dne 4.7.2009 od 22:08 do 23:50 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Podolce – KÚ
Jestřebí technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom o průměru jeden
metr, který byl částečně zavěšen ve sdělovacím
vedení. Jednotka provedla pomocí motorových
řetězových pil vyřezání zavěšených větví, rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění
z místní komunikace.
l Dne 4.7.2009 byla jednotka z předešlého zásahu odvolána na dopravní nehodu do Jestřebí.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované osobní vozidlo,
které bylo převrácené na střeše. Řidič se nacházel mimo vozidlo s lehkým zraněním. Zraněné osobě byla poskytnuta předlékařská pomoc.
Jednotka dále provedla zajištění vozidla proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 5.7.2009 od 09:07 do 09:32 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
I. třídy číslo 9 v KÚ Chlum s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byly zjištěny dva spadlé
stromy. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmenů stromů a jejich následné odstranění z komunikace.
l Dne 10.7.2009 od 13:15 do 14:58 hodin vyjela jednotka k požáru do kempu Borný ve Starých Splavech s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že došlo k požáru
tepelné izolace na bungalovu z důvodu rekonstrukce střešní krytiny za pomoci otevřeného
plamene (hořáku). Požár byl lokalizován před
příjezdem jednotek správcem kempu pomocí
ručních hasících přístrojů. Na místě bylo provedeno rozebrání dřevěného obložení a dohašení
skrytých ložisek požáru. Na místě zasahovala
jednotka z Doks, Policie ČR a vyšetřovatel příčin požárů u HZS ÚO Česká Lípa. Příčina vzniku požáru byla nedbalost při svařování střešní lepenky otevřeným plamenem. Škoda byla
vyčíslena na 5.000,- Kč, uchráněné hodnoty:
300.000,- Kč.
l Dne 16.7.2009 od 21:31 do 22:43 hodin vyjela jednotka k úniku ropných produktů v úseku
Deštná – Dubá, ulice Požárníků s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik
motorového oleje na vozovce. Jednotka provedla likvidaci úniku pomocí 450-ti litrů sorbentu
Vapex. Cestou operačního střediska HZS ÚO
Česká Lípa byl povolán na úklid komunikace I/9
správce komunikace.
l Dne 18.7.2009 od 06:58 do 07:44 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 27325 v KÚ Ždírec s technikou

CAS-25 Liaz v počtu 1 + 7. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na vozovku. Jednotka provedla pomocí
motorových řetězových pil rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace.
l Dne 18.7.2009 od 10:55 do 11:47 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2705 v KÚ Korce s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn spadlý strom na vozovku. Jednotka
provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění
z komunikace.
l Dne 18.7.2009 od 16:24 do 17:15 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy číslo 2601 Dubá – Dřevčice s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 7. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na vozovku. Jednotka provedla pomocí
motorové řetězové pily rozřezání kmene stromu
a jeho následné odstranění z komunikace.
l Dne 19.7.2009 od 08:57 do 09:47 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy číslo 270 v KÚ Vrchovany s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo
zjištěno havarované osobní vozidlo mimo komunikaci převrácené na střeše. Na místě byla Záchranná zdravotní služba, která měla v péči dvě
zraněné osoby. Jednotka provedla zajištění vozidla proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU)
a úniku provozních kapalin. U vozidla došlo k poškození palivové části a k úniku pohonných hmot,
které byly jímány do záchytného kanystru. Únik
ropných produktů byl následně zlikvidován 20-ti
litry sorbentu Vapex. Místo zásahu bylo předáno
Policii ČR.
l Dne 23.7.2009 se v 17:38 hodin přehnala
přes naše území větrná smršť, při které došlo
k násobným pádům stromů a větví na komunikace a obytné domy. Jednotka zasahovala celkem
u 18-ti případů s technikou CAS-25 Liaz, RZA I
Nissan Patrol, DA-8 A30 a s motorovými řetězovými pilami v KÚ Dubá, Chlum, Tuhaň, Doksy,
Skalka u Doks a na Blatcích v počtu 1 + 10 až
do ranních hodin.
l Dne 24.7.2009 od 08:00 do 18:32 hodin jednotka ve spolupráci se zaměstnanci města pokračovala v likvidacích následků větrné smrště.
Celkem zasahovala na 29-ti místech.
Velitel jednotky děkuje všem členům Dubských
hasičů za jejich píli a nasazení.
l Dne 25.7.2009 od 08:47 do 09:05 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Mateřské školy
v Dubé s technikou RZA I Nissan patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu byly průzkumem zjištěny spadlé větve na přístřešek, které
byly postupně odřezány a odstraněny.
l Dne 30.7.2009 od 06:41 do 07:28 hodin vyjela jednotka na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ
Deštná s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3 k odstranění mrtvé lišky. Před příjezdem
jednotky byla liška odstraněná členem místního
mysliveckého sdružení.
l Dne 31.7.2009 od 15:02 do 18:38 hodin vyjela
jednotka k úniku neznámé látky na vodní plochu
do Nedamova s technikou RZA I Nissan Patrol,
CAS-25 Liaz, DA-8 A3 a s nornými stěnami v po-
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čtu 1 + 8. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik látky v bezprostřední blízkosti břehu v prostoru od letního kina
po výpusť rybníka. Jednotka s ekoložkou města
slečnou Zuzanou Martínkovou provedla vyklizení pláže a vodní plochy. Za pomoci dvou norných
stěn byl únik zachycen a následně byl proveden
sběr do nádob na nebezpečný odpad. Na místě
byl proveden odběr vzorků pro laboratoř. O události byla informována starostka města Dubá paní
Mgr. Zdeňka Šepsová. Cestou Operačního střediska HZS ÚO Česká Lípa byl informován Referát
životního prostředí ORP Česká Lípa.
Jaroslav Hoza
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky
snáškového materiálu Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, hnědý a modrý.
Stáří slepiček je 16 – 19 týdnů
– těsně před snáškou.
Cena činí 128,- až 148,- Kč/ks dle stáří.
V Dubé se prodej uskuteční
v pátek 18. září 2009
od 15:15 hod. u kostela.
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166.

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“
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15. ročník Mezinárodních jazzových dnů...
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...aneb vše nejlepší, paní Evo!

