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Oprava Českolipské ulice
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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
První polovina roku 2009 je za námi, děti si budou užívat zasloužených prázdnin, jiní dovolených. Život, a to zejména ten pracovní, ve městě však neustane ani v letních měsících.
Jednou z největších akcí, která byla zahájena ve druhé polovině června a trvat by měla
celkem dvanáct týdnů, je rekonstrukce Českolipské ulice. V rámci této akce nedojde jen na
obnovu asfaltového povrchu místní komunikace, ale také na rekonstrukci sítí, které jsou, jak
se ukázalo, v havarijním stavu. Po celou dobu,
kdy zde budou probíhat práce, zajistí stavební
firma přístup ke všem provozovnám nacházejícím se v dotčeném místě. V rámci rekonstrukce
Českolipské ulice dojde také k rozšíření vozovky
a přestavbě chodníků. Věřím, že dočasná omezení, týkající se zejména provozu, omluvíte a po
dokončení všech prací budete s novou podobou
této ulice spokojeni.
Ve druhé polovině června byla zahájena rovněž další etapa rekonstrukce budovy radnice. Postupně dojde k výměně všech zbývajících oken,
přičemž okna budou osazena i na místo stávajících luxfer. Následovat bude oprava fasády boční
stěny i obou stěn ve dvoře městské údržby.
Ráda bych vás také upozornila na článek
uvnitř zpravodaje, kde se dočtete o úspěchu, kterého se městu Dubá podařilo dosáhnout v sou-

těžích o Zlatou a Křišťálovou popelnici za rok
2008. Diplom, který město získalo za účast v celostátním kole soutěže o Křišťálovou popelnici, je
k vidění na úřední desce města Dubá. Tímto chci
ještě jednou poděkovat všem, kteří se zapojili do
systému třídění odpadu v našem městě.
Zastupitelé na svém červnovém zasedání
schválili můj návrh na udělení čestného občanství paní Evě Pilarové u příležitosti jejího životního jubilea. Paní Pilarovou jsem na jmenování
čestným občanem města navrhla především proto, že v roce 1995 stála u zrodu dnes již velice
známého hudebního festivalu Mezinárodní jazzové dny Dubá, na němž každoročně vystupuje. Jazzové dny jsou bezesporu nejvýznamnější
kulturní akcí, jež se v našem městě koná, a která
k nám každým rokem přiláká stovky nadšených
příznivců tohoto hudebního žánru. Nutno podotknout, že také díky věhlasnosti jazzových dnů
se Dubá dostala do povědomí široké veřejnosti.
Druhým důvodem, proč jsem na udělení čestného občanství navrhla paní Pilarovou, je aktivní
spolupráce se zdejším Podbezdězským spolkem intelektuálním, poetickým a okrašlovacím.
O zhlédnutí jejích fotografických výstav bývá
mezi občany velký zájem, což svým způsobem,
stejně jako v předešlém případě, přispívá ke zlepšení kulturního života v našem městě. Do třetice
nelze opomenout úzký vztah, který spojuje paní

Pilarovou s Dubou a jejím okolím. Dlouhá léta
vlastní chalupu na Nedvězí, kam se ráda vrací,
o čemž se zmínila v nejednom rozhovoru. Také
to vypovídá o faktu, že Dubá a její okolí pro ni
není pouhým bodem na mapě, ale místem klidu
a odpočinku, kde již celé roky s oblibou tráví své
volné chvíle. Čestné občanství města Dubá této
významné osobnosti předám v průběhu letošního ročníku Mezinárodních jazzových dnů Dubá.
Přízně, kterou paní Pilarová zachovává našemu
městu, si skutečně vážíme, proto věřím, že rozhodnutí zastupitelstva bude vhodným způsobem
poděkování za vše, co tato vynikající zpěvačka
pro Dubou doposud udělala.
V závěru měsíce června se v Dubé konaly dvě
významné akce, tou první bylo znovuvysvěcení
kaple na Horkách, tou druhou pak o den později
tradiční Letní slavnosti města. Články i s fotografiemi jsou pro vás vzhledem k uzávěrce červencového čísla připraveny do příštího vydání Dubáčku.
Přesto chci již nyní poděkovat všem, kteří se na
přípravách a organizaci obou akcí podíleli.
Závěrem mi dovolte, abych vám ještě jednou
popřála pohodové léto, dětem hodně příjemných
prázdninových zážitků, dospělým vydařenou dovolenou a nám všem hlavně krásné a slunečné
počasí.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Zlatá a křišťálová popelnice za rok 2008

Obvykle na stránkách Dubáčku nabádám občany,
aby se více věnovali třídění odpadu. Tentokráte bych místo kárání a vyzdvihování nedostatků
ráda upozornila na velký úspěch, kterého se nám
společnými silami podařilo dosáhnout.
Jak již paní starostka informovala občany na
červnovém zastupitelstvu, město Dubá se za uplynulý rok 2008 poprvé umístilo mezi deseti nejlep-

šími městy Libereckého kraje v soutěži o Zlatou
popelnici. V této soutěži se posuzuje především
to, jak pečlivě občané v jednotlivých městech třídí separované složky komunálního odpadu. Tuto
soutěž vyhlašuje kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.
Mezi kritérii, která hodnotící komise posuzuje,
však není jen pouhá výtěžnost, respektive množství vytříděného odpadu, které se dále postupuje

k recyklaci, ale také úroveň informovanosti občanů ze strany obce, zapojení škol do systému
třídění odpadu, počet komodit, které se oddělují
od směsného komunálního odpadu, dosažitelnost
sběrových nádob apod.
Občanům města Dubá, včetně našich spádových obcí, se v roce 2008 podařilo vyseparovat
téměř 42 tun papíru, bezmála 34 tun skla a více
než 18,5 tuny plastů.
Díky zodpovědnému přístupu občanů, kteří se
v třídění odpadu oproti předešlým rokům výrazně
zlepšili, se nám v krajském kole soutěže o Zlatou
popelnici podařilo získat krásné šesté místo.
Vyhlášení výsledků krajské soutěže se uskutečnilo 2. června v Liberci, kde paní starostka
Mgr. Zdeňka Šepsová převzala za město ocenění v podobě malované vázy.
Ve dnech 10. a 11. června se pak v Hradci Králové konala konference nazvaná Odpady a obce,
jíž jsme se spolu s paní starostkou zúčastnily a během níž byly vyhlášeny výsledky celostátního kola
obdobné soutěže nesoucí název Křišťálová popelnice. Fakt, že jsme jako jediní z Libereckého kraje
byli vybráni mezi čtrnáct finalistů z celé ČR, můžeme považovat za obrovský úspěch. První tři místa,
která byla vyhlášena, sice patřila jiným městům,
nicméně, dostat se mezi čtrnáct nejlépe třídících
měst z celé republiky, to je přeci paráda.
Z Hradce Králové putoval do Dubé nejen diplom, ale také skleněné těžítko s podobiznou popelnice a logem společnosti EKO-KOM.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se
podíleli a dále podílejí na zlepšování systému třídění odpadu v Dubé, ale především všem občanům, kteří svůj domovní odpad vzorně třídí.
Věřím, že obě získaná ocenění budou pro
obyvatele Dubé dobrou motivací, která povede
k dalšímu zlepšování v třídění odpadu a postupně se nám společně podaří dosáhnout ještě lepších výsledků a snad také ještě lepšího umístění
v příštích ročnících zmíněných soutěží.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ
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JUBILEA

Množství vytříděného odpadu v letech 2001 – 2008
(číselné údaje jsou uvedeny v tunách)
ROK

PLASTY

PAPÍR

SKLO

2001

0,6

8,5

7,8

2002

2,5

9,6

4,9

2003

4,3

6,9

6,8

2004

4,7

8,9

9,6

2005

8

16,4

17,8

2006

9,6

16,8

17,1

2007

10,6

19,7

22,5

2008

18,7

41,7

33,9

Z městské matriky

Povejšilová Marie, Dubá
Adamec Eman, Dřevčice
Peterka Václav, Dubá
Jakušová Věra, Dubá

86 let
70 let
70 let
70 let

NAROZENÍ

Ložek Ondřej, Dubá
Pejpalová Veronika, Dubá
Šťastná Adéla, Korce
Matrika města Dubá se tímto omlouvá
rodině Martínkově z Dubé, kdy v minulém
čísle Dubáčku bylo omylem uvedeno chybné
jméno v matrice úmrtí.

