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V Dubáčku
najdete:
– Kompletní úklid
obcí (str. 3)
– Motorkáři
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– Mezinárodní
jazzové dny (str.

12)

– Akce Klubu
seniorů (str. 15)

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
Polovina prázdnin je za námi a přitom jsme si sluníčka ještě příliš mnoho neužili. Přesto bych chtěla
využít tohoto sloupku k tomu, abych všechny, kteří
tak ještě neučinili pozvala do nedamovského autokempu. V letošním roce se stejně jako v letech
předešlých můžeme pyšnit čistou vodou, která je
ke koupání jako stvořená. Ráda bych vás ovšem
pozvala také do letního kina, které bude promítat
ještě v srpnu. Věřím, že většina z vás si v programu
letního kina najde film, jenž si nenechá ujít. V neposlední řadě bych vás chtěla upozornit na blížící se
patnáctý ročník Mezinárodních jazzových dnů, u jejichž příležitosti oslavíme významné životní jubileum
paní Evy Pilarové, které za její přínos našemu městu udělím čestné občanství města Dubá. Jak se můžete dočíst uvnitř zpravodaje, na pódiu letního kina
se vystřídá celá řada gratulantů a vynikajících hudebníků. Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečnou událost, věřím, že se nás v Nedamově sejde
ještě více, než tomu bylo u předešlých ročníků.
Další akcí, o níž bych se v tomto sloupku chtěla
zmínit, je znovuvysvěcení kaple v Horkách, které se
u příležitosti dokončení její rekonstrukce konalo v závěru měsíce června. Tuto kapli, která je majetkem
města, má v pronájmu Občanské sdružení Drobné
památky severních Čech.
Opravy kaple probíhaly od roku 2005 a vyžádaly
si přibližně 580 000 Kč. Z toho 360 000 Kč poskytl
Liberecký kraj z fondu na obnovu kulturních památek
spolu s Ministerstvem kultury ČR z Havarijního fondu. Město Dubá přispělo ze svého rozpočtu částkou
180 000 Kč a občané Horek celkem 30 tisíci korunami. Obrovské poděkování za vynikající spolupráci patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli nejen

na financování rekonstrukce, na samotných pracích,
na přípravě slavnostního znovuvysvěcení této krásné
kaple, ale také občanům Horek, pracovníkům městského úřadu, městskému zastupitelstvu, zaměstnancům Památkové péče Česká Lípa, zaměstnancům
Národního památkového úřadu v Liberci a v neposlední řadě panu Mgr. Milanu Mordačikovi za pomoc při
vybavení interiéru kaple. Bylo mi ctí, že jsem na Horkách mohla přivítat váženého hosta, kterým byl biskup litoměřické diecéze Mons. Mgr. Jan Baxant, který
k nám vážil dlouhou cestu, aby naši nově zrekonstruovanou kapli vysvětil. Tohoto slavnostního odpoledne
se zúčastnila více než stovka pozvaných hostů, ať už
místních občanů, bývalých obyvatel Horek, mezi nimiž nechyběli ani původní němečtí rodáci, či dalších
pozvaných hostů. Celé odpoledne provázelo slunečné počasí, skvělá atmosféra, velmi dobré občerstvení,
ale především radost z úspěchu, kterého se nám podařilo dosáhnout společnými silami. Kaple Nejsvětější Trojice je nyní skutečnou ozdobou Horek a věřím,
že při pohledu na ni si všichni vzpomeneme na úsilí,
které muselo být vynaloženo na její záchranu.
V další části mého úvodního slova bych všechny
občany ráda upozornila na důležitou věc týkající se
odpadového hospodářství v našem městě. Ani Dubé
se nevyhnulo zdražování cen za likvidaci komunálního odpadu. S vedením firmy AVE, která sváží a likviduje veškerý odpad v našem městě, jsme dlouho
jednali a usilovali o co nejmenší navýšení cen. Nakonec jsme dospěli ke kompromisu, díky němuž prozatím nebudeme muset navyšovat občanům poplatky
za svoz a likvidaci odpadu. Jednou z podmínek svozové firmy, která vlastní všechny popelnice a kontejnery v našem městě, ovšem bylo, aby město zajistilo
stažení odpadových nádob a jejich přerozdělení tak,

aby konečný počet popelnic odpovídal celorepublikovému průměru množství vyprodukovaného odpadu
na jednoho občana v domácnosti. V praxi to znamená přibližně toto. Podle statistik uváděných svozovou
firmou by domácnost o počtu 1 až 4 členů měla mít
při týdenním vývozu k dispozici popelnici na 120 litrů
odpadu. Domácnosti o počtu 5 a více členů by měli
mít buď dvě popelnice 120 l nebo jednu 240 l. Vzhledem k tomu, že v celé řadě domácností mají občané ještě z dob dřívějších, kdy nebyl zaveden týdenní
svoz odpadu, nádoby, které neodpovídají výše uvedeným požadavkům firmy, zajistíme v měsíci srpnu jejich
výměnu. Nově přidělené popelnice budou označeny
známkami, přečíslovány a rovněž dojde k aktualizaci
evidence odpadových nádob a výměně poškozených
kusů. Veškeré informace týkající se průběhu stahování o opětovného vydávání popelnic obdrží všichni
občané formou letáků do svých schránek. K dispozici budou tyto informace také na internetových stránkách www.mestoduba.cz a na úředních vývěskách.
Pro bližší informace se můžete obrátit na ekoložku
MěÚ sl. Martínkovou na tel. čísle 724 857 243.
V krátkosti bych se ráda ještě zmínila, že
v souladu s plánovanými úpravami areálu městského hřbitova v Dubé došlo v uplynulém měsíci
k opravě velkých schodů u dolní brány. O opravu
schodiště se postaral správce hřbitova pan Skřivánek. Věřím, že zejména starší občané, kteří areál
navštěvují, tuto změnu uvítají.
V úplném závěru všem přeji, aby nás v srpnu
provázelo lepší počasí než tomu bylo doposud. Dětem přeji, aby se jim druhý měsíc prázdnin vydařil a v září vkročily do nového školní roku pravou
nohou.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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JUBILEA

Volfová Věra, Dřevčice
75 let
Kalabisová Drahoslava, Dubá

NAROZENÍ

Indrych Matěj, Dubá
Demeterová Adéla, Deštná
Myška Dominik, Zátyní

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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Kompletní úklid obcí

V období letních prázdnin jsme si stanovili nelehký cíl, „vřítit se“ v hojném počtu pracovníků postupně do všech našich spádových obcí a udělat
v nich „generální“ úklid.
Nutno podotknout, že naši chlapci a děvčata
z VPP a údržby už odvedli pořádný kus práce.
Jak taková akce vypadá? Vybaveni veškerým
potřebným nářadím a technikou se hned ráno vypravíme do cílové obce, rozdáme si úkoly a pak
už se může začít. Kromě sekání trávy jsme se
zaměřili také na údržbu keřů, stromů (zejména
odstranění suchých nebo houbou napadených
částí), sbírání odpadků, zametání komunikací, hrabání a odvoz posekané trávy a tak dále,
a tak dále. Činností, které je v našich obcích třeba udělat je celá řada.
Jako první jsme „vzali útokem“ Horky. Myslím,
že mohu mluvit za všechny zúčastněné, když řeknu, že to byla dřina, ale za ty pochvalné ohlasy
to rozhodně stálo.
Druhou obcí, která se prozatím dočkala naší
hromadné „návštěvy“ bylo Zátyní. Zátyní má jednu velkou výhodu, a to sice, že si většina majitelů
jednotlivých domků kolem svých pozemků udržuje
pořádek sama. I přesto jsme tu ovšem měli dost
práce. Zapotili se především naši sekáči, kteří se
tu museli vypořádat s velkými travnatými plochami. Jednoduchý nebyl ani úklid zdejší komunikace, o jejímž vyčištění po zimě silničáři zřejmě ještě nezačali ani uvažovat, natož aby jej realizovali.
A tak se děvčata chopila košťat a zmizela v oblaku
prachu. Z nejhoršího silnici dostaly, jsou to prostě
jedničky, a o zbytek se zasloužili dubští hasiči.

V každé obci navíc v průběhu těchto akcí „Z“,
jak jim pracovně říkáme, vzniká další plán prací,
které zde chceme uskutečnit, ale které se budou
moci realizovat až na podzim. Jedná se především o větší zásahy, jako je redukce korun přerostlých stromů, prořezání cest apod.
Ze Zátyní jsme se přesunuli do Dřevčic, kde
jsme strávili nejvíce času, a to především proto, že nepořádek, který jsme první den uklidili,

si pro nás místní dovedové (a já chci doufat, že
to dělají jen děti) přichystali znovu. Zřejmě proto, abychom se příliš „nenudili“. Poté, co jsme tři
dny po sobě vyklízeli čekárnu plnou odpadků, už
mi (a myslím, že nejen mně) začalo cukat oko.
V Dřevčicích na nás čekaly speciality jako ohniště přímo pod stromy, které byly „pěkně“ opálené… A tak jsme si dali tu práci, ohniště zrušili,
strhli traktorem se lžící, hlínu plnou rezavých hřebíků jsme odvezli a z cihel jsme vyznačili ohniště
na daleko vhodnějším místě. Se všemi největšími

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO
Dubá v červnu
l Dne 12.6.2009 od 09:18 do 10:36 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy číslo 270 v katastru obce Vrchovany
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil
s jednou zraněnou osobou, která byla v péči
Záchranné zdravotní služby. Jednotka provedla zajištění vozidla proti požáru (odpojení AKU)
a úniku provozních kapalin. Po dobu vyšetření
dopravní nehody Policií ČR jednotka prováděla
řízení silničního provozu.

l Dne 23.6.2009 od 01:29 do 02:20 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy číslo 260 do obce Pavličky s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom na komunikaci, který byl částečně
zavěšen v telekomunikačním vedením. Pomocí motorových řetězových pil bylo provedeno
vyřezání zavěšených větví z vedení, rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění
z komunikace. Před odjezdem byl proveden
úklid vozovky.