Letošní jubilejní patnáctý ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá, který
se jako tradičně odehrál v areálu Letního kina v Nedamově, se může pochlubit hned několika nej. Největší diváckou účastí za několik posledních ročníků,
nejlepším počasím, jaké jsme si mohli přát… Ale hlavně nejočekávanější událostí letošního léta. Onou nejočekávanější událostí nemyslím pouze samotné jazzové dny, ale především udělení historicky prvního Čestného
občanství města Dubá, a to nikomu jinému než „naší“ paní
Evě Pilarové. Ale vezměme to od začátku.
Padla devátá hodina ranní v pátek 7. srpna a za bránou letního kina to pěkně ožilo. Pracovníci údržby tu
spolu s „děvčaty a chlapci“ z VPP změnili celé prostranství k nepoznání. Po nizounce posekaném trávníku kmitali jak mravenečci, zametali pod lavicemi
i na pódiu, vyměňovali polámané latě na lavicích,
čistili schody, připravovali květinovou výzdobu,
stavěli zastřešení pódia, no zkrátka přichystali letní kino na jazzové dny tak dobře, že mohu
s klidem říci, že tak pěkně to snad ještě na žádném
ročníku nevypadalo. Dámy a pánové, patří vám
můj obdiv i poděkování. A to jsem ani nezmínila,
jak krásně připravili převlékárnu pro účinkující.
Sotva letní kino opustili naši pracovníci, začala se zde stavět aparatura a do zahájení patnáctého
ročníku už zbývalo jen pár posledních hodin.
Kolem páté hodiny odpolední začali do Nedamova
přicházet první diváci, v průběhu pátečního večera se
jich zde sešly cca dvě stovky. Na koho se mohli těšit? Na
Big Band M. Wollmanna z Kosmonos, J-I-P Pavla Větrovce, který přijel v doprovodu spanilé zpěvačky Michaely Svobodové, na zlínský F-Dur Jazzband či na skvělé pražské vokální
kvarteto s pravým americkým soundem The Swings.
Sobotní dopolední program zahrnoval autorské čtení Jana Hocka z jeho
knihy „A šaty skáčou po žábě“ s bluesovou kytarou Pavla Šulce a všemi očekávané blues na plovoucím molu.
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Divácká účast na večerní části programu byla neuvěřitelná, na čtyři sta
padesát diváků způsobilo, že letní kino doslova praskalo ve švech. Jako první
se na pódiu objevil Big Band CL, po něm přišel na řadu Petr Smetáček a jeho
Los Rumberos. Když odbila dvacátá hodina, všichni netrpělivě očekávali příchod hlavní hvězdy večera, oslavenkyně, paní Evy Pilarové.
Moderování následujícího bloku plného skvělé hudby v podání nejen Lokomotivy Petra Vondráčka, ale také dalších
gratulantů, mezi nimiž nechyběl třeba ani Martin France, moderovali Aleš Cibulka s Michalem Jagelkou. Oba
dokázali, že jsou nejen vynikající moderátoři a baviči, ale také zpěváci. Jejich pohotový a inteligentní
humor vyvolával v některých divácích doslova záchvaty smíchu.
S celou řadou svých největších hitů vystoupila
také sama oslavenkyně, která z rukou starostky
města Dubá Mgr. Zdeňky Šepsové převzala ocenění a stala se tak historicky první, kdo získal
Čestné občanství města Dubá, místostarosta Tomáš Novák předal královně swingu krásnou kytici. Nutno podotknout, že pod pódiem se novináři
„prali“ o co nejlepší záběr.
Paní Eva se však nestala jen čestnou občankou Dubé, ale i čestnou členkou a patronkou místních mažoretek.
Po slavnostním udělení čestného občanství přišly na řadu gratulace, dárky, ale také další známé písně, které se Nedamovem nesly ještě zhruba další dvě
hodiny.
Letošní ročník patřil k nejvydařenějším. Všem, kdo se
podíleli na organizaci (v čele s panem Fialou) a přípravách patří obrovské díky, stejně tak, jako všem sponzorům.
Za rok se opět budeme těšit.
Zuzka Martínková
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Cestujete každý den?
Zkuste to s IDOLem!

Léto se s námi pomalu loučí. Pro všechny školou povinné nadešel čas školních povinností. Rodičům skončily dovolené. Většině z nás opět nastaly každodenní povinnosti. Výjimkou není ani cestování.
Nový integrovaný systém IDOL přináší nové možnosti a ulehčení v dopravě. Novým pomocníkem IDOLu je bezkontaktní čipová karta opuscard, která
umožňuje cestování různými dopravními prostředky v Libereckém kraji, a to
bez papírových jízdenek. Majitel takové karty ušetří peníze a navíc se používáním karty zapojuje do „Benefitprogramu“, který přináší další bonusy v podobě slev a dárkových kupónů.
Změny zaznamenaly také tarifní podmínky, které nabízí různé výhody dle
kategorií. Studenti jistě přivítají kategorii „STUDENT 15-26“, která se týká
všech studentů ve věku 15 až 26 let. Pro lepší představu si uveďme příklad.
Bude-li student cestovat každý den do školy z Frýdlantu do Liberce, zaplatí
za jednu jízdu 24 korun, což je 48 korun denně a 1008 korun měsíčně. Pokud
ale využije 30-ti denní kupón „STUDENT 15-26“, zaplatí za měsíční cestování
pouze 792 korun a navíc může neomezeně cestovat i ve volný čas a o víkendu. Samozřejmostí je možnost využívání MHD v Liberci po celých třicet dnů
platnosti jízdenky. Podmínkou využití této slevy je zřízení opuscard a také žákovské průkazky pro kategorii 15-26 se jménem a fotografií studenta. Tu musí
mít student při cestování u sebe. Průkazku lze zřídit v informačních a předprodejních kancelářích dopravců zapojených v IDOLu.
Obdobných výhod může využívat i žák základní školy, který jezdí ještě levněji s tarifem žák -15, tento zaplatí za třicetidenní jízdenku mezi Frýdlantem
a Libercem pouze 396,- Kč a samozřejmě i tento může s třicetidenní jízdenkou cestovat i v sobotu a v neděli.
Výhod IDOLu může využívat i zaměstnanec cestující do práce z Frýdlantu do Liberce. Tento zaplatí za třicetidenní jízdenku IDOL nahranou na opuscard pouze 960 korun, oproti kupování jednotlivých jízdenek ušetří přibližně
380,- Kč. A to už se vyplatí !
Pokud Vás IDOL zaujal, získejte více informací na www.iidol.cz a pořiďte
si vlastní opuscard!
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PLACENÁ INZERCE

Nově otevřená prodejna
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ
Školní ul. 8, Dubá
Otevřeno denně
Po
8-11
14-20 hod.
Út
8-11
14-20 hod.
St
8-11
16-20 hod.
Čt
8-11
14-20 hod.
Pá
8-11
14-20 hod.
So
8-11
14-20 hod.
Ne
16-20 hod.