Dne 15. 7. 2009 uplyne již 17
let, kdy zemřel pan František
Pacek z Dřevčic. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.
Manželka a děti s rodinami
Dne 31. 5. 2009 uplynulo již 12 let
od doby, kdy nás navždy opustil pan
Antonín Michalík z Plešivce a dne
13.7.2009 uplyne 25 let od doby, kdy nás
navždy opustila paní Anna Lahovská
– Michalíková z Doks.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
celá rodina.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553
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Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 6/2009 ze dne 18. června 2009 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. (Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.) Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 6/2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Milana Netrha a paní Markétu Slezák a zapisovatele usnesení pana
Jaroslava Hozu.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2009 ze dne 14. května 2009.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 5/2009
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 8/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku: části p.p.č. 1213/1, ostatní plocha
o výměře cca 200 m2, v obci Dubá, katastrální
území Zakšín. Jedná se o pruh pozemku před
plotem objektu č.p. 34 v Zakšíně.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 7/09): p.p.č. 3, ostatní plocha o výměře 637 m2, v obci Dubá, katastrální území
Horky u Dubé. Strana kupující: pan M.V., kupní
cena činí 25 480,- Kč plus správní poplatky, vše
se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev.
2/09): část st.p.č. 77/2, zastavěná plocha (zbořeniště) o výměře 92 m2, st.p.č. 77/3, zastavěná
plocha (zbořeniště) o výměře 414 m2, část st.p.č.
77/6, zastavěná plocha (zbořeniště) o výměře
117 m2, st.p.č. 77/7, zastavěná plocha (zbořeniště) o výměře 408 m2, st.p.č. 77/8, zastavěná plocha (zbořeniště) o výměře 408 m2, st.p.č.
77/9, zastavěná plocha (zbořeniště) o výměře
249 m2, p.p.č. 956/1, ostatní plocha o výměře
2 806 m2, p.p.č. 956/4, ostatní plocha o výměře 51 m2, p.p.č. 956/5, ostatní plocha o výměře 18 m2, p.p.č. 963/2, ostatní plocha o výměře
50 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov
u Dubé. Strana kupující: pan J.H., kupní cena
činí 319 560,- Kč plus správní poplatky, vše se
splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového vý-

boru zastupitelstva směnu městských nemovitostí s finančním doplatkem (již vyhlášených
a zveřejněných ke směně, složka č. 29/08), za
pozemky z vlastnictví fyzických osob, a to podle
vypracovaného geometrického plánu následovně: z vlastnictví města Dubá směnit budovu bez
č.p./č.ev. (stodola v Dlouhé ulici v Dubé) stojící
na st.p.č. 25, st.p.č. 25, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 709 m2, p.p.č. 1/1, ostatní plocha o výměře 788 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, za p.p.č. 2003/7, ostatní plocha
o výměře 532 m2, p.p.č. 2003/8, ostatní plocha
o výměře 284 m2, p.p.č. 2003/9, ostatní plocha
o výměře 114 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, z vlastnictví pana J.T. a pana M.M. Pan
J.T. a pan M.M. doplatí Městu Dubá finanční rozdíl cen směňovaných nemovitostí, a to ve výši
105 366,- Kč se splatností při podpisu směnné smlouvy. Termín podpisu směnné smlouvy
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení této směny. Pokud v tomto termínu
nedojde k uzavření předmětné směnné smlouvy, bude tato schválená směna zrušena.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4e) POTVRDILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva své rozhodnutí číslo usnesení 4b5/2009 ze dne 14. 5. 2009, kterým nebylo schváleno vyhlášení a zveřejnění prodeje městských
pozemků p.p.č. 1567, ostatní plocha o výměře
1 368 m2, p.p.č. 1575, ostatní plocha o výměře 95 m2, p.p.č. 1576, ostatní plocha o výměře
518 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov
u Dubé. Jedná se o městské komunikace, které
slouží jako příjezd k nemovitostem jiných fyzických osob. Město Dubá ze zásady komunikace
neprodává, a proto ani mnohonásobně vyšší
nabídnutá kupní cena za tyto pozemky není pro
město Dubá přijatelná.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předloženého písemného návrhu Ing. Josefa Štveráčka, odborného
lesního hospodáře Městských lesů Dubá, podat
žádost na Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí o vyjmutí následujících pozemků ze zemědělského půdního fondu a jejich
začlenění do pozemků určených k plnění funkcí
lesa. Jedná se tyto pozemky: st.p.č. 34, p.p.č.
47, p.p.č. 48, p.p.č. 49, p.p.č. 299, p.p.č. 301,
p.p.č. 302, p.p.č. 303/1, p.p.č. 303/4, p.p.č. 303/
6, p.p.č. 303/8, p.p.č. 303/9, p.p.č. 303/10, p.p.č.
320, p.p.č. 370, p.p.č. 372/1, p.p.č. 372/2, p.p.č.
511, p.p.č. 512, v obci Dubá, katastrální území
Lhota u Dřevčic, p.p.č. 219, v obci Dubá, katastrální území Nedamov, p.p.č. 2744, v obci Dubá,
katastrální území Dubá, p.p.č. 1447/1, v obci
Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé, p.p.č.
250, p.p.č. 280, v obci Dubá, katastrální území
Zátyní. Celková výměra uvedených pozemků činí
47 238 m2.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva vyhlásit a zveřejnit záměr města

Dubá k prodeji městské bytové jednotky č. 17/1
v budově č.p. 17 v Luční ulici v Dubé včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 53/253 na společných částech budovy a na
stavebním pozemku č. 206, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Záměr bude vyhlášen a zveřejněn po ukončení nájemního vztahu se současným nájemcem. Termín podání písemných
nabídek je stanoven nejpozději do 31. 8. 2009.
Záležitost bude poté předložena k rozhodnutí
zastupitelstvu města Dubá na veřejném zasedání v září 2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
5) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č.2 rozpočtu
města Dubá na rok 2009, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zastupitelstvo schválilo úpravy rozpočtu na straně příjmů i výdajů
o 1 588 000,- Kč. Navýšení příjmů je v položce 4116 ostatní dotace o 160 000,- Kč. Jedná
se o přijaté dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací. O stejnou částku se zvýší výdaje v paragrafu 3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. Další úprava na straně příjmů je
zvýšení v paragrafu 3612 bytové hospodářství
o částku 1 428 000,- Kč. Jsou to příjmy za prodané domy a byty. Tato částka bude rozdělena
do výdajů takto: 1 328 000,- Kč do paragrafu
3612 bytové hospodářství a bude použita na
opravu městských bytových domů. Zbývající
částka 100 000,- Kč bude použita v paragrafu 3613 nebytové hospodářství na navýšení
rozpočtu na opravu městského domu č. p. 9
v Deštné. Rozpočtová změna č. 2 neovlivní výsledek hospodaření.
6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
předložené Zásady udělování Čestného občanství města Dubá a Ceny města Dubá,
viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě
Dubá.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
7) UDĚLILO na návrh paní starostky Čestné
občanství města Dubá paní Evě Pilarové, která výrazným způsobem přispěla k propagaci
města, rozvoji kulturního a uměleckého života
v Dubé. Paní Eva Pilarová je spoluzakladatelkou hudebního festivalu Mezinárodní jazzové
dny v Dubé, v letošním roce se uskuteční již
15. ročník.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zastupitelé schválili jednomyslně můj návrh na udělení čestného občanství města Dubá paní Evě Pilarové a vyjádřili tím úctu a poděkování osobnosti, jejíž život
je úzce spjat se životem našeho města. Ocenění paní Evě Pilarové slavnostně předám při
zahájení letošního ročníku Mezinárodních jazzových dnů.
Dle schválených zásad bude moci v budoucnu
zastupitelstvo udělit mimo čestného občanství
také Cenu města Dubá za významnou a dlou-
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hodobou práci v oblasti umělecké, vědecké,
sportovní, výchovné či jiné oblasti společenského života, za významné dílo, mimořádný
úspěch nebo významný humánní čin.
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky vyhlásit a zveřejnit nový záměr města Dubá k prodeji
městských nemovitostí – budova (objekt k bydlení) č.p. 82 ve Školní ulici v Dubé stojící na
st.p.č. 239, st.p.č. 239, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Termín podání písemných nabídek
je stanoven nejpozději do 31. 8. 2009. Záležitost
bude poté předložena k rozhodnutí zastupitelstvu
města Dubá na veřejném zasedání v září 2009.
pro: 7
proti: 1
zdrželo se: 0
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
uzavření Dodatku č. 1 LB/0129/D1 ke Smlouvě č. LB/0129/S Regionální operační program
NUTS II Severovýchod mezi Regionální radou
regionu soudržnosti Severovýchod a městem
Dubá o poskytnutí dotace k projektu „Jaro, léto,
podzim, zima v zahradě je vždycky prima“.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Ve smlouvě došlo pouze ke
změně monitorovacích indikátorů plochy regenerovaného a revitalizovaného území celkem. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
10a) VYBRALO na návrh paní starostky zhotovitele na rekonstrukci střechy na městské
budově č.p. 157 v ulici Jana Roháče v Dubé
firmu Richard KAREŠ, Dubá. Rekonstrukce
bude provedena podle nabídky zhotovitele
ze dne 7. 6. 2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Firma předložila nabídku
vyhovující výzvě veřejné zakázky. Cena, záruka
i realizace byla pro město Dubá nejvýhodnější.
10b) VYBRALO na návrh paní starostky zhotovitele na výměnu oken, dveří, vrat do průjezdu,
zateplení průjezdu a nové fasády na městské
budově č.p. 157 v ulici Jana Roháče v Dubé
firmu Petr TAMCHYNA, Doksy. Rekonstrukce
bude provedena podle nabídky zhotovitele ze
dne 15. 6. 2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Firma byla vybrána na
základě nejnižší nabízené ceny a velmi dobré
spolupráce u předchozích zakázek.
11) VYBRALO na návrh paní starostky zhotovitele na výměnu oken, dveří, nové fasády městské
budovy č.p. 9 v Deštné společnost VaN CL s.r.o.,
Česká Lípa. Rekonstrukce bude provedena podle
nabídky zhotovitele ze dne 11. 6. 2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Ve výběrovém řízení byly
osloveny čtyři firmy, dvě reagovaly. Nabídky
byly úplné a cenové nabídky v podobné výši.
Vybraná firma VaN CL. s.r.o. má dobré reference, do několika výběrových řízení města Dubá