l Dne 18.6.2009 od 13:03 do 14:26 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na vyžádání Policie ČR do Loubí s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byla již na místě Policie
ČR, která provedla násilné vniknutí do rekreačního domu. V objektu byla nalezena osoba bez
známek života. Přivolaný lékař Záchranné zdravotní služby konstatoval exitus. Jednotka asistovala Policii ČR při ohledání místa události.

l Dne 26.6.2009 od 09:07 do 09:59 hodin vyjela jednotka k úniku ropných produktů do statku na
Krčmě v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl v garážích zjištěn únik motorové nafty ze tří zemědělských strojů po krádeži
na zpevněné ploše o rozloze 22 x 4 metry. Uniklé
kapaliny byly zlikvidovány 30-ti kg sorbentu ECO-DRY.
Jaroslav Hoza

OZNÁMENÍ

nedostatky, na které jsme v Dřevčicích narazili,
jsme seznámili předsedu osadního výboru pana
Adamce. Teď nezbývá než doufat, že se místní
občané, ať už děti nebo dospělí polepší a pro
příště už nebudeme úklidem Dřevčic muset trávit
polovinu týdne. Nesmím zapomenout poděkovat
malému Martinovi, který nám po celou dobu poctivě pomáhal. Jeho mamince vzkazujeme, že na
něj může být pyšná. Je to prima kluk.
Následovala Deštná a klasika, sekání trávy, plení záhonků, úklid, prořezy suchých větví.
I v Deštné jsme od místních občanů slyšely pochvaly za odvedenou práci.
V době, kdy vzniká tento článek, pokračují práce v Zakšíně, následovat bude Bukovec
a zbylé obce.
Všem našim pracovníkům, kteří se na akcích
„Z“ podíleli a podílet ještě budou, DĚKUJI, už teď
mohu říci, že odvedli obrovský kus práce, který
je opravdu vidět na první pohled.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

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

Hledám důchodce
– kutila – který si
chce přivydělat,
na občanskou
brigádu v záchranné
stanici. Manuální
zručnost, poctivost,
technické myšlení
a praxe v ovládání
jednoduchých strojů
podmínkou.
pí. Gilová,
mob.: 606 542 233
PO – PÁ po 14 hod.

Veterinární poradna MVDr. Hruškové se v srpnu bude konat ve čtvrtek 20. 8. 2009
ve výjimečném čase od 18:30 do 19:30 v obvyklých prostorách.
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Zbytečným nehodám lze zabránit

Léto je již v plném proudu, děti si užívají školní
prázdniny a dospělí zaslouženou dovolenou. Ani
toto odpočinkové období však není bez rizik. Aby
nějaká mimořádná událost nenarušila chvíle pohody a nedošlo k zbytečným újmám na zdraví,
nebo škodám na majetku, měli bychom i v létě
dodržovat základní pravidla bezpečnosti.
Rozdělávání ohně v přírodě: v létě mnozí
podnikají různé výlety, pobývají na chalupách či
chatách, táboří v přírodě apod. Při těchto aktivitách se často neobejdeme bez táboráků, grilování a opékání buřtů. Při tom bychom si měli dávat pozor na dodržování několika bezpečnostních
pravidel, která chrání nás i okolí. Oheň v přírodě
se totiž může velice snadno vymknout kontrole,
ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody.
- Při rozdělávání ohně v přírodě je nutno
zvolit vhodné místo pro ohniště, a to minimálně
50 metrů od okraje lesa, v dostatečné vzdálenosti od budov a dalších materiálů, které se mohou
vznítit. Pamatujme, že v lese lze rozdělávat ohniště pouze na vyhrazených místech.
- Ohniště je nutno v přírodě oddělit od okolního porostu obložením kameny, vyhloubením
zeminy a podobně. Nezapomeňme na možný
poryv větru, který může zanést hořící jiskry na
desítky metrů.
- K zapálení, nebo udržování ohně nikdy
nepoužívejte vysoce hořlavé zápalné látky (benzín, naftu, líh apod.) oheň se velice snadno vymkne kontrole a může způsobit vážné újmy na
zdraví.
- Dělejte jen takový táborák, který dokážete
bezpečně zvládnout. Mějte po ruce vždy dosta-

tečné množství hasební látky pro případ rozšíření
mimo ohniště (kbelík s vodou, nataženou zahradní hadici, připravenou lopatu atd.)
- Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik
bez dozoru dospělé osoby do úplného vyhasnutí, nebo zalití vodou.
- Za silného větru, nebo v období extrémního sucha oheň raději nerozdělávejte.
Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice atd.)
- Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte, tím
podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem,
chraňte si rukama obličej a válejte se dokud plameny neuhasnou. Pokud na místě máte po ruce
deku, nebo jinou vhodnou textilii (ne z umělých
vláken) lze ji také použít k uhašení oděvu. Když
dojde k popáleninám, postižených ploch se nedotýkejte, nikdy nestrhávejte přiškvařené textilie
a puchýře nepropichujte. Popálené místo ihned
ponořte do studené čisté vody a přivolejte odbornou pomoc.
Grilování a plynové spotřebiče: stejně jako
v případě otevřeného ohně, i při grilování bychom
měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odlétající jiskry nezapálily okolí. V grilu bychom měli
používat jen k tomu určené palivo. Gril musí být
stabilní, při jeho převrácení hrozí popálení.
Pokud jakýkoliv tepelný spotřebič používáte
ve volné přírodě, nesmíte ho ani na okamžik nechat bez dozoru. Spotřebiče jako propanbutanový vařič a grily by neměly být vystaveny vysokým
teplotám a nadměrným tlakům. U nádob s hořlavými plyny hrozí vlivem vysokých teplot jejich
únik a vzniká zde nebezpečí výbuchu. Pamatujme, že propanbutan je těžší než vzduch, proto

Dubáček

se tyto tlakové láhve nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů
a ubytovacích zařízeních. Tyto nádoby nikdy neodkládejte do stanů, chat o dalších prostorů ve
kterých spíte. Láhve se stlačeným plynem umisťujte ve snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte přístupu dětí.
Jak přivolat pomoc: když přes veškerou
vaši opatrnost přece jen dojde k požáru či jiné
závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů
nebo jiných záchranářů, snažte se v prvé řadě
zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve
chraňte život a zdraví, teprve potom majetek.
Jakoukoliv mimořádnou událost, která se stane
vám či které jste svědkem, co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či
112. Pokud jde o vyloženě zdravotní problém,
pak volejte zdravotnickou záchrannou službu na
číslo 155, policii pak na číslo 158. Při ohlášení
vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou
napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na
sebe. Nikdy nezavěšujte jako první a řiďte se pokyny operátora.
K nahlášení události a přivolání hasičů můžete použít dle obecně závazné vyhlášky města Dubá – „Požární řád města Dubá“ spojení na
JPO II/1 SDHO Dubá a to: ohlašovna požárů –
606 372 919, nebo velitel jednotky 725 076 553.
Pevně věříme, že po dobu vaší zasloužené dovolené a rekreace tyto čísla nebudete potřebovat.
Jaroslav Hoza

Policisté více kontrolují vyhlášené trasy motorkářů
Střední Čechy - Na středočeských silnicích zemřeli o víkendu dva motorkáři a jeden se těžce
zranil navzdory tomu, že policie vyhlásila na
letní měsíce akci Prázdniny 2009 bezpečnější.
Při ní se zaměřuje speciálně na kontroly motocyklistů. Důvodem jsou vysoké počty mrtvých při kolizích motorkářů.
Dopravní policisté reagují mimořádnou akcí na
skutečnost, že loni v červenci a srpnu zemřelo na českých silnicích 201 lidí, z toho bylo
41 motorkářů. Ve Středočeském kraji zahynulo loni v prvním pololetí šest motocyklistů, letos sedm. „V České republice rapidně
stoupl počet motocyklistů, souvisí to s rozvojem automobilismu. Bohužel na to nejsou
naši řidiči připraveni,“ uvedl šéf dopravních
policistů Leoš Tržil. S tím souhlasí také Martin Gebauer z organizace BESIP. „Řidiči aut,
hlavně střední generace, si musejí na motorkáře zvyknout. Musí si uvědomit, že tečka ve
zpětném zrcátku je u nich za dvě vteřiny,“ řekl.
Proto se policisté při kontrolách zaměřují na
známé motorkářské trasy, ve středočeském
regionu jde zejména o hlavní tah z Mělníka
do Dubé na Českolipsku v Libereckém kraji.
Právě starostové několika obcí, které silnice
plná zatáček protíná, v minulosti policii kritizovali. Vadila jim narůstající agresivita motorká-

řů, nebezpečné hazardování při přejíždění přes
plnou čáru, hluk z výfuků a to, že policisté nebyli na silnicích vidět. Nyní už policejní hlídky častěji motorkáře kontrolují, přejíždění plné
čáry navíc monitoruje vrtulník. Mluvčí mělnické policie Václav Tichý potvrdil, že se policisté

ilustrační foto

na trasu zaměřují. „Žádný speciální zátah na
motorkáře jsme letos zatím neměli, dopravně
bezpečnostní akce kombinujeme,“ uvedl Tichý. Naposledy kontrolovali motoristy včera.
V obcích od Liběchova po Dubou letos motorkářů ubylo. „Zdá se, že je to lepší než
v předchozích letech. Motorek tady už tolik
nejezdí,“ uvedla starostka obce Medonosy

Anneliese Beníšková. Podle starosty Tupadel
Jiřího Honzíka je to i počasím. „Zatím nebylo tak pěkně, aby motorkáři pořádně vyrazili,“ řekl. Očekává zhoršení situace. „Na neukázněné motorkáře neplatí nic,“ poznamenal.
Spíš než starostové věří ve výsledky letošní
speciální akce policistů odborníci na bezpečnost v dopravě. „Každá preventivní akce má
smysl, i když se mezi řidiči rozkřikne. Aspoň pak
v daném úseku v danou dobu jezdí řidiči včetně
motorkářů tak, jak mají,“ poznamenal Martin Gebauer z organizace BESIP ministerstva dopravy.
Připomněl, že by ke snížení počtu nehod
mezi motocyklisty přispělo, kdyby řidičský
průkaz na silný stroj mohli získat až v 21 letech. A právě to bude tématem mezinárodní
konference Motorkáři jako viníci a oběti, jež
se uskuteční v létě na zámku Nový Berštejn
u Dubé, který leží na konci motorkářské trasy.
„Od německých a rakouských dopravních policistů chceme získat co nejvíce informací od vydávání řidičáků přes pořádání zátahů až třeba
po legislativu,“ řekla Markéta Slezák, zámecká
paní z Nového Berštejna, která konferenci pořádá.
LUCIE ZIKMUNDOVÁ, s využitím ČTK
(Vyšlo dne 14. 7. 2009 ve středočeském vydání MF Dnes)
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Co se děje kolem motorkářů?