Prodáváme též točená sudová vína.
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
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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PLACENÁ INZERCE
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Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ) PRO KAŽDÉHO
Víte, co je gaučová turistika? Tak se jmenuje
jeden z posledních hitů určených pro nadšené
cestovatele. Pomáhá lidem ušetřit peníze za
hotel a poznat skutečný život jiných lidí a kultur. Internetová databázewww.couchsurfing.org
má v současné době více než 1,3 milionu uživatelů, kteří nabízejí pohovku nebo gauč k přespání nebo naopak hledají nocleh téměř kdekoli na světě – tedy i v ČR. Ne každý gauč, byt
a člověk se Vám ale musí zamlouvat, a proto mají lidé hodnotí jednotlivé hostitele přímo
v jejich internetovém profilu, čímž se odhalí jakékoli porušení obecně platných pravidel. Do
jednotlivých kolonek zase hostitelé píší své
zájmy a názory, ale také zda chtějí návštěvníky pohostit jídlem, nebo je provést po měs-

PODNIKATELÉ MĚSÍCE

Provozovatelé ubytování zaregistrovali výrazný
odliv zahraničních turistů, a to ve všech regionech ČR. Cestovní ruch dostal velkou ránu už
v loňském roce kvůli silné české koruně. Lidé
déle vyčkávali s rezervacemi, byli opatrnější, pro
řadu turistů se Česko stalo příliš drahé a svoji dovolenou zde zrušili. Českým hotelům ubyli
nejen Němci, Angličané, Irové a Nizozemci, ale
i Japonci, Američané, Španělé a Brazilci. Hotely zažívají těžké časy. Šetří úplně všichni, a tak
ubývají individuální turisté i firemní klienti. Hospodářská krize přitom dopadla nejvíce na luxusní pěti- a čtyřhvězdičkové hotely. Řada z nich od
jara letošního roku razantně zlevňuje a propouští
zaměstnance. Také cestovní ruch zaměřený na
domácí českou klientelu poznamenala finanční
krize, záplavy a bohužel také deštivé počasí na
začátku prázdnin.
Lidé začínají znovu objevovat Čechy a jejich nádhernou přírodu, včetně Kokořínska
a Dubského Švýcarska. Rodiny nechtějí utrácet za zahraniční dovolenou, protože se bojí
ztráty zaměstnání. A tak stále více tráví dovolenou na českém venkově. Lze tedy předpo-

EKO-FARMA OSINALICE

tě a ukázat jim noční život. Profily v databázi
jsou různé. Převažují mladí lidé, ale překvapivě nechybí ani starší vitální lidé, kteří tak navazují nová zajímavá přátelství. Jste-li ochotni
si trochu zariskovat, vyzkoušejte to. Převažují
kladné zkušenosti.
Hledáte práci, ale trápí Vás zdravotní handicap? V tom případě věnujte prosím pozornost
portálu http://burzaprace.bariery.cz nadace Charty 77. V sekci pracovní nabídky jsou uveřejněny
konkrétní pracovní pozice určené právě lidem se
zdravotním handicapem. Nově sem zaměstnavatelé mohou umístit odkaz na svůj web s pracovními nabídkami pro handicapované či se životopisy
uchazečů. Tvoří se tak databáze bezbariérových
zaměstnavatelů. V sekci pracovní nabídky také

nově vzniká seznam firem, které už zaměstnávají a dále chtějí zaměstnávat osoby se zdravotním handicapem.
Máte dost čtení negativních zpráv v denním tisku? V tom případě Vám doporučuji portál www.pozitivni-noviny.cz . Pozitivní noviny
šíří výhradně optimismus, dobrou náladu, chuť
do života a zájem o poznávání. Budete z nich,
myslím, příjemně překvapeni.
Věděli jste, že česká hasičská reprezentace na Světových hrách policistů a hasičů
v Kanadě obhájila pozici absolutní světové
špičky? Znamená to, že čeští hasiči jsou opět
nejlepší na světě! Více informací najdete na
www.chsf.cz.
Markéta Slezák

kládat, že zájem o dovolenou v našem nejbližším okolí v příštích letech vzroste. Hosté sem
přijíždějí, protože očekávají klid a pohodu,
čistý vzduch, nenarušenou přírodu, pramenitou vodu, blízkost domácích zvířat, koní, zvěře a ptáků. Přejí si čisté a pokud možno levné
bydlení, ale obvykle nečekají žádné luxusní vybavení ani služby.

důvěrou, otevřeně a přátelsky. Hranici svého
vlastního soukromí si kvůli tomu museli posunout o pořádný kus dál. A bylo třeba se zbavit také politických i náboženských předsudků.
Vždyť někdy na jednu noc nebo jindy na pár
dnů s nimi pod jednou střechou bydlí velmi rozdílní lidé. Navíc jako provozovatelé musí velkou
část svého volného času věnovat také dalším
povinnostem - dělají hostům snídaně, starají se
o ně, probírají s nimi tipy na výlety a většinou
i uklízí pokoje a perou ložní prádlo. A to si většinou poskytováním ubytování jen přivydělávají, protože na celé živobytí to při těch cenách
rozhodně není. Když si totiž spočítáte všechny
výdaje spojené s pronajatým pokojem, tj. co
stojí elektřina, voda, topení, praní a mandlování, poplatky a daně, mnoho toho nezbude.
A to ještě musíme zohlednit náklady na standardní vybavení, opravy, údržbu a skromnou
reklamu, aby alespoň někdo přijel. Takže náš
potlesk patří poskytovatelům ubytování, které
uvádíme níže. I oni dávají lidem vědět, jak je
na Dubsku krásně…
Markéta Slezák

Provozovatelé ubytování
na Dubsku
Nabídka v okolí města Dubá je pestrá. Od
stanování přes karavany a jednoduché chatky
až po ubytování v penzionu nebo v rodinném
hotýlku. Výjimkou v okolí nejsou ani malebné
statky, rodinné penziony a ubytování apartmánového typu. Bohužel přímo ve městě Dubá nabídku ubytování či letních bytů doposud postrádáme. Víme ale, že takové podnikání není vůbec
jednoduché.
Proč si vážíme lidí, kteří se rozhodli poskytovat ubytování ve svém soukromí? Protože se
rozhodli přistupovat k cizím lidem s obrovskou