již nabídku zaslala a zastupitelstvo tak může získat zkušenost s novou stavební firmou.
12) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavření předložené smlouvy o spolupráci mezi městem
Dubá a společností CL–NET s.r.o., Česká Lípa, na
zřízení a provozu rozvodů telekomunikační sítě na
městské budově č.p. 192 ve Školní ulici v Dubé.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Objekt bude k telekomunikační síti CL–Net připojen bezdrátově – v oblasti
střechy. Náklady na spotřebu el. energie budou
stanoveny podružným měřením. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
13) PROJEDNALO předloženou žádost společnosti IMPACT DAIRY FARM s.r.o., Dřevčice
o stanovisko zastupitelstva města Dubá k umístění fotovoltaické výrobny na střechách objektů hospodářských stavení v areálu farmy v Dřevčicích.
SOUHLASILO na návrh paní starostky
s umístěním fotovoltaické výrobny ve Dřevčicích.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
14) NESCHVÁLILO na návrh paní starostky
uzavření předloženého Dodatku č. 1, mezi městem Dubá a společností AVE komunální služby
s.r.o., pobočka Česká Lípa, ke smlouvě o zneškodňování komunálních a separovaných odpadů
ve městě Dubá číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007 dle
kalkulací cen města Dubá pro rok 2009 ze dne
15. 12. 2008 a 8. 6. 2009.
ROZHODLO na návrh paní starostky přistoupit na navýšení ceny stanovené ve Smlouvě
o nakládání s komunálním a separátním odpadem číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007 maximálně
o 30 % s účinností od 1. 7. 2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
15) VYBRALO na návrh paní starostky zhotovitele na rekonstrukci fyzikální-chemicko-biologické
laboratoře Základní školy Dubá společnost KBV,
s.r.o., Hradec Králové. Rekonstrukce bude provedena podle nabídky zhotovitele ze dne 20. 5. 2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Dle hodnotících kritérií (navržená cena, záruka, úplnost + účelnost,
doba realizace) zvítězila společnost KBV, s.r.o.,
Hradec Králové.
16) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
– závěrečného účtu mikroregionu Podralsko za
rok 2008
komentář starostky: Za rok 2008 dosáhly příjmy
částky 925 700,- Kč a výdaje 516 339,50 Kč. Příjmy jsou v souladu s rozpočtem, výdaje jsou nižší,
protože projekt „Start místní agendy 21 v mikroregionu Podralsko“ se v roce 2008 neuskutečnil
v plném rozsahu tak, jak bylo uvedeno v projektu.
Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2008
zní: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
– jízdního řádu letního cyklobusu Mšeno – Dubá
– Doksy

Dubáček

komentář starostky: Město Dubá se bude finančně podílet na výdajích spojených s provozem
letního cyklobusu. Cyklobus bude jezdit v pátek,
sobotu a neděli v červenci a srpnu. Věřím, že se
stane vítaným pomocníkem při plánování vašich
víkendových výletů nebo dovolených.
– umístění města Dubá v soutěžích Zlatá
a Křišťálová popelnice za rok 2008
komentář starostky: Město Dubá se za uplynulý rok 2008 poprvé umístilo mezi deseti
nejlepšími městy Libereckého kraje v soutěži
o Zlatou popelnici – tedy v soutěži, v níž se posuzuje především to, jak pečlivě občané v jednotlivých městech vytřiďují separované složky
komunálního odpadu. Soutěž vyhlašuje kraj
ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Našim občanům se v roce
2008 podařilo vyseparovat téměř 42 tun papíru,
bezmála 34 tun skla a více než 18,5 tuny plastů.
Město Dubá tak získalo v krajském kole soutěže
o Zlatou popelnici krásné šesté místo. Vyhlášení výsledků krajské soutěže se konalo 2. června 2009 v Liberci, kde jsem za město převzala
ocenění v podobě malované vázy.
Ve dnech 10. a 11. června 2009 se v Hradci
Králové konala konference zabývající se odpadovou problematikou, během níž byly vyhlášeny výsledky celorepublikového kola obdobné
soutěže nesoucí název Křišťálová popelnice.
K naší velké radosti jsme jako jediní z Libereckého kraje byli vybráni mezi čtrnáct finalistů.
Na první tři místa jsme sice nedosáhli, přesto jsme se dočkali obrovského úspěchu, neboť být oceněni jako jedno ze čtrnácti nejlépe
třídících měst z celé republiky, to se každému
nepoštěstí. Z Hradce Králové jsme do Dubé
přivezli nejen diplom, ale také skleněné těžítko s podobiznou popelnice a logem společnosti EKO-KOM.
Ráda bych poděkovala ekoložce sl. Zuzce Martínkové, která se nemalou měrou zasloužila na
zlepšování systému třídění odpadu v našem
městě, a také samozřejmě všem občanům,
kteří neberou otázku nakládání s odpady na
lehkou váhu a vzorně separují.
– seznamu akcí města Dubá na rok 2009
komentář starostky: V seznamu je v současné době zaznamenáno více než 80 akcí, z toho
přibližně polovina byla již zrealizována.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

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

Centrum pro zdravotně postižené o. s. Libereckého kraje
Poradní dny v Dubé během prázdnin
červenec – poradní den se nekoná
srpen – 27. 8. 2009 od 8 – 10 hodin, MěÚ Dubá
poradeství poskytuje J.Kubištová – tel. 731 653 009

Dubáček -
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Kácení třešní Na Výsluní

Přibližně v polovině června se uprostřed sídliště Na Výsluní rozlomila jedna ze tří mohutných
třešní. Odlomená část spadla přímo na schůdky
dětské skluzavky, bylo velké štěstí, že se kolem
ní v danou chvíli nikdo nepohyboval. Proto jsme
se z bezpečnostních důvodů rozhodli okamžitě odstranit nejen torzo zničeného stromu, ale
také obě zbývající třešně. Při jejich kácení se
prokázalo, že naše obavy byly oprávněné, neboť všechny tři stromy byly zcela ztrouchnivělé
a v případě přetrvávání nepříznivého počasí by
bylo jen otázkou času, než by se z nich odlomily další části. Všechny tři mohutné ovocné stromy byly ve skutečně havarijním stavu, ačkoliv to
tak na první pohled, vzhledem k množství plodů,
nevypadalo.
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Podle nám dostupných informací bylo těmto
dřevinám více než 60 let. Během silných dešťových přeháněk, které v posledních týdnech nebyly nijak ojedinělé, se pod tíhou větví nasáklých
vodou rozlomilo hned několik stromů, které pak
naši pracovníci likvidovali.
Z důvodu ochrany majetku i zdraví obyvatel
se budeme snažit takto nebezpečné stromy včas
lokalizovat a bezpečně odstraňovat. Místo nich
bude po nezbytných úpravách terénu provedena
náhradní výsadba.
Stejně tak tomu bude i v případě Výsluní, kde
se počítá s novou výsadbou stromů i keřů vhodných do sídlištní zástavby.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v květnu

l Dne 1.5.2009 od 20:25 do 21:57 hodin vyjela jednotka k požáru do Dolního Popelova (KÚ
Jestřebí) s technikou CAS-24 Liaz, CAS-32 T148
a vozidlem RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 10.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní hrabanky za rekreačním domem na ploše cca 40 m2. Na lokalizaci
a následnou likvidaci byly použity dva proudy „C“.
Na místě byla přítomna jednotka Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa. Příčina vzniku
byla nedbalost. Požár beze škody.

l Dne 3.5.2009 od 13:17 do 14:59 hodin byla
jednotka vyslána na výpomoc k požáru do obce
Bezděz s technikou CAS-32 T148 v počtu 1 + 2.
Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu byla jednotka s technikou určena na
doplnění vody. Jednalo se o požár lesního porostu na ploše 20 x 20 metrů. Na místě zasahovaly
jednotky: HZS Středočeského kraje, stanice Bělá
Pod Bezdězem, JSDHO Bezděz, Doksy a Dubá.
Příčina vzniku bylo úmyslné zapálení. Škoda je
v šetření Policie ČR.
l Dne 4.5.2009 od 04:19 do 08:44 hodin byla
jednotka vyslána k požáru do obce Bezděz –
Malý Bezděz s technikou CAS-24 Liaz, CAS-32
T148 a DA-8 v počtu 1 + 6. Po příjezdu jednotky
na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu

byla technika určena na doplňování vody a hasiči na hasební práce. Jednalo se o požár lesního
porostu na ploše 1,6 ha. Lokalizace a následná likvidace byla provedena 6-ti proudy „C“. Na
místě zasahovaly jednotky: HZS Středočeského
kraje, stanice Bělá Pod Bezdězem, JSDHO Bezděz, Doksy a Dubá. Příčina vzniku bylo úmyslné
zapálení. Škoda je v šetření Policie ČR.