Vzhledem k neutěšené situaci s motorkáři, která
nás už léta trápí také na Dubsku, jsem od začátku letošního roku měla řadu jednání na nejrůznějších úřadech. Některá jsem podnikla s paní
Annelise Beníškovou (starostkou Medonos), jiná
s Jurajem Ranincem (poslancem za ODS), mnoho dalších sama. Vím, že situace na silnici 1/9
je stále špatná a výrazně se nezlepšila, ale zdá
se mi, že se přece jen něco vyznamného změnilo. Dle statistik na českých silnicích každoročně
umírá nejvíce motorkářů v Evropě - lidé na nejvyšších postech si již uvědomili, že změny jsou
nezbytné a problém je skutečný. Dovolte
mi, abych Vás seznámila s alespoň drobnými pokroky.
1. Změnili se policejní ředitelé a vedoucí
územních odborů a s nimi i přístup k motorkářům a jejich problematice. Dopravní policie v Mělníku má plný stav, při dopravních
kontrolách pomáhají i Liběchov a Mšeno.
Akce mají podporu krajů, jsou dobře připravené a pravidelně disponují také vrtulníkem. Doladila se komunikace mezi policisty
vysílačkami i v místech s chybějícím signálem. Moje subjektivní hodnocení akcí je pozitivní. Vedoucí plk. rada Žučenko a šéf dopravky pan Štrombach dělají vše v rámci
možností a platné legislativy. Je zde vůle
situaci neustále zlepšovat. Na Českolipsku
je to bohužel jinak. Vůle by snad s novým vedením i byla, ale dopravní policie v České Lípě potřebuje urychleně doplnit stav policistů a trápí ji
i řada ekonomických překážek, které však nyní
řeší vedoucí plk. Rajt ve spolupráci s policejním
prezídiem. Věřím tedy do budoucna v lepší časy.
Policejní prezídium má nově k dispozici skupinu
speciálně vycvičených policistů na motocyklech,
která bude brzy poprvé přizvána k dopravní kontrole zaměřené na motorkáře. Uvidíme, jak se
to osvědčí.
2. Již na loňský podzim jsem připravila seminář s názvem „Motorkáři jako oběti a viníci“,
určený pro představitele policie České republiky a zemí EU na nejvyšší manažerské úrovni.
Kvůli změnám na ministerstvech a vyhrocené
politické situaci byl seminář nakonec po dohodě

s náměstky ministrů odložen na letošní rok. Přes
zimu sice Policejní akademie vypracovala studii
k problematice a navrhla některá možná zlepšení, ale zůstalo jen u teorie, kterou se nikdo z ministerstev dále nezabýval. Na jaře byla jednání
o semináři obnovena. Získala znovu potřebnou
podporu a s plk. Ing. Tržilem, ředitelem dopravní policie ČR, jsme se rozhodli akci uskutečnit
ve druhé polovině září. Smyslem by mělo být
vylepšit a obohatit metody práce policie o cenné zkušenosti kolegů z Německa a z Rakouska
a udělat maximum pro úpravu české legislati-

vy tak, aby to policii umožnilo účinné metody
úspěšně používat. Se závěry semináře by měla
pracovat komise působící napříč Ministerstvem
vnitra a Ministerstvem dopravy s cílem připravit
legislativní změny ve formě vládního návrhu zákona. S dalšími pracemi v té věci mi má do budoucna pomáhat také pplk. Lerch z policejního
prezídia, který dříve pracoval v Mělníku a situaci
dobře zná. Již dříve jsme v té věci jednali. Ptáte se, proč přikládám legislativě takový význam?
Mimo jiné bych ráda prosadila přísnější postihy
za neuposlechnutí výzvy k zastavení a ujíždění
policejní kontrole. V současnosti je to kvalifikováno jen jako přestupek a řidiči za ujetí dokonce
nehrozí ani trestný bod. Policisté se proto k tomu také tak staví. Nebudou přeci stíhat někoho,
kdo spáchal jen přestupek a riskovat, že se pro-

ZUBNÍ POHOTOVOST – SRPEN 2009

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.

sobota 8.8.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

neděle 16.8.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 9.8.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v P.
tel. 487 762 377

sobota 22.8.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

sobota 15.8.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 705

neděle 23.8.
MUDr. Miroslav Kopřiva
ul. 28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706

sobota 29.8.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614
neděle 30.8.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901
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následovaný zraní nebo dokonce zabije. Ovšem
pokud by to bylo kvalifikováno podobně jako v jiných zemích jako trestný čin, už by to bylo jiné
a motocyklisté by si divoké ujíždění a přejíždění
nohou policistů dobře rozmysleli. Také bych chtěla zlepšit a zkvalitnit systém vydávání řidičských
oprávnění pro motocykl. Přála bych si, aby policisté měly možnost na místě zabavit technický
průkaz k motocyklu (jmenuje se to teď jinak, ale
alespoň takto všichni víme, o co jde), je-li technicky nezpůsobilý, tedy pokud má třeba proražený výfuk. A mohla bych pokračovat dále. Aby
se situace opravdu změnila, je třeba opora
v legislativě. Podporu bych měla získat napříč politickým spektrem a mám ji již přislíbenu i od několika senátorů.
3. Ministerstvo dopravy se rozhodlo
pro ČR objednat celkem pět pojízdných
stanic technické kontroly, které by společně s inspektorem/obsluhou poskytovalo
policii k dopravním akcím. V zásadě se jedná o dokonale vybavené speciální nákladní
automobily. Díky nim by bylo možno odborně zjistit upravené výfuky motocyklů a na
místě vyměřit sankce.
4. Nový je pohled policejního prezídia
a dopravních odborů na bezpečnostní prvky na silnici první třídy. Doposud byla pravidla striktní, města a obce ležící na silnici
první třídy si nemohla řadu věcí dovolit kvůli názoru policie, že není žádoucí bránit plynulosti provozu. Nyní bychom měli mít možnost získat potřebná
povolení a umístit do města tzv. zpomalovací polštáře a případně i vyvýšené přechody pro chodce.
Samozřejmě to lze kombinovat s více prostředky,
semafory, dopravním značením atd. Na pracovní schůzce zastupitelstva jsme o tom již hovořili
a podnikneme potřebné kroky v rámci možností.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám za Váš
zájem o problém a sympatie, protože je v boji
proti větrným mlýnům opravdu potřebuji. Nejsem naivně optimistická, ten boj trvá už dlouhých šest let a užírá mi spoustu času i dobré
nálady, ale dělám pro zlepšení situace všechno,
co je v mých silách.
Markéta Slezák

Otevírací doba lékárny

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno je XXXXXX
vždy od 9:00 do 11:00

Objednávky léků, požadavky,
informace
na tel. čísle 487 870 139
(lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).
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Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ) PRO KAŽDÉHO
Chystáte se na zahraniční dovolenou do zemí
„rizikových“? Například do Egypta? Potom Vám
doporučuji dobrovolně se před cestou zaregistrovat do systému Ministerstva zahraničních věcí na
http://drozd.mzv.cz/ . Poskytnuté informace slouží ministerstvu k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.
Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů
a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se
v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před
hrozícím nebezpečím.
Rádi byste se o místě Vaší dovolené dozvěděli co možná nejvíce? Informace o všech státech
světa najdete na portálu Ministerstva zahranič-

PODNIKATEL MĚSÍCE

Na tomto místě Vám každý měsíc pravidelně
představuji sympatické a podnikavé lidi z Vašeho okolí. Ani tentokrát neudělám výjimku, i když
manželé Věra a Augustin Veselých nejsou podnikatelé, ale jen „sezónní zaměstnanci“ Města
Dubá. Oba však mají pro podnikání šestý smysl.
Víte-li o dalších zajímavých lidech, o nichž bych
se v Dubáčku měla zmínit, dejte mi o nich prosím vědět. Kontakt a případně i dotazníky pro
podnikatele získáte v Infocentru. Předem mnohokrát děkuji.