SELSKÝ DVŮR HEŘMÁNKY

Dubáček -
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PENZION RESTAURANT ZAKŠÍN

JÍZDÁRNA ZAKŠÍN

HOSPŮDKA NA BLATCÍCH

AUTOKEMP NEDAMOV

Pozn.: Pro úplnost uvádím, že ubytování a služby poskytuje i ZÁMEK BERŠTEJN u Dubé. Web: www.berstejn.cz .
V seznamu ubytování na Dubsku bohužel chybí minimálně jeden zavedený
penzion a také nové funkční apartmány. Informace o nich jsem našla na internetu. Majitelé těchto objektů nejprve
zprávu o zamýšleném uveřejnění informací v Dubáčku nadšeně uvítali, později
mi však písemně sdělili, že změnili názor a výslovně si nepřejí být v časopisu
uvedeni. Ač mne to vůbec netěší, o důvodech nechci spekulovat a jejich rozhodnutí respektuji.
Markéta Slezák

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 5. 9.
MUDr. Naděžda Motlíková
Eliášová 1545/9, Česká Lípa
tel. 487 853 014

neděle 13. 9.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 26. 9.
MUDr. Andrej Ivanov
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 523 088

neděle 6. 9.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v P.
tel. 487 762 377

sobota 19. 9.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 27. 9.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

sobota 12. 9.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

neděle 20. 9.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v P.
tel. 487 762 377

pondělí 28. 9.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901
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Nápady pro turisty

PŘES POLE A LES

Dubáček

Mineme nově postavenou lavičku a přes dřevěný
mostek po žluté turistické značce dojdeme do působivého hlubokého ve skále vytesaného úvozu,
který vede do Deštné. Napravo se můžeme po-

Na vycházku necelých deset kilometrů dlouhou
se vydáme z náměstí uličkou podél radnice. Můžeme přitom obdivovat zvelebenou radniční budovu, které nová okna v původním stylu vrátila
krásu a důstojnost. V ulici Požárníků odbočíme
doleva a před obchodem pana Flégla přejdeme
vozovku a dáme se cestou kolem skladových hal
a posléze znovu vlevo k sušárně chmele. Významnou technickou památku rekonstrukce teprve čeká, ale i nyní stojí za to si ji obejít a dobře
prohlédnout. Vedle sušárny v místech dnešních
zahrádek býval morový hřbitov z roku 1680.

Socha sv. Prokopa
Sušárna chmele

V novém územním plánu Dubé bude zanesena obnova cesty od sušárny k remízku a dále
k soše sv. Prokopa. Vznikne tím velmi pěkná vycházková trasa. Zatím ale půjdeme od sušárny
doleva cestou podél jedné z řad cenný skalních
sklípků. Mineme ruinu staré stodoly a při ústí na
křižovatku ulic Jana Roháče a Nedamovské po
levé straně máme zbořeniště po vyhořelé památkově chráněné roubence a vpravo červený památkově chráněný dům s křížkem, který u domu
dal postavit v roce 1803 dubský měšťan Anton
Ungermann.
Na silnici půjdeme doprava kolem další skupiny skalních sklípků a velkého domu, kde se mimo
truhlárnu nachází i příjemný hostinec. Silnici le-

nicí označuje celá lokalita až k Dubé. Budou-li
pole schůdná, vydáme se k hraně lesa. V srpnu
bylo možné jít po heřmánkem zarostlé mezi, oddělující dvě polní kultury. Mez se stočila posléze
doprava a opět doleva a nedaleko druhého posedu – takzvané kazatelny, bylo možné po pěšině přejít pruh obilí přímo do ústí úvozu, scházejícího lesem k Vrabcovu. Pokud cesta přes pole
není schůdná, půjdeme od sv. Prokopa lesem
dolů k Šibeničnímu mlýnu a dále úzkou silničkou na Vrabcov.
Jdeme-li přes pole a starou vrabcovskou
cestou, sestupujeme podél původního hlubokého, dnes větvemi zaházeného úvozu březovým
hájkem. Na rozcestí se dáme lesní cestou doprava, stáčí se posléze doleva dolů k rekreačnímu
středisku Vrabcov, kde ústí mělkým kamenným
úvozem. Na vrabcovské cestě půjdeme doprava,

Tesaný úvoz u Deštné

dívat, jak doslova z popela vstává velký roubený
dům. Sejdeme k rozcestí a po pár krocích odbočíme doprava pěšinou mezi ploty k lávce a dojdeme
k hlavní silnici. Přejdeme ji a kolem pumpy s užit-

Lávka v Deštné
Skalní sklípky a budova truhlárny

muje již vzrostlá lipová alej, vysazená náhradou
za staré lípy, které zahynuly vinou nevhodného
postřiku přilehlých polí. Po pravé straně odbočuje
ze silnice polní cesta, kterou se vydáme na horizont. Z návrší je krásný výhled na Dubou a především na věnec kopců, které Dubou obklopují.
Místo se nazývá Tabule (Scheibe).
Zarostlou cestou půjdeme doleva k soše sv.
Prokopa. Mezi Dubou a hranou lesa se kdysi rozkládaly chmelnice. Nedaleko sochy utloukl roku
1774 Ignác Schiffner svého otce, který právě na
chmelnici pracoval. Od sochy směrem k lesu je
návrší, zvané Vinice (Wienberg). Někdy se Vi-

Ústí staré cesty na Vrabcově

kolem chráněného smrku ztepilého a půvabného
roubeného stavení směrem k Deštné. Nacházíme se v přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky, která byla vyhlášená v roce 1996. Je to
rozsáhlý komplex mokřadů, který se od silnice
1/9 u Deštné přes Vrabcov táhne údolím vodního
toku Liběchovky a přilehlými lokalitami až k odbočce k osadě Kluk.
Vlevo vedle cesty je malý rybníček, který
CHKO Kokořínsko vytvořilo pro obojživelníky.

kovou vodou se dáme asfaltovou silničkou vzhůru.
Poslední dům vlevo je luxusně znovuvybudovaná
roubená usedlost, od roku 2002 památkově chráněná, nad kterou se nám otevírá pohled na půvabný deštenský kostelík a na rušivou hospodářskou
budovu, postavenou na místě vyhořelé zájezdní
hospody. Dojdeme na rozcestí, kde se dáme polní
cestou vpravo k opravené kapličce. V roce 2007
byla kaplička z roku 1913 poražena při svážení
dřeva, ale péčí Městských lesů a místních občanů,
z nichž jmenujme především akademickou malířku
Olgu Jeřábkovou, byla drobná stavba vyzvednuta,
znovu usazena na své místo a zrenovována, včetně obrázku lidové madonky.