l Dne 6.5.2009 od 09:32 do 10:29 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
dopravní nehoda osobního automobilu na komunikaci I. třído číslo 9 v katastru obce Deštná. Havarované vozidlo se nacházelo mimo komunikaci
převrácené na střeše. Řidička se po příjezdu jednotky nacházela mimo vozidlo bez zranění. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních
kapalin. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 10.5.2009 od 14:00 do 14:37 hodin
vyjela jednotka k dopravní nehodě s technikou
CAS 25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu
na komunikaci I. třídy číslo 9 – Dubová hora. Dopravní prostředky byly zajištěny proti možnému

vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních
kapalin. Uniklé kapaliny byly zlikvidovány 30-ti litry sorbetu Vapex. Na místě nehody byla jedna
zraněná osoba, které byla do příjezdu Záchranné
zdravotní služby poskytnuta předlékařská péče.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 27.5.2009 od 07:48 do 09:30 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Základní školy Dubá s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna voda v suterénních
prostorách budovy z důvodů ucpané kanalizace.
Voda byla do výšky cca 5 – 7 cm. Z těchto důvodů nebylo možno nasadit kalové elektrické čerpadlo. Jednotka vypomohla se sebráním vody
lopatami do kbelíků.
l Dne 30.5.2009 od 16:53 do 17:54 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Kluk
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla nalezena zraněná osoba, která propadla vnitřkem budovy rekreační chalupy. Do příjezdu Záchranné zdravotní služby byla na místě
poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc. Jednotka následně vypomohla s transportem do sanitního vozu a vrtulníku.
Jaroslav Hoza

Hasiči ve školách

V úterý 9. 6. se děti z mateřské školy přišly podívat do hasičské zbrojnice na hasičskou techniku.
Než děti a paní učitelky dorazily, vše jsme peč-

livě připravili, aby měly děti co největší zážitek.
Prohlédnout si mohly rychlý zásahový automobil,
cisternový automobil a jeho vybavení a zásahový
oblek. Největším zážitkem pro děti bylo, když se
mohly podívat přímo do hasičského auta a také
když mohly vyzkoušet komunikaci vysílačkou.
Tímto chci poděkovat panu Karlovi Maříkovi ml.,
za skvělou přednášku, která děti velmi zaujala.
Další takovouto podobnou akci jsme uspořádali pro druhý stupeň základní školy.
Prohlídka byla zaměřena na hasící přístroje. Nejprve proběhla v základní škole teoretická
část, kde pánové Tomáš Mařík a Karel Mařík
ml. vysvětlili použití jednotlivých hasících přístrojů a jejich složení. Praktická část se uskutečnila ve čtvrtek 11. 6. za hasičskou zbrojni-

cí, kde bylo možné vyzkoušet si jejich použití
v praxi.
Jaroslava Jínová starostka SDH Dubá
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ČERVENEC 2009

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 4. 7.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 804 111

neděle 12. 7.
MUDr. Eva Pušková
Nový svět 915, Kam. Šenov
tel. 487 713 206

neděle 5. 7.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 804 111

sobota 18. 7.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356

pondělí 6. 7.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 19. 7.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 11. 7.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

sobota 25. 7.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v P.
tel. 487 762 223

Otevírací doba lékárny

neděle 26. 7.
MUDr. Jitka Červenková
Nám. Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 134

PO
ÚT

sobota 1. 8.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356

ST
ČT
PÁ
SO

neděle 2. 8.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 843 622

Dubáček

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno je 11. a 18. 7.
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).

Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory
HOLČIČKOU
DO OSMDESÁTI

Milé dámy, vím že je to asi stejně nepříjemné,
jako když posloucháte skřípání nehtů o tabuli. Ale
včasné zdravotní testy zachraňují životy. Zatímco
v zahraničí na ně zvou krásnými dopisy zdravotní

pojišťovny své pojištěnce, v Česku byste na podobná pozvání asi marně čekaly. Přitom však na
testy máte právo a vyšetření jsou hrazena i českými pojišťovnami. Veďte proto prosím v patrnosti
následující údaje a najděte odvahu požádat své
lékaře o vyšetření v pravou chvíli.
Zdroj: Chatelaine Foundation 2008

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ)
PRO KAŽDÉHO
Riskujete občas na silnici? Na www.chcizit.cz
si můžete prohlédnout důsledky zbytečně riskantní nebo bezohledné jízdy. Najdete zde fotografie
a videa z dopravních nehod, ale i tipy, jak přežít
v dnešní uspěchané době, včetně rad pro poskytnutí první pomoci atd.
Víte, že organizační výbor 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže 2011
v Libereckém kraji hledá již nyní dobrovolníky,
kteří dosáhli alespoň 16ti let? Půjde o největší akci pro mládež v historii ČR a dobrovolnický tým by mělo tvořit zhruba 500 dobrovolníků.
Možnost zapojit se do příprav má každý zájemce.
Důležitý je především poctivý přístup při výkonu
dobrovolnické funkce. Více informací získáte na
www.eyowf2011.cz
Asi tušíte, že míra nezaměstnanosti na
Českolipsku se stále zvyšuje. Nepříznivý vývoj
je způsoben pokračováním hospodářské krize a dopady hromadného propouštění. Poklesl i počet volných míst a na jedno volné místo
připadalo v době uzávěrky tohoto čísla osmnáct
a půl uchazeče. Nejvíce volných míst nabízí českolipský Johnson Controls, který hledá pro své
závody téměř 180 šiček, ale zaměstná i středoškoláky a vysokoškoláky na další pozice.
Věděli jste, že Paměť národa získala evropské ocenění za nejlepší elektronické informační
stránky? Na www.pametnaroda.cz jsou zveřejněny vzpomínky stovek pamětníků, vojáků-veteránů
z druhé světové války, představitelů československého odboje 1939-1945, obětí holocaustu, politických vězňů z padesátých let, ale také funkci-
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onářů výkonné moci – agentů KGB, NKVD, StB,
politických funkcionářů a dalších. Najdete zde
celé nahrávky ze sbírek s audio ukázkami, fotografiemi, deníky, archivními dokumenty atd.
Zajímá Vás kultura? Levná ale dobrá kultura je název jednoho ze tří článků o ČR, který je
uveřejněný na novém mezinárodním portálu pro
Evropany Presseurop.eu. Článek upozorňuje, že
v Česku je rozpočet na kulturu nejnižší ze všech
evropských zemí. Přestože článek uvádí některé
nepřesnosti, je zajímavou reflexí vztahu našeho
státu ke kultuře. Celý článek najdete na http://
presseurop.eu/cs/content/article/11501-levnaale-dobra-kultura.
Jste závislí na cigaretách, alkoholu, nelegálních drogách nebo třeba gamblingu? Na
www.drogy-info.cz jsou zveřejněny čtyři interaktivní dotazníky, pomocí nichž si můžete otestovat míru své závislosti. Po zodpovězení otázek
a odeslání odpovědí se dotazník automaticky vyhodnotí a společně s výsledky Vám budou doporučeny příslušné preventivní, poradenské či léčebné intervence s odkazem na pomoc.
Rádi byste vyrazili na výlet, ale nevíte
kam? Nechte se inspirovat například stránkami www.kam-na-vylet.cz; www.toulkypocechach.com; www.rodinnevylety.cz; www.hrady.cz; www.nakole.cz.

KLUBOVÝ ŽIVOT V DUBÉ

Na konci června se senioři spolu s panem Matějovičem a jeho příjemnou hudbou loučili před
prázdninovou přestávkou. Předtím ještě stačili
navštívit keramickou dílnu, aby dokončili své výrobky. Jedno odpoledne také strávili prohlídkou
nové zahrady mateřské školy, všem se moc líbila. Nyní se již těší na nové podzimní akce včetně
tradičního společného výletu.
Malí i velcí členové Klubu malých Dubáčků si
za pěkného počasí v červnu také užívali novou
zahradu mateřské školy. Svou činnost nepřesuší
ani o prázdninách, neboť mají naplánovány dva
výlety – do ZOO v Praze v červenci a do „Šťastné země“ v Radvánovicích u Turnova. Přejeme
jim šťastnou cestu a pěkné zážitky.
Danuše Červená

PODNIKATELÉ MĚSÍCE
ČERVENCE
Manželé Eva a Vladimír Jelenovi

Vizitka: Eva a Vladimír žijí v Dubé už od
narození. Eva se vyučila prodavačkou potravin
v České Lípě a od roku 1994 podniká. 13 let
měla v Dubé obchod s chovatelskými potřebami a krmivy pro zvířata, rok zkoušela provozovat stánek v Nedamově, 7 let je zastupitelkou
města Dubá a poslední 4 roky se profesionálně
věnuje masážím. Vladimír se vyučil v oboru instalatér a topenář v Krásné Lípě, poté pracoval
v komunálních službách a od roku 1991 soukromě podniká. Manželé jsou 26 let, mají dvě dcery (24 a 21 let).
Proč si jich vážíme? Zajímají se o věci veřejné, vždy jsou dobře naladění a nezkazí žádnou
legraci. Aktivně se účastní Pohádkového lesa a
cenami přispívají do tombol při zábavách v Dubé.