Letní rozhovor s manželským párem –
Augustinem & Věrou Veselých
Vizitka: Augustin Veselý pochází z jižních
Čech, narodil se v Jindřichově Hradci. Původně začal pracovat jako traktorista, ale vypracoval se dokonce na ředitele Strojní traktorové
stanice v Benešově nad Ploučnicí. Z kádrových
důvodů ho bohužel po 6ti letech vyhodili, a tak
vystřídal řadu dalších zaměstnání. Byl mimo jiné
i seřizovačem textilních strojů a kuchařem. Věra
se narodila v Krásné Lípě a Augustina poznala na
internátě, brzy se vzali. Věra pak dělala rozbory
půdy ve výzkumu, poté pracovala v textilce Benar
v České Kamenici. V roce 1990 byl však závod
zrušen, a tak si Věra našla práci v kuchyni. Před
11ti lety se manželé rozhodli přijmout nabídku
sezónní práce v autokempu Nedamov. Nedávno
v Dubé koupili byt a natrvalo se sem přestěhovali. Manželi jsou již 42 let, mají 3 dospělé syny
(42, 40 a 32 let) a 7 vnoučat.
Proč si jich vážíme? Jsou přátelskou tváří
i srdcem Nedamova. V autokempu žijí v sezónních
intervalech již 11 let a dělají práci, která vlastně
nikdy nekončí. Od té oficiální, za níž jsou placeni,

ních věcí ČR, www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_
statu/index.html , portál www.ocestovani.cz zase
nabízí informace pro vášnivé i příležitostné cestovatele. Možná oceníte i oficiální internetové stránky Evropské unie pro všechny, kdo se
vydávají na cestu do kterékoli z 27 zemí EU na
www.europa.eu/abc/travel/index_cs.html . Zajímavý je i portál www.travelon.cz o řadě populárních světových destinacích.
Zajímá Vás tematika EU? Pak Vás možná nadchne nový server, kde lze najít články
o záležitostech Evropské unie, které byly vydány v evropském tisku daný den či den předtím.
Obsahem webu jsou analýzy, komentáře a nejrůznější videa, grafy či komiksy od nezávislých
novinářů. Monitorováno je cca 250 nejrůznějších

evropských novinových titulů. Dostupné jsou zatím v deseti jazycích, včetně češtiny. Více na
www.presseurop.eu .
Věděli jste, že znaková řeč není po celém světě stejná? Chtěli byste se ji naučit? Tak zkuste
kliknout na www.spreadthesign.com/country/cz .
Na stránkách najdete hlavně videoukázky znaků pro nejrůznější slova v několika evropských
jazycích.
Trápí Vás nebo Vaše blízké deprese? Zkuste využít odbornou poradnu portálu www.stopstigma.cz . Někdy si člověk neuvědomuje, co se
s ním děje. V takovou chvíli je nezbytné, aby pomohlo okolí, které si všimne významnější a déletrvající změny nálady u někoho blízkého.
Markéta Slezák

až po desítky jiných úkonů, které prostě „někdo“
udělat musí. Dokáží vidět věci i očima rekreantů,
chovají se zodpovědně a jsou velmi vstřícní, jako
by autokemp byl jejich vlastní. S rekreanty prožívají jejich osudy, radosti, strasti i nemoci a je-li to třeba, dětem vyndávají klíšťata. Rádi a bez zbytečných slov každému pomohou. A co víc, posledních
12 let jsou spolu 24 hodin denně. Dámy a pánové,
ruku na srdce, kdo z nás by to dokázal?

Co Vám dělá při práci radost?
Augustin: Ty spokojený lidičky, jejich ocenění. Nebo také krásné večery a nemusí být vůbec
plánované. Například když se sjedou hudebníci
a začnou znenadání před stanem hrát. Pro sebe
i pro ostatní. A také mám moc rád ryby. Rybaření
se věnuji od dětství, vždyť jsem z jižních Čech.
Až budu v důchodu, což je za pár měsíců, rád
bych vedl rybářský kroužek.
Věra: Mě těší, když vidím, že ta práce má
smysl a lidé jsou usměvaví. Přátelství navrch je
jaksi navíc, toho si moc vážím. A pochopitelně je
pro mě moc důležitá spokojená rodina.
Náš rozhovor ukončily výkřiky rekreantů, kteří
právě přijeli. „Jééé, ty chatičky jsou natřený! Viděl jsi to?! Ty jsou úúúžasný! A ty umyvárny! My
jsme se sem letos tak těšili, dobrý den…“
Markéta Slezák

Kdy jste přišli do Dubé?
Augustin: Před 11ti lety nám pan Roud nabídl práci v autokempu Nedamov. Manželka šla
pracovat do kiosku, já jako správce. Zůstali jsme
i potom, co pan Roud přestal autokemp provozovat. Moc se nám tady líbí. Kemp je takový rodinný. Někteří rekreanti sem jezdí dokonce i 33 let,
jsme s nimi za ta léta, co se známe, vlastně už
jako přátelé.
Věra: Jsou zde úžasní lidé, klid, čisto, krásné prostředí. Navíc ryby. A tak se časem stalo,
že dnes tady máme přátel snad už více než-li
v Kamenici. Také proto jsme se už do Dubé přestěhovali.
Jezdili jste i dříve do kempu na dovolenou?
Augustin: Ano, jezdili. Teď se nám to hodí.
Vidíme možné problémy, cítíme je podobně jako
rekreanti, a můžeme na nich včas začít pracovat. Kdyby to tady člověk neměl rád, tak by to
vůbec nefungovalo.
Věra: Těší nás, že takovou práci máme, i když
je to bohužel jen od června do září a ten zbytek
roku musíme nějak překlenout. Je škoda, že ta
práce neumožňuje výdělek i v dalších měsících.
Co je součástí vaší práce?
Augustin: Jsem zaměstnán jako správce, a tak
pár lidí organizuji, plavčíka, úklid. Hlídám areál,
zapisuji, půjčuji lodičky a šlapadla, vybírám poplatky, vydávám povolenky na chytání ryb, poučuji
rybáře, sekám trávu. Je toho ještě hodně dalšího,
co z toho vyplývá. Také syn Jaroslav mi v kempu
pomáhá. Teď například spolu malujeme chatky.
Manželka je zase oficiálně zaměstnaná na pokladně, ale ani její práce tam zdaleka nekončí.
Věra: Kromě práce v pokladně dost také uklízím, vysadila jsem si zde kytičky, kterými se to
tady snažím zkrášlit a starám se ještě o své chlapy, aby zde nezvlčili.

AUTOKEMP NEDAMOV

Autokemp Nedamov je organizační složkou
města Dubá. Pro město Dubá je tento autokemp
zárukou rozvoje cestovního ruchu a z uvedené
důvodu je provozován pod přímou kontrolou
města. V blízkém okolí se také nachází turisticky atraktivní lokalita Máchovo jezero.
Poskytované služby a možnosti
• pravidelné kulturní pořady
• v areálu je možnost ubytování v chatkách
• vhodné také pro školy a školní výlety
• stanování, ubytování ve vlastních karavanech s elektrickou přípojkou
• možnost zajistit polopenze i plné penze
• ideální podmínky pro koupání (rybník)
• půjčovna lodí
• sportovní vyžití - nohejbal, volejbal, minigolf,stolní tenis, cykloturistika
• možnost rybaření (individuální prodej povolenek na rybolov v místním rybníku)
• přímo v areálu se nachází letní kino
• občerstvení (2 stánky)
• parkování
Kontaktní spojení
Augustin Veselý, Mobil: 607 984 623
e-mail: info@mestoduba.cz;
www.nedamov.regin.cz
Zdroj: Leona Maříková
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MLÝNY

Z historie Dubska

V pozemkových zápisech, urbářích, v listinách o
prodejích či v dědických soupisech majetků bývají od středověku uváděny nejen jednotlivá panská

je uveden i mlýn Havraňóv pod Dubou, který ale
zatím nebyl lokalizován. Nejasná je také lokalizace mlýna, který je uváděn v roce 1432 jako mlýn
v „Podskalí k Dubé jedúc“.
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(Frauenmühle) v Nedamově, o kterém je poměrně málo historických dokladů. Dobře zachované
jsou mlýny Vrabcovský, Deštenský, oba Zakšínské

Stará pohlednice se třemi mlýny
v okolí Dubé

sídla, vesnice, dvory a polnosti, ale také mlýny
a rybníky. Mlýn představoval v minulosti jednu
z nejdůležitějších technických staveb a zároveň
ovlivňoval i tvářnost krajiny ve svém okolí. Především bylo díky vodním mlýnům dovedeno téměř
k dokonalosti hospodaření s povrchovou vodou.
Místy se dodnes dochovala drobná vodní díla,
která zajišťovala pro mlýny potřebný dostatek
vody. Zajímavé jsou do skály vytesané mnohametrové štoly či kamenem vyzděné náhony někdy s různými zádržnými systémy, kterými se dal
průtok vody regulovat.
Řada mlýnů využívala vodu Liběchovky a jejích přítoků, další více než desítka mlýnů byla
také na Pšovce. Trochu stranou stál Dolský mlýn
(Gründelmühle) pod Chudým hrádkem u Dřevčic.
V údolí Dolského potoka vznikl nejdříve rybník,
kterému se říkalo Kuchynka či Kuchyňka, podle
účelu, kterému rybník sloužil – kuchynkami se
nazývaly sádky. Tento rybník je výslovně zapsán
už v převodu majetku na Jindřicha Vaňka z Dubé
v roce 1402, kdy se rozdělovalo panství Jindřicha Berky z Dubé mezi jeho syny. Dolský mlýn
byl postaven někdy před rokem 1709 a mohl být
součástí zaniklé osady Zdislavice. Jeho existenci ukončilo protržení hráze Kuchynky, ke kterému
došlo 26.4.1903 vlivem špatného počasí. Mlýn už
obnoven nebyl, ale v údolí byla postavena kovárna. Nyní je zde rekreační objekt.
Mezi nejstarší mlýny na Dubsku patří Šibeniční mlýn (Galgenmühle) v Rozprechticích, kterému
se také říkalo Švihovský podle zaniklé osady Švihov, jejíž byl součástí. Je zmiňován již roku 1520
v listině o dělení majetku vlastníků houseckého
panství Hrzáňů z Harasova, bývala u něj také
krčma. Později vznikl v sousední usedlosti Meise hostinec U skalního údolí (Zum Felsenthal),
ze shluku domů se do současnosti dochoval jen
empírový pavilon u odbočky na Dražejov. Zajímavým dokladem stáří lokality je ve skále vytesaná štola, nesoucí nápis AO (zkratka pro latinské
Anno – roku) 1528, která spojovala hlavní tok
potoka a malý rybník vedle mlýna. Rybníček byl
nedávno péčí CHKO Kokořínsko obnoven. Šibeniční mlýn pracoval také jako pila, zvlášť poté, co
v 30. letech 20. století vyhořel. Po požáru jako
mlýn již obnoven nebyl, ale pouze jako pila a posléze i jako elektrárna, která zásobovala elektrickou energií celou lokalitu. Nyní stavba slouží pouze k obytným účelům. Ve výše zmíňované listině