Dubáček -
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stěny, které jsou skryté za stromy. Po pravé straně mineme koberec chráněného brčálu menšího
a neobvyklou srostlici několika kmenů javoru klenu, můžeme obdivovat velmi vysoké smrky, snažící
se z rokle dosáhnout ke světlu. Dojdeme k pasece,
kde proti nám na skalním výběžku je usazena myslivecká „kazatelna“. Sledujeme stopy koní do užší
rokle, kterou se dostaneme na zpevněnou cestu,
vedoucí od silnice 1/9 na Dubovou Horu. Půjdeme
po ní pár desítek metrů doprava a na rozcestí se
dáme druhou širší cestou vlevo. Temný převážně
listnatý les kolem údolní cesty vystřídal zde světlý
borový porost. Jdeme podél paseky dolů ke kraji

Křížový kámen u letiště

Památkově chráněný dům v Deštné

Napravo za kapličkou se
rozkládá přírodní památka Deštenské pastviny, vyhlášená
v roce 2003. Tvoří ji
stráň stepního charakteru o rozloze téměř
2,5 ha v nadmořské
výšce 250 - 290 m,
s porostem teplomilné
trávy sveřepu na vápnitém pískovci. Vyskytují se zde také chráněné druhy rostlin.
Pokračujeme cestou
v přímém směru do
lesního údolí. PoOpravená kaplička
vrch cesty je nerovný, se stopami koňských kopyt, ale právě tyto stopy
nám v zarostlejších místech ukáží další směr cesty. Vlhké hluboké údolí posléze stoupá mezi skalní

BUK LESNÍ

Fagus sylvaticus
Mohutný strom z čeledi bukovitých (Fagaceae)
dorůstá výšky až 40 m. Má hladký kmen se stříbrošedou kůrou, jeho listy jsou vejčité, 4 - 9 cm
velké, na líci tmavozelené, lesklé, na rubu světlejší, s celokrajným často zvlněným okrajem. Na
podzim se listy zbarvují do jasně zlatavého odstínu. Květy – žluté samčí v kulovitý jehnědách na
dlouhých stopkách, zelené v párech ve vzpřímené číšce rostou na jednom stromě v oddělených
chomáčích v dubnu a květnu. Plodem je bukvice, kterou tvoří trojboká ostnatá nažka, v níž se
skrývají jeden až tři ořechy, které poskytují krmivo lesní zvěři. Dříve se jimi přikrmoval i dobytek.
Pro člověka jsou zasyrova mírně jedovaté.
Buk je původní evropskou dřevinou, jeho
rozšíření se táhne od Pyrenejí přes Velkou
Britanii po jižní Švédsko a od Baltu přes Karpaty až na Balkán. V celé oblasti se vyskytuje
v několika druzích, ale Čechách je původní jen
buk lesní. Daří se mu dobře na vápencovém
podkladu, nesnáší trvalé zamokření a také chudé suché půdy. Vystupuje do nadmořské výšky
více než 1 000 m. Je součástí smíšených les-

Rozhled od Dubové Hory

Cesta na Dubové Hoře

lesa, kde odbočíme doprava na polní cestu, ze které je úchvatný výhled na dubský kostel a dva hrady
na kopcích, Starý Berštej a Bezděz.
Mineme Bílou kapli a po ploše bývalého letiště dojdeme k tuhaňské silnici. Nedaleko výjezdu
z letiště si všimneme vpravo za příkopem starodávného křížového kamene. Po silnici scházíme
k Dubé. V lánu pole vlevo se zelená remízek tak
zvané Ženatých zahrady a o něco dále pás keřů
a stromů, kde se skrývají ruiny Hahnovy sířírny
chmele. Scházíme kolem sběrného dvora k Dubé
a při pohledu na obrovské průčelí kostela Naleních porostů, ale vytváří i čisté bučiny. V lesích
vyrůstá na vysokém rovném kmeni vysoko nasazená koruna. U solitérních jedinců je kmen nižší

Kostel Nalezení sv. Kříže

zení sv. Kříže můžeme přemýšlet o tom, jaký rozkvět města asi předpokládalo panstvo v 18. století, když jako třetí dubský kostel postavilo tak
výstavnou stavbu.
–myš–
a koruna široce rozvětvená, velmi bohatá. Buky
se dožívají stáří až 400 let, plodit začínají ve
věku 50 - 80 let.
Dřevo buku lesního je tvrdé, narůžovělé,
stejnoměrně husté s krátkými vlákny a jemnými
póry. Špatně však odolává různým biologickým
škůdcům, především houbám a není tvarově stálé. Vyrábí se z něho především nábytek, zvláště
ohýbaný - například kdysi populární židle Thonet
- dále také překližky, kuchyňské nářadí, parkety
a železniční pražce. Suchou destilací se z bukového dřeva vyráběl dřevný líh a bylo i materiálem na výrobu dřevoplynu. Bukové dřevo je také
výborným výhřevným palivem.
Kultivary buku s různě barevnými či tvarovanými listy a korunou se často vysazují
v parcích. V Libereckém kraji je 22 chráněných exemplářů buku lesního, na Českolipsku
je to pouze památný buk u Manušic. Nádherné
exempláře kultivarů buku se nacházejí v Dubé
v zahradě domu čp. 108 v Dlouhé ulici. Je to
obrovský červenolistý Fagus sylvatica varieta
Atropurpurea a „smuteční“ forma s převislými
větvemi Fagus sylvatica var. tristis Pendula.
–myš–
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DUBÁ - MĚSTO CHMELE
Pro přesné údaje o počátcích pěstování chmele
na Dubsku chybějí doklady, ale bývá uváděno, že
chmelnice kolem Dubé byly již v 16. století. Největší rozkvět zaznamenalo zdejší chmelařství na
přelomu 18. a 19. století. Do poloviny 19. století
se díky chmelu stalo Dubsko bohatým, prosperu-

ním velkých síříren (sířením se chmel konzervoval) a sušáren. V 70. letech 19. století tak vznikla
nejstarší část dodnes dochované sušárny na jižním okraji města, kterou postavila rodina Langhansových z čp. 133. Později byla sušárna rozšířena
a vystřídala několi majitelů, jedněmi z nich byla ro-