Líbí se nám, že se Eva stále vzdělává a jde za
svým snem. A oceňujeme, že jí Vladimír pomohl
vybudovat pěkný masérský salón doma na zahradě a přistupuje k jejímu studiu i práci s nebývalou
velkorysostí a pochopením.
Evo, jak jsi se k masážím dostala?
Eva: Chtěla jsem jít původně studovat zdravotnickou školu, ale nedostala jsem se na ni.
Později mne to mrzelo. Že jednou budu masérkou mne ale vůbec nenapadlo. K masážím jsem
se dostala oklikou, přes léčebnou energii reiki,
která mne nadchla a denně jí využívám k harmonizaci. Zajímám se také o východní medicínu,
která s některými masážemi velmi úzce souvisí.
Cítím v tom, co nyní dělám, smysl a práce s lidmi mne baví.
Kolik kurzů jsi musela dokončit, abys mohla masírovat?
Eva: V České republice stačí zvládnout jeden
základní masérský kurz a už můžete začít podnikat. Já jich ale mám už osm a dělám si další. Každý z nich mne více posunul a pomohl mi
v práci být lepší a profesionálnější. Letos studuji
roční kurz čínská medicína v praxi. Tím ale určitě nekončím, už jsem si vyhlédla další kurz. Je
to všechno tolik zajímavé.
Proč bychom měli chodit na masáž?
Eva: Dobře provedená masáž harmonizuje
organismus jako celek a pokud je pravidelná,
může podstatnou měrou zlepšit zdravotní stav
a vrátit ztracenou vitalitu.
Jaké masáže zákazníkům nabízíš nejčastěji?
Eva: To je vždy individuální. Záleží na typu jejich obtíží, jejich zdravotním stavu a důvodu, kvůli
kterému přišli. Zda si chtějí odpočinout a uvolnit
svalstvo, jestli jsou po fyzické námaze nebo jestli je něco bolí. Také je důležité vědět, kolik času
na masáž mají. Někdy přijdou jen na půl hodiny
výhradně kvůli masáži zad a šíje.
Která z masáží je Tvoje nejoblíbenější
a proč?
Eva: Nejraději mám čínskou energetickou
masáž, která se používá k odstranění únavy
a nervového vypětí, pro relaxaci a energetickou
rovnováhu celého těla. Lidské tělo je protkáno
dvanácti energetickými drahami, jež spojují různá

místa v těle. Stačí, aby např. vlivem stresu došlo ke stažení svalu a tok energie je přerušen.
Výsledkem je bolest svalu či orgánu, jež je energetickou drahou spojen s postiženým místem.
Podobným potížím lze předejít právě čínskou
energetickou masáží.
Když si někdo chce odpočinout od stresu?
Eva: Tak to doporučuji jak čínskou energetickou masáž, tak i havajskou masáž stimulující
krevní oběh a lymfatický systém, indickou antistresovou masáž hlavy, lymfatickou masáž nohou pro léčbu otoků a žilní nedostatečnosti nebo
medovou masáž pro detoxikaci organismu. Každá z nich má samozřejmě i mnohé další ozdravné účinky a pomáhá uvolnit energetické bloky
i zatuhlé svaly.
Co když zákazníka trápí problémy pohybového aparátu?
Eva: V tom případě bude zřejmě nejvhodnější
Dornova metoda napravování páteře a kloubů.
Jsou Tvé služby srovnatelné s nabídkou velkých měst?
Co se týče nabídky typů masáží a jejich kvality, rozhodně ano. Velmi mi záleželo na tom, aby
mým zákazníkům v Dubé nic nechybělo. Z toho
důvodu jsem si pořídila také Lymfoven, což je
moderní přístroj na lymfatickou masáž. Co se
týče ceny, snažím se, aby masáže byly pro lidi
finančně dostupné a mohli si dovolit chodit pravidelně. Pokud mám být konkrétní, masáže ode
mne stojí od 240 do 300 Kč za hodinu, 50 minut s použitím Lymfovenu vyjde zákazníka na
160 Kč.
Kde Tě zákazníci najdou?
Eva: Bydlíme v Dubé u kostela. Přesná adresa je Nové město 273. V malém domku mám
masérský salón s odpočívárnou a prodejem doplňkového sortimentu, jako jsou bylinkové čaje,
vitamíny a doplňky stravy, vonné esence do
aromalamp a originální šperky z léčivých kamenů. Telefon domů je 487 870 511, pro objednání masáží volejte prosím také 723 729 829 nebo
731 408 850.
Vladimír se začátku našeho rozhovoru nezúčastnil, protože byl pracovně vytížený mimo
Dubou. Jeho zákazníci jsou rozeseti od Prahy
až do Děčína. Nakonec se mi ho podařilo na
chvilku zastihnout těsně před uzávěrkou. Krás-
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ně se usmíval, ale na slovo byl skoupý. Ujišťoval mne však, že na zákazníky si čas vždycky
najde. Snaží se s termíny vyhovět a mít dobré
ceny. Věřím mu.
Vladimíre, jako instalatér a topenář podnikáš už téměř dvacet let. V čem se Tvá práce
změnila?
Vladimír: V řemesle jako takovém nijak zásadně, i když materiály jsou dnes samozřejmě

mnohem dostupnější a kvalitnější.
Jaké jsou Tvé nejčastější zakázky?
Vladimír: Běžně dělám celé topení, rozvody
vody a odpadů ve starých i nových bytech, domech i chalupách. Tedy vodu do plastu, topení do
mědi, ale i opravy stávajícího potrubí v železe.
Děláš i rekonstrukce koupelen?
Vladimír: Ano. Na takových zakázkách spolupracuji se svým mladším bratrem Petrem, který je

výborný zedník. Spolu děláme celé rekonstrukce
starších koupelen a bytových jader. Je to pěkná
práce a stále velmi žádaná. Navíc s Petrem se
mi výborně dělá, rozumíme si.
Kde Tě najdeme?
Vladimír: Mne kvůli instalatérským a topenářským pracím zastihnete nejlépe na mobilu
607 506 389. Přijedu, kam bude třeba.
Markéta Slezák

O DUBÉ A (NEJEN)
JAZZOVÝCH DNECH
ZNÁMÉHO KAPELNÍKA

ké a mocenské pestrosti poměrů v naší zemičce
také dosti problematická.
Celá Vaše rodina je hudební. Co kdo dělá?
Já se, jak známo, věnuji převážně jazzu.
Moje žena a dcera opeře a syn je spíše do bigbítu a rock’n rollu.

Doufám, že je čtenáři mají rádi. Vždy jsem
veden snahou o pravdivost, stručnost a zábavnost. Jak se mi to daří, nechť posoudí laskavý
čtenář sám.
Pracoval jste na hudebním aranžmá pro film
„ŽELARY“. Chystáte něco dalšího?
Pro film „ŽELARY“ jsem instrumentoval a se svým orchestrem natočil ústřední
melodii, která zazní na začátku a v závěru filmu. Jinak nejsem příliš aktivní člověk – dělám jenom to, co se po mě chce
a i tak je toho dost – kupodivu i v nehudební oblasti.
Jaký největší hudební zážitek máte?
Klavírní dialog Oskara Petersona
a Counta Basieho na jazzovém festivalu
v Praze v roce 1974. Seděl jsem v páté
řadě ve Smetanově síni a nebyl jsem od
nich dále než deset metrů.
Kdy jste začal organizovat festival Jazzové dny v Dubé?
V roce 1995 spolu s Evou Pilarovou
a díky pochopení tehdejší paní starostky
Naděždy Šabatkové.
Co chystáte pro tento ročník? Bude něčím
jiný?
Naše dramaturgie bývá obvykle dosti zdrženlivá, neboť často slýcháváme „jé, to bylo letos
krásné, bude to příští rok také tak?“. V každém
případě bude letošní ročník mimořádný, a to v připomenutí význačného jubilea paní Evy Pilarové
za účasti řady prominentních gratulantů.
Nejen posluchači, ale i hudebníci a hudební
kritici Vás považují za fenomenálního kontrabasistu. Spletete se někdy při hře?
Já bych nemluvil o chybách. Spíše člověk zahraje někdy něco, co původně nezamýšlel. Ostatně vždy tvrdím, že rozdíl
mezi tzv. amatérem a profesionálem není
v tom, kolik který z nich udělá chyb, ale
v tom, jak ten či onen k těm nechtěným
tónům přistupuje. Když se totiž něco takového stane amatérovi, tak zrudne, přestane hrát, začne se publiku omlouvat a má
snahu začít znova. Profesionál však ve
stejné situaci nehne ani brvou a mnohdy
stejnou chybu ještě zopakuje, aby všechny utvrdil v přesvědčení, že to byl záměr.
Neboť je pravdou, že i odborné publikum
je málokdy schopno zaregistrovat, že se
stalo něco nepatřičného. Stejně tak tzv.
tréma by neměla mít u profesionála místo – má trému třeba již zmiňovaný zedník, když
staví zeď? Myslím, že ne.
Máte nějaký pracovní sen, který jste si doposud nesplnil?
Ano. Konečně dostavět pískovcové sloupky
u branky do zahrady. Nevylučuji, že si na to budu
muset pozvat již dvakrát zmíněného profesionála.
Markéta Slezák