Prastarý byl rovněž Křenovský či jak se dříve psalo Chřenovský mlýn (Schönauer Mühle).
Ačkoliv nesl název Křenovský, ležel již v katastru Beškova, který v současné době náleží pod
správu obce Blatce. Mlýn sloužil již v roce 1594
Ženský mlýn

mlýny a mlýn Bukovecký. Vrabcovský mlýn (Frabs
Mühle) pracoval již před rokem 1620 nejen jako
mlýn, ale i jako pila. Provoz v něm byl ukončen
v polovině 20. století. Velmi zajímavý je Tubožský

Křenovský mlýn - původní stav

nejen k mletí obilí, ale byla zde také pila na zpracování dřeva. Odedávna byl u mlýna i rybník, v
roce 1615 je zapsáno, že zde byli chováni kapři
a štiky. Začátkem 20. století byl ve mlýně také
hostinec. Po II. světové válce si v objektu zřídily
rekreační středisko Lidové milice, byl tu i dětský
tábor. Posléze patrová roubená stavba s mansardovou střechou přešla do soukromých rukou a v
létě 1996 v době, kdy byl majitel v zahraničí, mlýn
se starodávnou historií zcela vyhořel. Rybník zanikl ještě o mnoho let dříve. Ve starých zápisech
jsou pod Beškovem uvedeny ještě další rybníky,
ale ty byly již v roce 1826 vysušeny.
Černý mlýn (Schwarzmühle) v Nedamově je
zmiňován v roce 1551 v záznamu události, kdy
počátkem toho roku Šimon alias Šimek z Černého
mlýna s Jakubem z Rovně a Havlem Kamberou
z Dražejova zabili Jana Nerodu zvaného Šálený.
Soud s vrahy se kvůli různým průtahům vlekl čtyři roky a nakonec viníci zůstali nepotrestáni. Nic
nového pod sluncem. Černý mlýn posléze sloužil
jako pila a pracoval až do roku 1945. K pohonu
mlýnského kola využíval vodu z potoka, přitékajícího od Dubé a také vodu z Černého rybníka,
sloužícího již téměř století jako koupaliště. I Černý
mlýn se posléze změnil v rekreační zařízení.
Mlýnský náhon vysekaný do skály se zachoval na místě bývalého mlýna Malý Mlýnek (Kleine
Mühle) u Dubé. Název lokality charakterizuje samotný mlýn, byl malý a jeho činnost byla ukončena již před počátkem 20. století. Kamennými bloky vyzděný náhon zase připomíná Ženský mlýn

Vrabcovský mlýn

Deštenský mlýn

mlýn Palác (Palatz Mühle), jinak nazývaný Spálený, s potokem tekoucím jeskyní. Zmínka o něm
jako o spáleném mlýnu je již v roce 1594 v soupisu
houseckého panství, zároveň s mlýnem je zapsán
i rybník, který se rovněž nazýval Palác.
–myš–
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OD MLÝNA K MLÝNU

Dubáček

né růže na skalních blocích stojí za prohlídku, ale
samozřejmě na skály nelezeme! Vrátíme se zpátky
na turistickou trasu a na rozcestí po zpevněné ces-

Na pohodlnou trasu v délce přibližně 13 kilometrů, kterou je možné absolvovat pěšky právě
tak jako na kole či s dětským kočárkem, vyrazíme Sadovou ulicí podél řady skalních sklípků

Studánka u Ženského mlýna

Skalní sklípky v Sadové ulici

k Máchadlu. Cestou si všimneme malé stavbičky
s pumpou, která ukrývá pramennou nádrž, původními obyvateli nazývanou Augenbörnel. Půvabný je portálek památkově chráněného domu
čp. 227. V zanedbané zahradě bývalého zahradnictví se ukrývá výron silného pramene, druhý
proudí do nádrže máchadla. Lokalita bývala odedávna využívána k máchání a bělení prádla a dříve se nazývala Tampel. Socha sv. Floriána sem
byla přemístěna z Českolipské ulice, kde stávala při odtoku z rybníka, původně pojmenovaného Kostelní. Jdeme dále mimo další dva prameny
na úpatí svahu, kde býval kdysi park. Podle jeho
sadové úpravy nese ulice, která sem vede, své
jméno. Před několika lety stráň vyčistili dobrovolní hasiči, upravili i původní pěšinky. Nyní je vše
opět zničené a poházené odpadky.
Po modré turistické značce lipovou alejí dojdeme k Černému mlýnu. Sousední Černý rybník již
počátkem 20. století sloužil jako koupaliště, dřevěná plovárna a kabinky stály ale na opačné straně rybníka než dnes. Ve skále byla vysekána pro
pohodlí koupajících kamenná sedadla. Pokračujeme dále vpravo ždíreckou silnicí. Za jejím ohybem
se vpravo za stromy tyčí bývalým lom na kámen.
Vlevo údolí silnice lemují rozeklané skalní bloky.
Posléze si napravo můžeme přečíst informační
tabuli naučné stezky. Na druhé straně silnice stojí jeden z řady bunkrů z 30. let 20. století a u něj
ze silnice odbočuje cesta vzhůru k samotě na
návrší. Půjdeme ale dále po silnici. Na mokřadní
louce vpravo bývalo před druhou světovou válkou
výletní posezení s kruhovou lavicí „Runde Bank“
- údolím potoka vedla cesta do Husarské soutěsky a do Rozprechtic, nyní je údolí neprůchodné.
Skály po levé straně byly opět kdysi využívány
k těžbě kamene. Pod vrcholem lomu je nápis 1885
JRJS +1920. Mineme tabulku označující Přírodní
rezervaci Mokřady horní Liběchovky a vedle ohraženého pomníku, který byl původně postaven na
počest padlým v I. světové válce a pak změněn na
připomínku vítězství v roce 1945, zabočíme vlevo
ke zbytkům Ženského mlýna. Vpravo před skálou
je vidět náhon částečně kamenem vyzděný a částečně vysekaný do skalního masívu. Ve skalní stěně jsou výklenky a zaseky po trámech, dvě místnosti a studánka. Pokud projdeme kolem dveřmi
opatřené místnosti po levé straně, objevíme základy další stavby a na skalní stěně letopočet 1818.
O něco dále je opět jeden z řady bunkrů.

Kamenný vrch u Křenova

tě doprava sejdeme do osady Beškov. Cestu zleva
střeží působivé rozeklané skalní bloky. V osadě si
za plotem vpravo všimneme kamenného podstav-

Pohled do bunkru

Vrátíme se zpět na silnici a pokračujeme po
modré turistické značce doprava po skalních schodech na Panskou Ves. Cyklisté schody mohou
objet, pokud pokračují asi 300 m ždíreckou silnicí a odbočí vpravo na silničku na Panskou Ves.
V osadě si můžeme všimnout několika půvabných
roubených stavení a pokračujeme po modré značBeškov

ce bez kříže. Na rozcestí opustíme značenou trasu
a dáme se doprava. Na dalším rozcestí odbočíme
na travnatou cestu vlevo a po ní doprava dolů do
lesa. Cesta v hlubokém sevření skalnatých strání
míjí na několika místech malé lomy, na jednom je
datum 1927. O něco dále po pravé straně je ve
zčernalé skále vyryto velké srdce s letopočtem
1928. Cesta kolem věžovitého pískovcového bloku ústí na mšenskou silnici.
Panská Ves

ce kolem radarů observatoře Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR k návrší nad Křenovem.
Zde se pokocháme nejen pěkným rozhledem, ale
i krásnými starými roubovanými akáty, v jejichž
stínu se nachází vodárenská stavba z roku 1913.
Půjdeme doleva a za lesíkem na kraji loučky
můžeme ostře doprava odbočit k přírodní památce Kamenný vrch. Cesta k němu vede dál lesem,
mírně stoupá a posléze z ní odbočuje doprava pěšina. Po ní dojdeme až k místu, kde stezka končí,
tam se vydáme doleva lesíkem a po pár desítkách
metrů dojdeme ke kamennému vrcholu. Neuvěřitelné tvary železitých výronů nazývaných kamen-

Srdce ve skále

Dubáček -
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v novogotickém slohu. Vedle ní je pramen, vyhlášený velmi dobrou vodou. Údolí kolem silnice
spadá do rezervace Mokřady horní Liběchovky,
protéká jím Křenovský potok, který sbírá vodu
z mnoha pramenů pod Klukem a pod Beškovem.
Po dalším půl kilometru dojdeme ke skupince
objektů po pravé straně silnice, jimž vévodí novogotický štít zděného domu. Naproti nim přes
silnici stával Křenovský mlýn, patrová roubená
stavba s mansardovou střechou, která v létě roku

Ústí cesty z Beškova na silnici

Pohled do štoly u Šibeničního mlýnu

Dáme se doprava a přibližně po půl kilometru dojdeme k Beškovské kapličce z roku 1902
Domy naproti Křenovskému mlýnu

Beškovská kaplička

TRNOVNÍK AKÁT

Robinia pseudoacacia
Strom z čeledi bobovitých neboli motýlokvětých
(Fabaceae). Dorůstá výšky až 25 m, má hluboce rozbrázděnou borku na kmeni a na větévkách
ztrnovělé palisty. Listy jsou lichozpeřené, složené
z elipsovitých na konci zaokrouhlených lístků. Bílé
nebo narůžovělé květy se žlutozelenou skvrnou visí
v hustých hroznech až 25 cm dlouhých a velmi silně voní. Plodem je tmavohnědý převislý lusk. Kvete
v květnu a červnu. Dožívá se pouze asi 200 let.
Nejlépe se mu daří na bohatých vlhkých vápnitých půdách, ale dobře roste i na suchých stanovištích. Tam pak vytváří rozsáhlou kořenovou
soustavu, sahající do okruhu až 15 m od hlavního kůlovitého kořene. Tím může zabraňovat půdní erozi. Vytváří ale kořenové odnože a dokáže
tak ovládnout celé stanoviště. Navíc se ze spadaného listí uvolňují do půdy fenolkarboxylové
kyseliny, které zabraňují klíčení většiny rostlin,
takže místo původní vegetace vyrůstají na stanovišti jen kopřivy, vlaštovičník a podobné druhy. Jeho vysazováním na slunné stráně, které
se svého času stalo velkou módou, byla u nás
zničena velká část naší teplomilné květeny. Váže
ale na své kořeny vzdušný dusík, jehož sloučeninami pak obohacuje půdu. Borka stromu, listy i semena obsahují jedovaté alkaloidy, mohou
být nebezpečné například pro koně. V květech
a kůře jsou navíc glykosidy a další látky, které
vyvolávají shlukování červených krvinek.