Hahnova sířírna chmele

jícím regionem a ekonomický boom, založený na
pěstování a obchodu s chmelem, dozníval ještě
počátkem 20. století. Například v roce 1920 se na
Dubsku sklidilo ze 184 ha chmelnic 2 849 q chmele, ale o sto let dříve byla rozloha chmelnic přes
1000 ha. Později už byl mnohem žádanější jemnější červeňák, odrůda pěstovaná na žatecku a na
úštěcku, kterému se bohužel v okolí Dubé nedařilo. Dubský zeleňák, či zelenáč, patřil mezi odrůdy
tak zvaně hrubšího chmele, který vyhovoval staršímu způsobu vaření piva. Také se po usušení dal
skladovat dva až tři roky, což bylo pro zemědělce
i obchodníky výhodnější. Ale tlak požadavků trhu
byl neúprosný. Spotřebitelé stále více dávali přednost novějšímu způsobu chmelení piva, pro které
by vhodný právě žatecký červeňák. Proto nakonec
chmelařství na Dubsku zcela zaniklo.
Přesto zde pěstování chmele zanechalo nesmazatelné stopy. Především v architektuře domů,
kdy prostory pro sušení a skladování chmele ovlivnily vzhled i rozměry roubených i zděných objektů.
Chmel se sušil na půdách, někdy i ve dvou patrech nad sebou. Půdní prostory musely být dobře odvětrány, proto ve střechách někde dodnes
najdeme větrací otvory buď dlouhého podélného
tvaru nebo ve formě tak zvaných volských ok. Větrání zajišťovaly i okénka ve štítech, někdy ve více
řadách nad sebou. Usušený chmel se pak ukládal do chmelných komor, proto v domech vznikaly
poměrně velké prostory bez oken, jen s větracími
otvory. Dále bylo potřeba pro obchodníky chmel
napytlovat do žoků, naložit na vozy a odvézt. To
vše vyžadovalo manipulační plochy ať již v domě
či u něj a těmto potřebám byla architektura domů
přizpůsobena. V zemědělských usedlostech navíc
bývaly i místnosti pro ubytování sezónních dělníků.
Proto jsou v oblasti Dubska malé přízemní chalupy, jaké se běžně dochovaly v jiných regionech,
výjimkou. Častěji se zde vyskytují rozlehlé patrové
domy, jejichž dnešní využití bývá problematické.
V 2. polovině 19. století se dubští podnikatelé
v chmelařství pokusili zvýšit efektivnost budová-

dina Grundfestových z čp. 141 v Dubé. V roce 1889
byla sušárna podstatně rozšířena a dostavěna do
dnešní podoby. V polovině dvacátých let 20. století
získala sušárnu rodina Reichmannových z čp. 40
a krátce před II. světovou válkou ji odkoupil dubský
chmelařský spolek. Po válce posléze připadl objekt
sušárny dubskému Státnímu statku, který zde zřídil
výkrmnu brojlerů. Nyní je majitelem unikátní technické památky město Dubá, které se aktivně snaží
významnou stavbu zachránit a obnovit.
Vraťme se ještě do druhé poloviny 19 století.
Chmelové trhy se v Dubé odedávna konaly několikrát týdně od září do zimy. Mimoto jednotliví
obchodníci skupovali chmel přímo od drobnějších
pěstitelů a prodávali ho dál. Jedni z významných
podnikatelů v tomto oboru byli Hahnovi. Rodina
Hahnových pocházela z obce Klášter Hradiště
nad Jizerou, kde byl v 30. letech 19. století Sa-

Dubáček

lomon Hahn nájemcem vrchnostenské vinopalny.
Abraham a Alois Hahnovi se v Dubé usadili v tak
zvaném Panském domě, čp. 192, kde dnes mimo
jiné sídlí pošta. Alois, narozený v roce 1833, získal roku 1865 v Dubé domovské právo. Oba, Abraham a především Alois, se zabývali obchodem
s chmelem. Postavili i vlastní sířírnu a sušárnu
za městem na pozemcích mezi dřevčickou a tuhaňskou silnicí, kde dosud lze nalézt ruiny této
stavby, jimž se přezdívá Hrádek, či Myší hrádek.
Alois Hahn obchodoval převážně s pražskou firmou Kaufmann & Pollak a z korespondence se
můžeme dozvědět, jak pečlivě bylo dohlíženo na
kvalitu usušeného chmele. 19. září 1895 píší zastupci firmy Kaufmann & Pollak, aby Alois Hahn
pro ně koupil :...“ 4 - 5 pytlů zelenáče nejjemnější
jakosti, jemné vůně, pěkné lesklé barvy, křehkého,
bohatého na lupulin, krásně zelených šistic a vůbec vysloveně první jakosti v cenovém rozsahu
od 50 do 53 zlatých....“ Každý pytel chmele měl
své číslo a běda, když se obchodníkovi nezdál
obsah prvotřídní. 1.září 1899 píší z firmy Kaufmann & Pollak : „...chmel takového vzrůstu, kvality
a barvy se nám absolutně nehodí. Na vzorku se
nám líbilo aroma, ale to se tu nevyskytuje, chmel
nemá takřka žádný lupulin, protože není dozrálý,
není vyspělý, předčasně byl očesán. Takové zboží nesmíte nabízet...V těchto vzorkách nemůžeme
najít žádný pěkný obraz zelenáče. Brali bychom
i vzorky červeňáku, snad nám můžete nějaký poslat.“ (Překlad M. Vojtíšková)
Sířírnou a sušárnou chmele byla původně
i dnešní stáčírna pitné vody v Nedamovské ulici,
kterou vlastnila dubská rodina Hellerových, pravděpodobně z čp. 45. Friedrich Bernau se ve své
knize Der politische Bezirk Dauba z roku 1888
zmiňuje dokonce celkem o šesti sířírnách chmele v Dubé. Avšak kde tyto další objekty stály se
zatím nepodařilo zjistit. Členové rodin Langhansových, Grundfestových, Reichmannových, Hahnových i Hellerových jsou pohřbeni na Radouňském židovském hřbitově.
–myš–
Abraham Hahn, Dubá, telefonní číslo 4
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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