Rozhovor s JUDr. Vítem Fialou
Je jedním z posledních gentlemanů naší
doby, šarmantní a duševně bohatý člověk
s osobitým humorem. Skvělý přítel, hudebník, kapelník a organizátor, kterému vděčíme za Jazzové dny v Dubé. Letos se díky
němu uskuteční již 15. ročník.
Vizitka: Pochází z Libáně, narodil se
v sanatoriu doktora Pírka v Mladé Boleslavi. Po válce byl jeho otec přeložen do
Kladna, kde také maturoval. Vystudoval
právnickou fakultu KU v Praze a po roční vojenské službě pracoval jako právník
u Městské poštovní správy v Praze až do
roku 1971. Poté se už profesně věnoval
hudbě, a to ve svobodném povolání. Je
ženatý, má dvě děti (35 a 26 let). Jeho
manželka se jmenuje Lidmila Hlušková a je
členkou Státní opery v Praze.
Kdy jste objevil Dubsko? Jak dlouho zde
máte roubenku?
To jsme tak jednou jeli celkem náhodně na
výlet tímto směrem – tuším, že to bylo někdy
v roce 1975, protože náš chlapec byl ještě v kočárku. Když jsme míjeli dnešní výrobnu Rossany,
tak moje žena řekla: „Jé, to je krásná chaloupka,
tu koupíme!“ Když jsme však přišli blíže, tak už
tak krásná nebyla. Posléze se nám však
podařilo přesvědčit majitelku k prodeji a od
té doby ji stále zlepšujeme. Už se v ní dá
docela slušně i trvale bydlet.
Jezdíte sem i jen tak na skok, obvykle
se psem. Proč?
Nejen se psem – nesmíte zapomenout i na moji ženu. My to nebereme jen
jako rekreační místo – prostě bydlíme tady
i tam – tj. v Praze. Charakter našich profesí nám neumožňuje dodržovat obvyklý
systém „po pracovním týdnu weekend“.
My o obvyklé volné dny většinou pracujeme – zase máme volno třeba v pondělí
nebo v úterý.
Vystudoval jste práva, ale dal se jiným
směrem. Jaký byl důvod a jak to snášeli rodiče?
Netajím se tím, že hlavním důvodem
pro studium práv byl fakt, že se tam neučí matematika, pro kterou skutečně nejsem nadán. Jinak
rodiče byli rádi, že jsem studia úspěšně dokončil
a do života mi poté již výrazným způsobem nezasahovali. Navíc můj otec, povoláním soudce, byl
znamenitý klavírista a rád zpíval opery – kdysi
též uvažoval o umělecké kariéře, ale pak převážila zdánlivá jistota civilního povolání – při politic-

Hrajete doma nebo mimo domov někdy společně?
Doma vůbec ne – zedníci si myslím po práci taky doma nestaví pro potěšení zdi – a mimo
domov spíš náhodně.
Kde a s kým je Vás možné vidět hrát nejčastěji?
S Evou Pilarovou, s Irenou Budweiserovou,
s americkým zpěvákem Lee Davisonem. Stále
mne velmi mrzí, že už mezi námi není Vlasta

Průchová, kterou jsem doprovázel s obzvláštním
potěšením. Stabilní místo k vystupování nemám
– povětšinou jde o obvyklá pražská jazzová místa
a samostatné koncerty.
V internetových obchodech je možné objednat si Vaše knihy „Skladatelem a aranžérem
snadno a rychle“ a „Jak se dělá Jazz“. Dokonce
jsou doplněny humornými ilustracemi, které jste
sám kreslil.
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – PRODEJ UHLÍ
nabídka služeb

–
–
–
–
–
–
–
–

výkopy kanalizace, základů
srovnávání povrchů, demolice
štěrky kámen, písek, zemina, mulčovací kůra
prodej a dovoz uhlí * stále slušné ceny *
dovoz a montáž jímek: 5,5, 8,5, 9, 12, 16 m3
čistírny odpadních vod
odvoz fekálií – Tatra 11 m3
odvoz suti a odpadu kontejnerem
Kontakt: Miroslav Nečas, Mšeno
tel.: 315 694 703
fax: 315 694 704
mobil: 602 234 404
e-mail: necasautodoprava@seznam.cz
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PŘES DRCHLAVU DIVOČINOU
Na dnešní, přibližně desetikilometrovou pěší vycházku vyrazíme z Dřevčic. Na návsi si prohlédneme výtvarně i historicky cenný pískovcový pod-

ce nahoru, mineme věžovou trafostanici, zleva
na nás smutně zamrká autovrak a my o něco
dále odbočíme vravo
mezi domy na polní
cestu. Na dalším rozcestí se dáme opět
doprava ke kapličce
ve stínu velkých lip.
Cestou kolem ní pokračujeme dolů až

Kaplička nad Dřevčicemi

Kamenný sokl s křížem v Dřevčicích

stavec z roku 1767, který původně nesl sochu sv.
Jana Nepomuckého, nyní je na něm instalován
litinový kříž se sv. Markétou a korpusem Ježíše.
Projdeme kolem hostince a po několika rozbitých
schodech sestoupíme na dolní část návsi. V budově hostince bývala kdysi škola, objekt je pa-

k cípu lesa. Odtud je už vidět Drchlavu. Půjdeme tím směrem polní cestou mezi loukou a polem. Otevírá se nám krásný výhled na Bezděz
a na Starý Berštejn. Spolu s drchlavskými střechami a kostelní věží je to půvabné panorama.
Mírně vlevo za stromy se skrývá část Drchlavy
zvaná Hradiště, kde skutečně středověké hradiště stávalo.
Na návrší mineme myslivecký posed, tak
zvanou kazatelnu, za ním je už cesta méně
zřetelná, až se ztrácí docela. Loukou sejdeme
ke dnu terénní vlny. Lesík můžeme obejít podél
kraje pole a za záhybem se dáme polní cestou
vlevo. Anebo projdeme lesnatým údolíčkem přímo, vystoupíme strání nahoru a ocitneme se na
této cestě, vedoucí podél plotu zahrady. Dáme
se vlevo, mineme roubenou usedlost a u dalšího
domu zabočíme ostře doprava. Dostaneme se
na náves se zarostlou vodní nádrží a kontejnery na tříděný odpad. Zde půjdeme doleva a na
rozcestí před modrým hydrantem se dáme vpravo. Cesta zdánlivě u opravených domů končí, ale
zarostlá stezka pokračuje v přímém směru dále.
Stoupá k roubenému stavení a na silnici vyústí
u zajímavě tvarovaného kamenného podstavce
s litinovým křížem.

Dřevčický hostinec

mátkově chráněný, přesto byl v 80. letech 20. století necitlivě zbaven původní fasády a oken. Na
dolní návsi mineme rozložitý chráněný platan javorolistý, stojící u pozůstatků památníku obětem
první světové války. Je zde i studna, dle některých údajů hluboká 85 m, měřením byla zjištěna
hloubka přibližně 65 m. Na štítu domu vlevo si
všimneme reliéfu Svaté Trojice. Okolo nenapuštěné nádrže půjdeme po zelené turistické znač-

Roubený dům a křížek u ústí pěšiny v Drchlavě

Na silnici se dáme vlevo. Na dvou domech
po levé straně si všimneme reliéfů ve štítech
a dvojice neobvykle vysokých jírovců. Další dva

Jeden z reliéfu ve štítu domu v Drchlavě

Drchlavské jírovce

domy vpravo i vlevo nás tvrdě vrátí do reality Sudet. Dojem završuje zdevastovaný kostel
sv. Mikuláše. Poprvé je drchlavský kostel připomínán v roce 1352, poté byl znovu pozdně
goticky vystavěn roku 1585. Další přestavby se
dočkal v roce
1717 a 1777,
věž pochází
z roku 1854.
Kolem kostela
býval hřbitov.
Z vnitřního vybavení kostela
nezbylo vůbec
nic.
Některé části byly
přestěhovány,
například varhany jsou od
roku 1966 v
Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě

Dubáček -
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obci Lieskovec na východním Slovensku. Kamenná křtitelnice z roku 1665 je se souhlasem
litoměřického biskupství uložena v Dubé. V devadesátých letech 20. století byla z kostela zcizena i dlažba a dřevěná kruchta. V posledních
letech se kostel naštěstí dočkal opravy střechy a objekt byl zabezpečen proti nežádoucímu vniknutí.
Po obhlídce sejdeme po silnici zpět dolů.
Cestou si vlevo všimneme zbytku pumpy ve vysekaném výklenku vedle silnice. Dole v ostré
zatáčce u mladého modřínu ze silnice odbočíme
na cestu vlevo a kolem mechem obrostlé značky
zákazu vjezdu pokračujeme do lesa. Jdeme stále v přímém směru. Na návrší vlevo nad cestou
bývala samota zvaná Kučera (Kutschar), dnes
se lokalita výstižně jmenuje Spáleniště. Neodbočujeme ale, jdeme rovně až k místům, kde se
vlevo na kraji lesa objeví pole. Po pravé straně kousek od cesty vidíme lesem porostlý val.
Vylezeme na vrchol. Napravo je do skály zahloubený obloukový sjezd dolů do okrouhlého
lomu. Sejdeme-li do vytěžené jámy, uvidíme i
přes bujnou vegetaci ve stěně proti ústí sjezdu
černající se otvor. Vzhledem k nestabilní hornině je nebezpečné vstupovat dovnitř. Přesto je
lom zajímavou technickou památkou. Vylámaným úvozem se vrátíme zpět na val a dolů na
lesní cestu. Po ní ale půjdeme jen pár kroků
a opustíme ji. Odbočuje totiž obloukem vpravo,
kde u krmelce končí. My se vydáme na návrší,
porostlé březovým hájem a obcházíme zprava
holý vrcholek Mariánského vrchu. Skálu tvoří
pískovec s železitými inkrustacemi, které dávají kameni velmi zajímavý povrch a tvary.