1996 vyhořela. Po starodávném mlýně zbyla jen
kamenná terasovitá podezdívka a pobořené novodobé přístavky.
Silnice nás dál vede nad Rozprechtickým rybníkem kolem chátrajícího Rozprechtického statku k Šibeničnímu mlýnu. Na kraji lesa napravo
můžeme vidět do skály prosekané ústí potoka
a o pár metrů vedle starou štolu 12, do které je
nyní vypouštěna voda ze zkušebního vrtu u sv.
Prokopa. Velký Rozprechtický rybník vznikl po
druhé světové válce na místě luk. Jeho stavbu
dle vyprávění pamětníků připomínala kovová deska na skále, na níž stálo, že rybník byl vybudován
na počest osvobození Rudou armádou. Na druhé
straně silnice vedle odbočky k soše sv. Prokopa
je obnovený rybníček, náležející k mlýnu.

Rybníček za Šibeničním mlýnem

Trnovník akát pochází z východní části Severní Ameriky a do Evropy byl dovezen roku 1601.
V Čechách byl poprvé vysazen v roce 1710. Jeho
květy poskytují vynikající pastvu včelám, akátový
med je jeden z nejlepších a nejléčivějších. Dřevo
akátu je těžké, má výborné technické vlastnosti
a velkou trvanlivost, používá se na výrobu rukojetí, násad či železničních pražců a je vhodné i pro
vodní stavby. Poskytuje také kvalitní otop. Květy

lze použít k barvení látek nebo papíru na žlutý
odstín. V alejích a parcích se vysazují i kultivary
trnovníku, například s kulovitou korunou (Robinia pseudoacacia „Umbraculifera“).
V Libereckém kraji je chráněn jeden trnovník akát v Horní Libchavě u školy. Zajímavé jsou
roubované neplodící staré akáty u vodojemu nad
Křenovem, či na dražejovském hřbitově.
–myš–

Po silnici se vracíme k Dubé. Vpravo před hájovnou můžeme za stromy vidět poměrně velký
lom na pískovec, pod vrcholem odsekané skalní stěny jsou iniciály a letopočty. Na kraji města
Dubá před odbočkou k sušárně chmele si všimneme dalších skalních sklípků.
–myš–
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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

Ze života škol

Ohlédnutí za školním rokem Vodácký kurz

Poslední týden v červnu byl pro všechny školou povinné velmi vzrušující, plný očekávání ale
i smutku – s blížícími se prázdninami přišlo to-

tiž loučení. Aby bylo to loučení snazší, tak bylo
s muzikou. 23. června se ve Školní družině naší
školy rozezněly tóny různých písní na akci „Diskotéka s rozlučkou“.
Po prvotním přípitku, jenž obstaral pan J. Dru-

necký, kterým se vedoucí školní družiny paní
L. Treutnerová a vychovatelka slečna J. Plzáková
rozloučily se svými svěřenci a popřály všem krásné a zároveň bezpečné prázdniny, se už
jen tancovalo. Na závěr milého odpoledne
bylo dětem předáno
„Osvědčení“ o absolvování družiny v tomto školním roce.
Na akci nechyběly
ani dobroty, také paní
Pejpalová přinesla
dětem něco na „zub“.
Kytičku dostaly
i paní vychovatelky
jako poděkování za
spolupráci.
Poděkování patří rovněž
J. Blahutové za zajištění hudby a také
paní Žalovičové za
milá slova.
Všem přejeme krásné a slunečné prázdniny
a v září se těšíme opět na viděnou.
Lenka Treutnerová (vedoucí vychovatelka)
a Jindřiška Plzáková (vychovatelka)

V letošním školním roce měli žáci ZŠ poprvé možnost zúčastnit se kurzu zaměřeného na vodáckou
tématiku a táboření. Tyto kurzy zatím nemají na základních školách velkou tradici, nicméně už nejsou
neobvyklé. V kurzu na začátku července si žáci
osvojili nejen vodácké dovednosti při splutí Vltavy, ale otestovali si i svoji odolnost v náročnějších
situacích, ať už se jednalo o rozmary počasí nebo
samostatnost při budování stanů a přípravě jídel
v odloučení od rodičů a domácího zázemí. Během
týdenního pobytu se seznámili s některými přírodními a kulturními památkami, s historií regionu a navštívili grafitové doly v Českém Krumlově. I přes
původní obavy a zdravý respekt z řeky dokázali
všichni nástrahy zdolat s optimismem a humorem,
získali sebevědomí, nové zkušenosti a nevšední
zážitky. Příjemně tak překvapili nejen sebe, své
kamarády a rodiče, ale i učitele Františka Kadlece
a Veroniku Holubovou, kteří pro ně tuto akci zorganizovali a strávili s nimi velmi příjemný týden.
Bc. Věra Valová
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Mateřská škola nabízí k odkoupení
nábytkovou stěnu.
Případní zájemci se mohou informovat
na telefonním čísle 733 124 884.

Klub malých Dubáčků
ve spolupráci s městem Dubá
pořádá

výlet do
Šťastné země
v Radvánovicích
u Turnova na

Slaměné
slavnosti
Zahrada MŠ bude OTEVŘENA
do 19.8. každou středu od 9 - 12 hod.
pro všechny děti ve věku do osmi let v doprovodu dospělé osoby.
Platí pouze v případě příznivého počasí, případné změny
a návštěvní řád budou vyvěšeny na nástěnce u knihovny.
S sebou odstrkovala, koloběžky a kola na dopravní hřiště, bábovičky
a lopatičky na pískoviště, křídy na tabuli a betonové plochy.
Dále na Vás čekají trampolína, kolotoč,
skluzavky a houpačky, nejrůznější žebříky a lana.
Těšíme se na Vás!
Zajišťuje Klub malých Dubáčků

dne 26.8.2009.
Sraz v 7:45 na náměstí
v Dubé,
odjezd v 8 hod.
příjezd po 16. hodině.
Po celý den jsou zde k dispozici dřevěné houpačky, prolézačky, lanovky, dřevěná
replika zámku Hrubá Skála
s vyhlídkovou věží, trampolíny, slaměný hrad, kukuřičné
bludiště, soutěže na slámě...
Vstupné je 90 Kč dospělí,
70 Kč děti od 3 let,
v místě možno zakoupit
občerstvení.

KLUBOVÝ ŽIVOT V DUBÉ:
Klub malých Dubáčků má za sebou krásný výlet
do ZOO do Prahy.
Všech 55 malých i velkých účastníků se
vrátilo s příjemnými zážitky a těší se již na
26.8.2009 do Šťastné země v Radvánovicících.
Zatím se schází vždy ve středu na zahradě mateřské školy.

Přihlášky v infocentru Městského úřadu Dubá.
Příspěvek na autobus.dopravu
při přihlášení 25 Kč.
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Mezinárodní jazzové dny – 15. narozeniny!

Jako dubští patrioti bychom se tentokrát měli na
jazzové dny vypravit. Můžeme totiž být pyšní na
zakladatele a organizátory jazzových dnů, protože 15. narozeniny jistě znamenají úspěch, tradici, oblíbenost a vytříbenou hudební kulturu, která se váže k městu Dubá. Osobně bych si přála,
aby se jazzové dny staly také místem setkávání
dubských patriotů, tedy nejen lidí z okolí, kteří
přijíždějí za dobrou zábavou a kvalitním jazzem.
Srpnový víkend ukáže, zda to u příležitosti výročí
cítíte stejně. Jde-li Vám „jen“ o hudební zážitek,
pokusím se Vás k návštěvě zlákat programem.
Vyzvídala jsem pro Vás informace u člověka
v tomto směru nejkompetentnějšího – zakladatele a organizátora Mezinárodních jazzových dnů
v Dubé, JUDr. Víta Fialy.

Budou letošní jazzové dny zábavné?
Při dramaturgii jazzových dnů jsme se pokaždé snažili klást důraz na jistý prvek zábavnosti - nakonec jazz všeho druhu má tyto kořeny
- a dále pak mírně upřednostňujeme hudebníky, kteří mají nějaký pozitivní vztah k severním
Čechám a jichž je zaplaťpánbů dostatek. Stejně
tomu bude i letos.
Na co se můžeme těšit v pátek 7. srpna?
První večer v 18:00 zahájí již tradičně big
band Michaela Wollmanna. Jeho existence je
úzce spojena s Kosmonosy u Mladé Boleslavi,
což je jasným důkazem o vazbě tohoto tělesa na
náš region. Ani v případě dalšího souboru tomu
není jinak. J-I-P, v jehož čele stojí Pavel Větrovec, dvorní klavírista Karla Gotta – mimochodem též letošního jubilanta – a profesor pražské

konzervatoře. J-I-P pochází a trvale sídlí v naší krásné části Čech. Ozdobou tohoto tělesa je
znamenitá zpěvačka Michaela Svobodová. Následně poté diváky potěší F DUR JAZZBAND
ze spřáteleného Zlína. Je to vynikající soubor,
který už v Dubé jednou vystupoval a je složen
převážně ze členů zlínské Filharmonie. Netřeba dodávat, že jde o znamenité instrumentalisty.
Večer zakončí skvělé pražské vokální kvarteto
THE SWINGS, disponující dokonalým americkým
soundem (pozn. autorky: typický zvuk/výraz). Za
zmínku stojí, že leader tohoto tělesa – Petr Hanzlík – nazpíval ústřední melodii k filmu ŽELARY,
který byl nominován na prestižní cenu americké
filmové akademie OSCAR.
Chystáte pro nás hravé odpoledne na sobotu 8. srpna?
Ano, jako už tradičně začne druhý den festivalu neformálním odpolednem. Zahájí jej však
zcela netradičně v 15:00 spisovatel Jan Hocek
svým autorským čtením. A protože se jedná
o festival jazzový, čtení se odehraje za doprovodu bluesové kytary Pavla Šulce. Román se jmenuje „A šaty skáčou po žábě“, což se v opačném
smyslu do slova a do písmene může přihodit bluesovému bandu na tiše elektricky poháněnému
plovoucímu molu na hladině nedamovského jezera.
Vím, že sobotní večer má být překvapení,
můžete nám ale i přesto něco z programu prozradit?
Hlavní program v sobotu 8. srpna zahájí
v 18 hodin big band CL se svými sólisty. Prvek
místní příslušnosti bude opět dodržen, neboť