Česká Lípa dvojnásobně česká

Druhou mocninou „češství“ se 19. září 2009
stane koncert České filharmonie, světoznámého
hudebního tělesa, jehož návštěva umocní svým
významem a poctou mnohonásobně nejen město
Českou Lípu, ale především již VIII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, který bude probíhat až do 17. října na 10 místech
Libereckého kraje.
Slavnostní a velmi prestižní zahájení tohoto podzimního hudebního klání bude tedy plně
„v moci“ a pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského, který dá ve velkém sále kulturního
domu Crystal zaznít takovým skladbám jako je
„Má vlast“ Bedřicha Smetany či Symfonie č. 8
G dur „Anglická“ Antonína Dvořáka.
Avšak nejen tento jedinečný a naprosto výjimečný hudební počin řadí „Lípu Musicu“ mezi
prestižní republikové i zahraniční festivaly.
Jeho nabídka dalších hudebních děl připravená pro posluchače mnohdy i na velmi mystických
místech (kostel sv. Barbory v Zahrádkách, kostel
sv. Vavřince v Jezvé…), začala již letním prologem Ivy Bittové, která 14. srpna rozezněla svým
nenapodobitelným uměním nádvoří Vodního hradu Lipý jak vlastními kompozicemi a improvizacemi, tak i upravenými díly klasických autorů.
K netypickým zajímavostem festivalu rozhodně patří i tzv. „neděle smíření“ – setkání

rodáků z českolipského kraje, jeho nynějších
obyvatel s těmi, kteří byli po druhé světové válce nuceni odtud odejít a jejíž duchovní patronaci převzal páter Angelus Waldstein, benediktin
působící v současné době v klášteře v saském
Wechselburgu.
Letošní program Mezinárodního hudebního
festivalu Lípa Musica je tedy opravdu plný „velkých“ jmen i „velkých“ děl, a to nejen z oblasti
hudby vážné a komorní.
Například mimořádný a netradiční projekt
zpěvačky Lenky Dusilové s projekcí Petra Nikla bude k vidění v Městském divadle v Novém
Boru, Miroslav Táborský se naopak představí
spolu s Komorním orchestrem Berg, coby vyprávěč, v symfonické pohádce pro děti „Péťa
a vlk“ Sergeje Prokofjeva v Jiráskově divadle
v České Lípě.
Právě tak jako by bylo možné pro Českou
Lípu bez nadsázky označit zahajující koncert
České filharmonie za hudebně kulturní akci roku,
tak i závěrečný koncert „Labyrint světa a ráj srdce“ věnovaný nedožitým 80. narozeninám skladatele Petra Ebena s recitací jeho syna Marka
Ebena a doprovodem varhan Tomáše Thona, lze
označit jako jeden z kulturních zážitků nejvyšších
kvalit, nabízených v rámci kolekce 13 originálních
festivalových pozvánek letošního hudebního pod-

zimu, k jehož návštěvě a poslechu jsou všichni
příznivci srdečně zváni.
Další informace týkající se výše zmiňovaného
festivalu, včetně podrobného programu a možnosti online předprodeje najdete na internetových
stránkách www.lipamusica.cz .
Zdeněk Stehlík

Spolková výstava

Podbezdězský spolek intelektuální,
poetický a okrašlovací připravil
na přelom léta a podzimu výstavu,
shrnující tvorbu členů spolku
a jejich hostů v uplynulém roce.
Výstava bude zahájena vernisáží
v sobotu 12. září od 18 hodin.
Umělecké fotografie, obrazy
i grafické práce budou v dubské
Galerii Pošta k vidění až
do 18. října, a to vždy ve středu
od 9 do 11 hodin, v pátek od
14 do 16 hodin a v neděli od 10
do 12 hodin.

14

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

PLACENÁ INZERCE

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

SKUPINA ČECHOMOR
V ČESKÉ LÍPĚ

Akce v České Lípě

Jednu z nejůspěšnějších kapel domácí scény, legendární skupinu Čechomor, čeká 21. září koncertní zastávka v České Lípě, kdy potěší své diváky v kulturním domě Crystal.
Hudba formace Čechomor je přirozeně v jistém smyslu generační záležitost. Zajímavá a současně i velmi úspěšná kombinace lidové či folkové
hudby, moravského folkloru a rockových postupů
dala vzniknout dnes už stálici na tuzemské hudební scéně. Čechomor je kultivovaných zjevem,
který neurazí intelektuála a dovede pobavit takřka
kohokoliv, což je minimálně vzácné.
Tuto skupinu není opravdu nutné představovat. Dodám jen, že Čechomor je pražská hudební
skupina hrající české, moravské a slovenské lidové písně. Za dobu svého působení procestovali
celou Evropu, Severní Ameriku a Rusko, spolupracovali s divadlem Na Palmovce, bratry Formany, divadlem Continuo a dalšími významnými
umělci. V roce 2001 získali tři ceny Anděl.

PSÍ VOJÁCI

Formace Psí vojáci, která zavítá během své koncertní šňůry i do České Lípy bude hrát 4. září na
vodním hradě Lipý. Psí vojáci jsou dnes legendou
téměř nedotknutelnou a přestože bývají zařazováni k hudbě alternativní, samotná skupina svou
tvorbu popisuje jako jakousi mezizónu na dohled
od undergroundu.
Na nádvoří se hradu se dá proto opět očekávat nevídaná energie a zejména výkon hlavní po-