Cesta do nitra lomu

Skála na Mariánském vrchu

městských parků a stromořadí.
V Libereckém kraji je jediný chráněný platan
v Dřevčicích v dolní části návsi nad nádrží. Jeho

stáří je přibližně 150 let, výška asi 15 m a obvod kmene měří 240 cm.
–myš–

Od skály se probojujeme doleva na kraj lesa
a podél pole dojdeme na půvabnou loučku s posedem - kazatelnou. V přímém směru se ponoříme znovu do lesa, půjdeme k osázené pasece.
Vpravo mimo ni se dáme slabě zřetelnou pěšinou
mezi kapradím a vysokými borovicemi kolem vývratů. Za nimi půjdeme vpravo k další osázené
pasece. Po pravé straně vidíme v dálce kraj lesa
a pole s cestou, zvířecí stezka sice vede přes paseku tím směrem, ale my půjdeme podél paseky
přímo dolů strání. Dole již uvidíme cestu, mírně
se stáčející doleva. Po ní půjdeme přes les a dále

podél něj doprava k dřevčické silnici. V místech,
kde jsme vyšli z lesa, máme před sebou jak na
dlani samotu Krčma, kde stávala již v roce 1650
zájezdní hospoda. Vedla tudy stará středověká
cesta od Mělníka přes Dubou na Hradiště a dále
na Českou Lípu.
Na silnici naproti Šibeničnímu vrchu se dáme
vlevo a při poklidné chůzi k Dubé si vybavíme,
že původní trasa dřevčické silnice vedla o něco
výše vpravo polem a v Dubé ústila do dnes slepého výběžku Dlouhé ulice.
–myš–

PLATAN JAVOROLISTÝ
Platanus x hispanica
Strom z čeledi platanovitých (Platanaceae),
známý také jako platanus x acerifolia, dorůstá výšky až 35 m. Má široce rozložitou korunu
a lze jej snadno rozeznat podle plátovitě se odlupující borky a kulovitých hnědých štětinatých
plodenství. Listy platanu javorolistého se podobají listům javoru mléče, mají obdobně laločnatý okraj, ale jejich postavení je střídavé. Platan
javorolistý kvete v dubnu až květnu a nažky
v kulovitých stopkatých plodenstvích dozrávají
na podzim, kdy se rozpadají.
Původ platanu javorolistého není přesně
znám, většinou se uvádí, že jde o křížence
platanu východního a platanu západního. Platan východní pochází z jihovýchodní Evropy
a Blízkého východu, platan západní z východních částí Severní Ameriky . Do Evropy byl
platan západní dovezen roku 1640. Některé
údaje hovoří o platanu javorolistém jako o samostatném druhu. Každopádně je platan javorolistý mnohem odolnější vůči mrazu a mnohem přizpůsobivější než jeho předpokládaní
rodiče. Je vysazován v parcích a alejích po
celé Evropě. U nás se mu daří především
v nižších, teplejších polohách. Platan javorolistý není náročný na kvalitu půdy, ale více
mu vyhovují půdy hluboké a vlhké. Daří se
mu na plně osluněných stanovištích, ale snáší
i polostín, a není citlivý na znečištěné ovzduší. Proto bývá často používán na výsadbu do
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ČEŠTÍ ZEMŠTÍ PATRONI NA DUBSKU
Od hlubokého dávnověku je v české kotlině uctívána skupina světců, kteří měli ochraňovat naši
zem. K prvním patří sv. Vít, jehož ostatky byly
uloženy v rotundě sv. Víta na Pražském hradě
již v 10. století. K němu v 11. století přistoupil
sv. Václav a posléze v roce 1036 sv. Vojtěch.
K nim posléze přibyla sv. Ludmila, sv. Prokop
a další. Neoficiálně byl mezi tyto zemské ochránce již v roce 1599 zařazen i sv. Jan Nepomucký,
ačkoliv svatořečen byl až v roce 1729. Vprůběhu
času se tato skupina rozšířila třeba o sv. Ivana,
či Cyrila a Metoděje a mnoho dalších. Ačkoliv
jde o české zemské patrony, je to velmi rozmanitá mezinárodní společnost. Například sv. Vít
pocházel ze Sicílie, sv. Zikmund byl burgundský
král a sv. Norbert německý šlechtic.
Úcta k českým zemským patronům byla projevem zemského patriotismu a především v období baroka se obrazy, ale hlavně sochy těchto
světců objevují všude po celé zemi. Samozřejmě i na Dubsku. A ačkoliv v Dubé a jejím okolí
několikrát v historii převládalo německy mluvící
obyvatelstvo, uctívání českých zemských patronů
bylo vždy součástí života zdejších lidí, ať mluvili
jakoukoliv řečí.
Hned několik českých
zemských patronů se
sešlo v původně románském kostele v Deštné,
který je zasvěcen sv.
Václavu. Provázejí
ho tam sv. Ludmila
a sv. Vít v podobě
dřevěných plastik,
nyní uložených mimo
kostel. Patron kostela
český kníže
z rodu Přemyslovců
Sv. Ivan na sloupu
sv. Václav
Nejsvětější Trojice
bývá zobrazován ve zbroji v drátěné košili, s mečem u boku.
V jedné ruce drží stříbrný štít s černou přemyslovskou orlicí a stejná orlice bývá na bílém praporci, jehož žerď má v druhé ruce. Na hlavě mívá
knížecí čapku a přes ramena plášť. Svatá Ludmila bývá ztvárněna jako starší žena v dlouhých
šatech, často s knížecí čapkou na hlavě a jejím
atributem je dlouhý šál či závoj, kterým byla uškrcena. Český patron a patron pražské katedrály
sv. Vít byl vznešený mladík a podle toho bývá
oblečen, v ruce svírá knihu. Někdy bývá jeho
atributem kohout.
Sochy, tentokrát pískovcové, sv. Václava
a jeho babičky sv. Ludmily, zdobily do roku
1997 i boční schodiště dubského kostela. Obě
byly za bílého dne zcizeny. U dubského kostela se ale také nachází socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1740. Původně stála u ohradní zdi v ulici Požárníků, ale byla přestěhována
na nynější místo do parčíku vedle kostela. Sv.
Jan Nepomucký byl zvláště v 18. století velmi
oblíbený světec. Vždy je zobrazován jako kněz
v rochetě s biretem na hlavě a s pěti hvězdami na svatozáři. V náručí drží krucifix a často

v druhé ruce palmu – symbol mučednictví, ale
i vítězství. U kostela v Dubé drží v levé ruce
staroboleslavské paladium, které Jan z Pomuku

Sv. Jan Nepomucký se staroboleslavským paladiem

velmi uctíval. Přidržuje mu jej andílek. Na obrazech a hlavně na reliéfech ho můžeme vidět,
jak padá, či je shazován z mostu. Je to upomínka na skutečné shození umučeného Jana
z Pomuku z Karlova mostu v Praze do Vltavy.
Druhou sochu sv. Jana Nepomuckého najdeme u silnice 1/9 za Novým Berštejnem směrem na Českou Lípu. Pochází dle dostupných
údajů z roku 1743. Zde světec svírá v levé ruce
palmovou ratolest.
Třetí sv. Jan Nepomucký stojí na Křenově
v soukromé zahradě roubené usedlosti. Roku
1767 byla také postavena socha sv. Jana Nepomuckého na návsi v Dřevčicích. Nesl ji dosud na
návsi stojící ozdobný podstavec s reliéfem, kte-

Dubáček

rý znázorňuje shození Jana z Pomuku z kamenného mostu. Socha v životní velikosti zde stála
ještě koncem 19. století. V záznamech Pavlovické fary, kam Dřevčice spadaly, se píše, že byla
na obecním pozemku postavena ke zkrášlení
obce a místní občané se u ní scházeli k modlitbě a ke zpěvu. Co se se sochou posléze stalo
není známo. Její místo na podstavci dnes zaujímá litinový kříž.
Sv. Janu Nepomuckému je také zasvěcena
Dražejovská kaple shodou okolností postavená
také v roce 1767 a po velkém požáru Dražejova
upravená do nynější podoby v roce 1835. I boční oltář v dubském kostela Nalezení sv. Kříže je
zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a sochu tohoto světce najdeme i na sloupu Nejsvětější Trojice na Masarykově náměstí v Dubé. Z českých
zemských patronů je na sloupu zpodobněn také
sv. Ivan, poustevník s dlouhým vousem, oblečený
do řeholního roucha s kapucou, s křížem v ruce
žehná kolemjdoucím.
Reliéf s motivem shození sv. Jana Nepomuckého z mostu najdeme i na podstavci sochy sv. Prokopa nad Dubou. V polích od roku
1989 stojí již jen kopie původní sochy. Originál byl velmi těžce poškozený a po restaurování
v roce 1988 byl pro nezájem tehdejšího vedení
střediskové obce Dubá umístěn v Doksech. Od
devadesátých let se jedná o navrácení originálu
sochy zpět. Nyní byla jednání úspěšně dokončena a připravují se již technické podrobnosti
transferu. Originál sochy sv. Prokopa pochází
z roku 1740, kdy ho dal zhotovit dubský měšťan Josef Ungermann. Podstavec sochy kromě
sv. Jana Nepomuckého nese ještě reliéf sv. Václava a sv. Vojtěcha, biskupa s mitrou a s berlou, který také patří mezi české zemské patrony.
Sv. Prokop bývá zobrazován jako opat s mitrou
na hlavě a s berlou v jedné ruce. Druhou drží
na řetěze ďábla. Zajímavé je, že ďábel na dubské soše je žena.