15. Mezinárodní
jazzové dny
Dubá - Nedamov 2009
International Jazz Days

Nenechte si ujít dva dny plné zážitků a skvělé hudby!
Pátek 7. srpna - večer
Vstupné 150 Kč
18:00
BIG BAND M.WOLLMANNA, Kosmonosy
19:00
J-I-P PAVLA VĚTROVCE a MICHAELA SVOBODOVÁ
20:00
F-DUR JAZZBAND, Zlín
21:00
THE SWINGS, Praha
Sobota 8. srpna - odpoledne
Vstupné dobrovolné
15:00
BLUES NA SUCHU, autorské čtení JANA HOCKA z knihy „A šaty skáčou po
žábě“ s bluesovou kytarou PAVLA ŠULCE
…
BLUES NA VODĚ, BLUES BAND na plovoucím ostrůvku, kde budou žáby skákat
po šatech
Sobota 8. srpna - večer
Vstupné 150 Kč
18:00
BIG BAND CL, Česká Lípa
19:00
LOS RUMBEROS PETRA SMETÁČKA, Dubá
20:00
VŠE NEJLEPŠÍ PANÍ EVO PILAROVÁ
LOKOMOTIVA a PETR VONDRÁČEK
řada dalších gratulantů
Moderují Aleš Cibulka a Michal Jagelka
Dary a přání je možno průběžně nosit na pódium

písmena CL neznamenají nic jiného než Českou
Lípu. Nejtěsnější vazbu na Dubou má však bezpochyby Petr Smetáček, bandleader, klavírista,
skladatel a též perkusionista (pozn. autorky: hráč
na bicí nástroje, chrastítka, bonga, dřevíčka aj.),
který se svým souborem LOS RUMBEROS vystoupí tak říkajíc ve svém domovském městě. Jak
již název tělesa vypovídá, orientace na latinskoamerickou muziku je více než jasná.
No a co bude vrcholem festivalu?
Co přijde na závěr večera a i celého festivalu asi již tušíte – vzhledem k tomu, že dlouholetá občasná občanka města Dubé slavná česká
zpěvačka paní Eva Pilarová slaví den poté své
význačné životní jubileum, tak k tomu jsou připraveni jí popřát všechno nejlepší její vlastní
skupina, dále pak skupina LOKOMOTIVA s Petrem Vondráčkem a další i prominentní hosté. To
celé budou moderovat s laskavostí sobě vlastní
Aleš Cibulka a Michal Jagelka. A že v případě
prominentních hostí může dojít k nečekanému
překvapení dokazují nedávné oslavy kulatých
narozenin jazzové legendy Vladimíra Žižky, kdy
se mezi gratulanty nečekaně objevil i pan prezident této země.
Mohou lidé Evě Pilarové přinést k narozeninám květiny, dárek či přání?
Ale samozřejmě. Dary z řad publika je možno
přinášet jubilantce průběžně na pódium.
Co byste vzkázal čtenářům Dubáčku?
Přijďte všichni v hojném počtu, a to po oba
dva dny. Ten, komu přijde požadovaná částka
směšně malá si může beze všeho koupit dvě či
více vstupenek! (Smích) TĚŠÍME SE NA VÁS!
Markéta Slezák

Kdo je Eva
Pilarová?

Eva Pilarová je známá zpěvačka s velmi krásným a barevně zajímavým hlasem, která má navíc vynikající pěveckou techniku. Na Dubsko Eva
Pilarová jezdí již dlouhá léta. Asi před 40ti lety
si zde pořídila krásné bydlení v podobě malebné usedlosti. V roce 1995 spolu s panem JUDr.
Vítem Fialou uvedla první ročník Jazzových dnů
v Dubé a podporuje ho již 15 let. Sama zpívala
už od dětství a to dokonce i vážnou hudbu. V roce 1960 se stala členkou divadla Semafor, kde
vystupovala také s legendární dvojicí Jiří Suchý
a Jiří Šlitr. V roce 1962 na krátký čas odešla zpívat do Divadla Rokoko, ale brzy se vrátila zpět do
Semaforu. Během své úspěšné hudební kariéry
nazpívala velké množství hitů, populární byly i její
duety s Waldemarem Matuškou, s Karlem Gottem a dalšími zpěváky. Čtyřikrát získala Zlatého
slavíka a mnoho jiných pěveckých ocenění. Hrála
také ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. V posledních
letech se stále více orientuje především na žánrovou oblast jazzu a swingu. Vydala několik knih
o vaření a dvě knihy o léčitelství. Pro radost si
tvoří tzv. „fotoobrázky“, což jsou v počítači upravené fotografie. Některé z nich vystavuje a jiné
dokonce i publikovala v knize básní Josefa Fouska „Pohlazení“ (2007).
Markéta Slezák
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Letní slavnosti města Dubá

Závěr června patřil v Dubé jako každý rok Letním
slavnostem. Letošní ročník sice neprovázelo tak
povedené počasí jako v letech předešlých, přesto
můžeme říci, že se slavnosti vydařily.
Díky pestrému programu si na své přišli všichni, ať už malí nebo velcí. Pro děti i dospělé byla
připravena řada soutěží. Nechyběla balónková
show, bublinková show, dobrá hudba, prima zábava, kolotoče, stánky se zbožím všeho druhu, ale
hlavně známé osobnosti. V první části programu
vystoupila známá herečka, zpěvačka, moderátor-

ka a rosnička Míša Dolinová, která si zcela získala
především dětské publikum. Kromě toho, že zazpívala celou řadu známých i méně známých českých
písniček, prozradila také, jak se dá počasí poznat
třeba jen pomocí obyčejného provázku. Míša Dolinová ovšem nebyla jedinou známou osobností, která zavítala v rámci Letních slavností do Dubé. Na
pódiu na autobusovém nádraží vystoupil také velký sympaťák Kamil Emanuel Gott, který si za svůj
zpěv, téměř identický se zpěvem Mistra, vysloužil
pořádný potlesk. A do třetice jsme měli možnost

poslechnout si zpěv Marcely Holanové. Po celý den
byla k vidění také technika dubských hasičů.
Ti, kteří vydrželi až do večera si ještě užili pořádnou porci hudby. Slavnosti jako tradičně
zakončil ohňostroj.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci Letních slavností,
všem účinkujícím, moderátorům, odvážným soutěžícím, ale také všem, kteří se spolu s námi přišli pobavit.
Zuzka Martínková

Letní kino Nedamov – srpen

ÚT
4.8.

Transformers: Pomsta
poražených

PÁ
7.8.
SO
8.8.
ÚT
11.8.

MEZINÁRODNÍ
JAZZOVÉ
DNY
Sedm životů

PÁ
14.8.

USA, napínavá podívaná. Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Co se
zdálo být riskantním podnikem, se pod vedením předního hollywoodského bouráka Michaela
Baye proměnilo v počátek potenciálně velmi úspěšné série, která právě teď píše svou druhou
kapitolu. Jak už to při pokračování chodí, druzí Transformers mají být akčnější, napínavější a
zábavnější. To při vzpomínce na první díl vyvolává otázku, zda to vůbec jde ...

120
min.

70,-

USA, poutavý a napínavý příběh muže s děsivým tajemstvím, který se rozhodne napravit
své hříchy tím, že zásadním způsobem změní život sedmi cizích osob. Jakmile se do toho
pustí, nic ho nemůže odradit. Alespoň si to myslí. Ale Ben Thomas neměl nikdy tušení, že
se do jedné z oněch osob zamiluje … Mládeži do 12ti let nevhodný.

123
min.

70,-

Terminator Salvation

USA, v pořadí již 4. díl Terminátora nás svým dějem zavede do roku 2018. Christian Bale
bude sestavovat lidský odpor vůči Skynetu a jeho armádě Terminátorů. Záhadný muž
Marcus Wright trpí ztrátou paměti a neví, zda-li do konce roku 2018 přišel z budoucnosti,
či z minulosti. Každopádně Wright a Connor spojí síly a vydají se do centra Skynetu, aby
získali cenné informace o finálním vyhubení zbytku lidstva.

130
min.

70,-

NE
16.8.

Normal

ČR, thriller Normal je natočený podle skutečného případu masových vražd, které ve 30.
letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový film zachycuje vražedné
řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce. Šílený i geniální vrah totiž i po
uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh spěje ke strhujícímu finále.

100
min.

75,-

ÚT
18.8.

Noc v muzeu 2

USA, v muzeu Smithsonian institut ve Washingtonu nastala noc. Strážci odešli domů, světla
zhasla, dětští návštěvníci jsou doma ve svých postelích... Přesto je v „prázdném“ muzeu
podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry Daley (Ben Stiller) je opět zatažen do těžko
představitelného dobrodružství, ve kterém ožívá sama historie. Příběh začíná ve chvíli, kdy
Larry opustil bídně placenou práci hlídače v muzeu a stal se žádaným vynálezcem. Zdá se, že
má konečně vše, po čem touží, přesto mu v životě něco schází. Cosi jej táhne zpět do muzea,
tam, kde to měl rád, kde kdysi zažil magickou neopakovatelnou noc.