stavy kapely, pianisty a zpěváka Filipa Topola.
Přestože je frontman Psích vojáků žijící legendou české alternativy, jeho styl se stále ještě
vyvíjí a vždycky se najde něco, čím své posluchače překvapí. Stále stejné a stále stejně dobré zůstávají texty skladeb, které zpěvák vykřikuje poloshrbený od klavíru. Barvité obrazy, syrová
přirovnání, verlainovská poetika…slova jsou poskládaná jakoby mimoděk, ale té samozřejmosti
s níž plynou nebo jsou vykřikována zkrátka nelze odolat.
Síla jeho písňových nápadů hypnotizuje publikum jako magnet – každé další slovo překvapí
a zároveň perfektně zapadá do skládačky těch
předcházejících. Jednotlivé skladby díky tomu
získávají naprosto neopakovatelnou atmosféru, ať už mluvíme o temné Napsal jsem píseň
nebo Kainarem inspirovaných Holičkách. Topol
umí v té nejméně očekávané chvíli přijít s něčím
novým, překvapit i nadchnout.
Ve stejný den a na stejném místě bude koncertovat také skupina Jablkoň. Tato skupina začala koncertovat více než před třiceti lety pod
křídly pražské Jazzové sekce. Svou činnost později dělila mezi rockové a folkové akce, občas zabrousila i do oblasti jazzu a vážné hudby. V současném koncertním programu Jablkoň úspěšně
kombinuje své tradiční hledačské pojetí s novými písničkami. Tato přední česká skupina alternativní hudební scény dostala v roce 2005 cenu
Anděla za CD Hovada boží. Navázala spolupráci
s předním českým houslistou Jaroslavem Svěceným, královéhradeckým symfonickým orchestrem
a s Brněnskou filharmonií. Skupinu též doplnil
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zpěvem a hrou na saxofon pátý člen Anička Duchaňová. Ta by neměla chybět ani během vystoupení v České Lípě.

PÁRTY SE ŠÍPEM
A NÁHLOVSKÝM

Pokud se v programu objeví jméno Karel Šíp,
divák má zaručeno, že se dobrou hodinku bude
bavit milým, srozumitelným a hlavně inteligentním
humorem. Českolipští diváci mají tuto možnost
8. září v kulturním domě Crystal, a to v pořadu
Všechnopártičky.
Karel Šíp přiveze do České Lípy oblíbený televizní pořad, ale tentokrát v divadelní úpravě. Jediným hostem bude rovněž milý a zajímavý člověk
– Josef Náhlovský. Kus společného uměleckého
života už mají pánové za sebou, a proto bude na
co vzpomínat. V pořadu do kterého si Karel Šíp
pozve Josefa Aloise Náhlovského, probere širokou
škálu jeho chorob a neduhů, ale také společně zavzpomínají na cesty do zahraničí.
Improvizovaný pořad vychází z principů pořadu Všechnopárty, jde o improvizaci Karla Šípa
a jeho hostů na předem dané téma, i když v tomto případě vždy pouze s jedním hostem. Rovněž
bude dán prostor i dotazům diváků.
Tito dva baviči spolu vystupují téměř dvacet
let, díky fotbalové Amfoře procestovali skoro celý
svět, takže ať už se dialogy budou odvíjet jakýmkoliv směrem, bude každopádně co poslouchat.
Vystoupení obou protagonistů zpestří písničky
muzikálové zpěvačky Dagmar Zázvůrkové.
Milan Doležal
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Kam jít v září

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ČT 3.
až
NE 6 .

KD Crystal

Česká Lípa

od
9 do
18,00

4. Aqua festival 2009

NE 6.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

ÚT 8.

KD Crystal

Česká Lípa 19,00

Setkání s lidovkou
a evergreenem
Všechnopartička

PÁ 11.

KD Crystal

Česká Lípa 18,00

Setkání s lidovkou

Český šampionát chovatelů terčovců
– skalár s mezinárodní účastí,
IV. Mezinár. mistr. chovatelů diskusů,
III. Mezinár. mistr. chovatelů skalár,
II. prodejní veletrh rybářských potřeb
a na I. prodejní výstavu orchidejí
K tanci i poslechu hraje Jiří Horák

50,-

Zábavný pořad s předními českými
komiky Karlem Šípem a Josefem
Aloisem Náhlovským. Uvádí Michal
Herzán

220,-

K tanci a poslechu hraje Vráťa
Bretšnajdr.
SO 12. Galerie Pošta
Dubá
18,00 Vernisáž spolkové výstavy Přijďte se podívat na vernisáž
výstavy, kterou připravili členové
Podbezdězského intelektuálního,
poetického a okrašlovacího spolku
PO 14. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30
Sklenka sherry
Směšné blues o hledání štěstí
a lásky. V hlavní roli Zuzana
Kronerová a Jan Hrušínský
ČT 17.

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského
ČT 17. Městské divadlo Nový Bor 19,00

Menlein na Ptačí louce
Veřejné oko

SO 19.

KD Crystal

Česká Lípa 19,00

Česká Filharmonie

NE 20.

KD Crystal

Česká Lípa 15,00

Škola kouzel Pavla
Kožíška

PO 21.

KD Crystal

Česká Lípa 19,00

Čechomor Kooperativa
tour 09

Zkrátka Moliére. V hlavní roli Karel
Roden, Jana Krausová

ST 23.

Papežství
v dějinách Evropy

Zvláště o období 20. století bude
přednášet Mgr. Šebek

Za tajemstvím planet 8

SO 26. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 15,00

Dlouhý, široký
a bystrozraký

290,-

220,Komorní komedie o lásce,
bláznovství a moudrosti. Karel Sidley
- daňový poradce (Lukáš Vaculík)
zachránil svou ženu Belindu (Ivana
Jirešová)z úplného dna. Poskytl jí
veškerý přepych, vzdělání, úctyhodné
postavení a materiální zabezpečení.
Přesto se mu jednoho dne vymkne
život z rukou. Proti němu stojí
záhadný pan Christoforu (Hynek
Čermák), bláznivý soukromý detektiv
Zahajovací koncert festivalu Lípa
Vstupné:
Musica je zároveň zahájením
abonentní
koncertní sezóny českolipského
karty KPH,
Kruhu přátel hudby 2009-2010.
prodej
Na programu je např.: B. Smetana,
vstupenek
A Dvořá. Více na www.lipamusica.cz v pokladně
KD Crystal
Pojďte si hrát na kouzelnickou školu
110,a v roli kouzelnických učňů čarujte na
jevišti společně s Pavlem Kožíškem
Slavnostní zahájení nové sezóny
250,Kulturního domu Crystal koncert
rock-folkové skupiny Čechomor

Zdravý nemocný

ČT 24. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

40,-

Přednáší Mgr. Ladislav Smejkal

ÚT 22. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30
Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského

90,- Kč,
děti do 10
let zdarma,
důchodci a
děti nad 10
let 45,- Kč

Přednáška Milana Ziga, člena České
astronomické společnosti, o návratu
lidí na Měsíc, o hledání planet
podobných Zemi a další novinky
z výzkumu planet sluneční soustavy
Tradiční sobotní pohádka pro
nejmladší diváky. Klasický příběh
o třech neuvěřitelných kamarádech

290,-

50,-

50,-