107
min.

75,-

PÁ
21.8.

X-Man

USA, Wolverine nás pozve do šedesátých let, kdy byl malý mutant s regenerační schopností
a velmi vznětlivou povahou přizván kanadskou vládou k projektu Weapon X. Pod dohledem
chladnokrevného vojáka Williama Strykera se z Logana stal Wolverine. Zabiják s kostrou
vyztuženou nezničitelným adamantiem a s drápy vyskakujícími ze zápěstí. Wolverine však
nebyl jediným výsledkem projektu Weapon X, kromě několika dalších mutantů zde „vznikl“ i
Victor Creed, známý také jako Sabretooth – a ti dva se v lásce zrovna nemají...

107
min.

75,-

NE
23.8.

Monstra vs. vetřelci

USA, film pocházející z dílny Dream Works je parodií na béčkové sci-fi z padesátých let.
Příběh vypráví o dívce z Kalifornie, která přijde do styku se spadlým meteoritem. ten způsobí,
že Susan vyroste do obřích rozměrů. Když je proti ní nasazeno vojsko, ukáže se, že není
zdaleka jediným monstrem, o kterém americká vláda ví. Když pak na Zemi zaútočí robot
jménem Gallaxhar, jsou všechna monstra povolána do boje proti společnému nepříteli.

93
min.

75,-

ÚT
25.8.

Růžový panter 2

USA, film Růžový panter 2 je pokračováním úspěšného hitu z roku 2006, v němž se
Steve Martin poprvé ujal role neohroženého a neohrabaného francouzského detektiva,
inspektora Jacuese Clouseaua. Když začnou po celém světě mizet vzácné šperky včetně
legendárního diamantu Růžový panter, je šéfinspektor Dreyfus nucen zapojit Clouseaua
do vyšetřování jakožto člena mezinárodního týmu detektivů a odborníků, pověřeného
dopadením zloděje a navrácením odcizených šperků.

92
min.

70,-

PÁ
28.8.

Vy nám taky šéfe

ČR, J. Zadražil, V. Vydra nejml., L. Hampl, P. Šimčík, J. Langmajer, D. Kraus, S. Nováková,
I. Janžurová, M. Bočanová, L. Krbová, D. Kadlčková, A. Polívková, M. Novotný, M. Vašut,
B. Klepl to je záruka dobré zábavy ... Komedie vypráví příběh podnikatele, který chce
nechat svoji firmu „poctivým“ způsobem zkrachovat. Aby měl jistotu, že jsou pro svoji
práci zcela a naprosto neschopní. Ukazuje se, že to byl geniální tah. Avšak bohužel jen
do doby, než začnou mít úspěch...A tak začíná vysilující boj s blbcem...

95
min.

70,-

NE
30.8.

Kozí příběh

ČR, Tento film je vůbec prvním 3D animovaným celovečerním filmem ve východní Evropě
a Čechách. Od ledna roku 2004 vznikal literární scénář, hlavní výtvarná koncepce a byla
vytvořena řada testů a animací ve 3D.

80
min.

70,-

V pátek Letní kino Nedamov nepromítá.
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Expresivní
malířka

Celý srpen bude možné v dubské Galerii Pošta navštívit výstavu obrazů malířky a básnířky
Hany Fouskové, která žije ve Světlé v Podještědí.
Výrazná, syrově barevná plátna zobrazují silné
emoce a bolavá citová hnutí a zároveň připomínají divoké šamanské čarování. Hana Fousková
se malbě věnuje již od mládí, v posledních jedenácti letech jí vyšly tři sbírky básní, které prozrazují stejně drsnou hloubku samoty, jakou je
možné pocítit z obrazů. Přesto z básní i obrazů
vyzařuje katarze smíření.
Výstava v Galerii Pošta potrvá do 30. srpna,
návštěvníci si ji mohou prohlédnout vždy v neděli
od 10 do 12 hodin, ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin.
–myš–

Dovolená v knihovně
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit,
že ve dnech 6. a 13. srpna
bude knihovna uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Mimoňská
dostihová pouť

u příležitosti Dnů města
8.8. – 9.8.2009
Jako každý rok bude program
velmi pestrý:
dostihy, atrakce pro děti,
výstup na kostelní věž,
zpřístupněný areál Božího hrobu,
rockfest (mimo jiných hrají
Krucipüsk),
vodní fontána, ohňostroj,
koncert dobové hudby
v kostele a další.

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Dubáček -

15

Měsíčník informací z Dubé a okolí

PLÁN AKCÍ KLUBU SENIORŮ V DUBÉ NA II. POLOLETÍ 2009
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.
27. 10.
4. 11.
11. 11.
18. 11.
25. 11.
2. 12.
9. 12.
16. 12.

posezení s kávou a plánování dalších akcí
posezení s hudbou pana Matějoviče
výlet na zámek Žleby a do Kutné Hory
ruční práce
pěší výlet k soše sv. Prokopa
ruční práce
posezení s hudbou pana Matějoviče
beseda s paní starostkou
ruční práce (příprava na Dušičky)
ruční práce (příprava na vánoce)
posezení s hudbou pana Matějoviče
beseda na zajímavé téma
ruční práce-příprava vánoční výstavky
ruční práce-příprava vánoční výstavky
kulturní program zajištěný městem
vánoční posezení s hudbou pana Matějoviče

Členové klubu seniorů vzpomínají na poslední setkání při
hudbě pana Matějoviče a těší se na svůj podzimní program.
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Kam jít v srpnu

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
PÁ 7.

Autokemp

Nedamov

od
18,00

MEZINÁRODNÍ
JAZZOVÉ DNY

V pátek vystoupí Big Band M.
Wollmanna Kosmonosy, J-I-P Pavla
Větrovce a Michaela Svobodová,
F-DUR Jazzband, The Swings

150,-

SO 8.

Autokemp

Nedamov

od
18,00

MEZINÁRODNÍ
JAZZOVÉ DNY

150,-

PÁ
14.

vodní hrad Lipý

Česká
Lípa

20,00

Iva Bittová

PÁ
14.

Městský park

Nový Bor

od
21,00

Mariánská pouť

SO
15.
až do
16. 8.

Městský park

Nový Bor

od
10,00

Mariánská pouť

Klubovna
Městské
knihovny

Doksy

PÁ
21.
NE
23.
až do
30. 8.

vodní hrad Lipý

Česká
Lípa
Česká
Lípa
Dubá

Po odpolední části začíná hlavní
program od 18 hod., vystoupí Big
Band CL, Los Rumberos, od 20 hod.
přijdou na řadu gratulanti Lokomotiva
s Petrem Vondráčkem a řada dalších
Přijďte si poslechnout zpěvaččiny
vlastní kompozice, improvizace i
úpravy klasických autorů
Páteční program zahájí ve 21,00
fanfáry z kostela Nanebevzetí
Panny Marie, od 21,30 nás čekají
Gulliverovy cesty v podání HDSK a
Lesního divadla Mlýny
Více o programu plném her, soutěží
a skvělé zábavy na www.kulturanb.cz
Výstava fotografií Českého ráje od
Stanislava Loudáta a Vlastislava
Kopřivy. Výstava je přístupná v
pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 9
do 18 hod. a v úterý a v pátek od 9
do 12 hod.
Velký retro koncert nejlepší
beatlesrevivalové skupiny na světě
Činoherně – loutkové představení o
dětské fantazii
Podbezdězský spolek intelektuální,
poetický a okrašlovací připravil
výstavu, kterou můžete zhlédnout
každou středu od 9 do 11 hod., pátek
od 14 do 16 hod. a neděli od 10 do
12 hod.

vodní hrad Lipý
Galerie Pošta

Český ráj –
krajina a její detail

20,00

The Backwards

17,00

Námořnická pohádka
Hana Fousková - Obrazy

Sport

Rozloučení
s fotbalovou sezonou

Dne 21. června od 12.00 hodin jsme v „hospůdce u Ťapa“ uspořádali rozloučení fotbalové starší
přípravky se sezonou 2008-09. Děti si pochutnaly na kuřecím řízku s hranolkama, připili jsme

si šampusem, a poté byla sladká odměna v podobě zmrzlinového poháru. Spolu s trenérem
panem Sirovátkou jsme hráčům poděkovali za
výbornou reprezentaci starší přípravky Tj Slavoj Dubá v uplynulé sezoně. Také jsme se rozloučili s hráči, kteří kvůli věku už na podzim budou hrát za starší žáky – Domik Sláma, Janička
Wagenknechtová, Janička Vomáčková, a předali
jsme jim ceny za výborné výkony ve starší přípravce. Cenu za nejlepšího střelce sezony dostal
za 20 vstřelených gólů kapitán mužstva Jakub
Vorel. Dětem jsme předali CD s fotkami z uplynulé sezony. Chtěl bych poděkovat za příspěvek na
rozlučku paní Wagenknechtové, Michale Kasalové, Pavlovi Chramostovi, družstvu mužů Tj Slavoj, paní Marii Lachmanové.
Petr Vomáčka, vedoucí družstva přípravek

160,-

200,50,-

Fotbaloná sezona
2008/2009 –
starší žáci

Z důvodu nevypsání této soutěže v naší věkové
kategorii na okrese Česká Lípa jsme se po vzájemné dohodě přihlásili do soutěže krajské. Ikdyž
je tato soutěž kvalitnější, obstáli jsme v ní, až na
drobné vyjímky, se ctí a díky měření sil s kvalitními a mnohdy staršími soupeři jsme se naučili
spoustu nových dovedností. Po posledním zápase
11.6.2009 jsme sezonu zakončili společným posezením a slavnostním obědem. Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům, kteří nám toto
setkání umožnili – TJ Slavoj Dubá, p. Dvořák, p.
Chramosta, p. Kašpar. Pevně věříme, že příští sezona bude alespoň stejně úspěšná jako tato, jen
bychom chtěli poprosit rodiče a všechny příznivce
kopané o větší diváckou podporu.
Jiří jeništa, Lubomír Wagenknecht - trenéři