Detail sochy sv Prokopa

Reliéf sv. Jana Nepomuckého na podstavci v Dřevčicích

Na obrazech často bývá ďábel zapřažen do
pluhu a sv. Prokop s křížem v ruce jej nutí orat
pole. Svatému Prokopovi, který je nejen českým
zemským patronem, ale také patronem zemědělců je zasvěcena kaplička u Korců. V Korcích
kdysi býval nedostatek vody, proto se o svátku
sv. Prokopa 4. července pořádali poutě s procesím a světila se obecní studna, která se nachází
na úpatí Koreckého vrchu.
–myš–
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Ze života škol

Čtvrťáci v přírodě

V neděli 31. 5. se vydali čtvrťáci na pobyt v přírodě, a to již popáté. Tentokrát je autobus vezl
do penzionu Lesní zátiší v Mostku u Dvora Králové. Nedělní loučení s rodiči proběhlo rychle,
protože natěšené děti byly zvědavé na nové prostředí. Cesta trvala téměř dvě hodiny. Penzion

ležel uprostřed lesů. Po příjezdu jsme se ubytovali, slupli první oběd a hned se vydali na první
výšlap – kopec Zvičinu, kde na nás čekala nádherná vyhlídka do údolí, Raisova chata s malým
kostelíkem. Cestou nás mírně kropil déšť. Pondělí, Den dětí, jsme celý prožili v ZOO Dvůr Králové. Cesta Safari autobusem vedla mezi stády
antilop, zeber, pakoňů, no prostě Afrikou. Všech-

Cesta
proti násilí

V rámci Preventivního programu naší školy proběhla v týdnu od 18.5. do 22.5. akce Cesta proti
násilí. Šlo o dvouhodinový program, kterého se
zúčastnily postupně všechny třídy školy. Lektorka paní Kubková se prostřednictvím zajímavých
aktivit snažila odkrýt vztahy mezi dětmi v rámci
třídy, popřípadě odhalit problémy v komunikaci
mezi dětmi vzájemně či mezi dětmi a učitelem.
Program doplňovala přítomnost stafordky Kery,
která byla důkazem toho, že nezáleží na rase
psa, ale na tom, čí ruka psa vychovává. Děti si
program užily, učitelé rovněž. S paní lektorkou se
učitelé setkají v přípravném týdnu nového školního roku, kdy pro ně připraví program zaměřený
na upevňování kolektivu a prohlubování vzájemné komunikace.
Mgr. Jana Mašková

no jsme to mohli shlédnout ze střechy autobusu.
Po ukončení projížďky nás odvezl vláček zpět ke
vchodu a my jsme mohli pokračovat v prohlídce ZOO. Cesta do penzionu byla vlaková. Úterý
jsme věnovali sportování, a to v disciplínách: běh
s kyblíkem písku, běh po čtyřech, přesun po papírovém chodníku, kroužení Hula hop. Abychom
nevyšli ze cviku, počítali
jsme na chodníku příklady na písemné násobení. Středa nás odvezla
vlakem do Kuksu. Stará
lékárna a sochy Matyáše Brauna Lidské cnosti a neřesti byla opravdu zajímavá. Čtvrtek na
nás uchystal překvapení
v podobě architektonického skvostu přehrady
Lesní Království. Večer
jsme se vyřádili na diskotéce a u ohně. Vyhodnotili jsme celý pobyt a každý si uzavřel své zápisky
v kronice, kterou si vezl každý z nás domů. Mohli jsme se tak doma podělit o své zážitky. Všem
se líbilo, a tak víme, že příští rok vyjdeme zase.
Děkujeme MěÚ Dubá za úhradu dopravy. Děkujeme vedení školy za podporu této aktivity.
Děkujeme rodičům za důvěru a zapůjčení dětí.
Jana a Pavel Maškovi

Návštěva
Terezy

V pondělí 22.6. se děti z ekotýmů ZŠ Dubá vydaly na výukový program do Sdružení Tereza do
Prahy, které je hlavním koordinátorem projektu
Ekoškola. Šest dětí z I.stupně se zapojilo do aktivit, které vedly k posílení vzájemné komunikace
a spolupráce. Nejprve si v jednoduché aktivitě
uvědomily, jak je nutná vzájemná domluva před
řešením úkolu. Pak se podílely na tvorbě myšlenkové mapy, která je nutná před organizací jakékoliv akce. Na závěr se z nich stali reportéři,
kteří pak zpracovávali článek do novin. Nálada
byla čistě pracovní, všichni se do programu zapojili, a tak věříme, že se to projeví i při akcích
Ekoškoly u nás.
Mgr. Jana Mašková
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Průkaz
cyklisty

V pátek 19. 6. čekala na čtvrťáky ze ZŠ Dubá
zkouška v podobě testů pro cyklisty, které děti plnily na dopravním hřišti v České Lípě. Po ústním
zopakování testových otázek nastalo samostatné vyplňování. Obsahem bylo chování cyklisty
na vozovce, dopravní značky a řešení situací na

křižovatkách. Z 20ti dětí měly 4 děti bezchybně,
11 dětí v toleranci do tří chyb a ostatní to zvládly
s opravou. Pak děti prošly praktickou jízdou. Na
závěr shlédly video s příběhem ze skutečnosti, týkal se dopravní nehody a reakce lidí na ni.
Řidičák cyklisty tedy obdrželo všech 20 dětí!
Blahopřejeme!
Mgr. Jana Mašková

Ekonávštěva

V rámci projektu Ekoškola ZŠ Dubá navázala
spolupráci se ZŠ Antonína Sovy z České Lípy.
Tato škola je rovněž zapojena do projektu Ekoškola a nachází se ve fázi analýzy, monitorování provozu školy. V pátek 19.6. 2009 se 3 děti
v doprovodu paní učitelky Hanky Vaňkové podívaly do prostor naší školy. Došlo ke vzájemné
výměně zkušenností s projektem, se způsobem
zpracování analýzy školy a k výměně materiálů
v oblasti EVVO. Výprava navštívila i chovatelský
kroužek, kde si děti prohlédly zvířecí miláčky. Na
podzim se uskuteční podobná akce, ale tentokrát
vyjedou naše děti do České Lípy.
Mgr. Jana Mašková
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Chovatelský kroužek

Chovatelský kroužek pracuje na ZŠ Dubá již šestým rokem. Kromě nabídky nejrůznějších aktivit
pro děti i dospělé se úspěšně se odchovávat
drobné hlodavce, kteří pak putují k dětem.
Již před třemi roky samička leguána snesla několik vajíček, která se však musí odchovat
pouze v inkubátoru, který poskytuje patřičnou konstantní teplotu a vlhkost. V té době zapůjčila inkubátor paní Gilová. Bohužel však šlo o starý přístroj
na odchov kachních vajec, který selhal. Následovaly snůšky vajíček od agam vodních a ještěrkovců, které jsme se snažili odchovat v provizorně
vytvořeném inkubátoru – akvárko, žárovka, miska
s vodou, vše zakryté. Ani tak se nepodařilo vajíčka zachovat, začala se scvrkávat.
Situace změnila. Šikovný tatínek Karolínky Pangrácové vyrobil inkubátor, který se dokonce dá připojit na počítač. Dají se nastavit čtyři různé teploty
a čidlo zjišťuje správnou vlhkost substrátu.
Děkuji šikovnému tatínkovi za nápad a snahu
pomoci. Věřím, že se podaří při nové snůšce odchovat mimina právě díky jeho inkubátoru.
Mgr. Jana Mašková
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Dubáček

Výlet na Kost

Je čas školních výletů, a tak se děti ze ZŠ Dubá
– čtvrťáci, páťáci, šesťáci, sedmáci i osmáci – vydaly na hrad Kost. Škola využila nabídky agen-

Zvířátka ve městě

Letošní 5. ročník „Lesa“, který pořádá každoročně mateřská škola a její příznivci, byl poznamenán velmi nepříznivým počasím.
Do poslední chvíle
jsme váhali, jestli akci
nezrušíme a nepřesuneme na jiný termín, ale
nakonec jsme usoudili,
že by to bylo velmi složité a bylo by to škoda.
Vzhledem k nepřízni počasí jsme museli upravit trasu, protože
na Mlýnek byly cesty
neschůdné a nesjízdné.
Ale to vůbec nevadilo.
Dobře jsme udělali, protože ani poměrně hustý
déšť a občasné přeháňky neodradily návštěvníky. Účast byla
opravdu hojná. Dětských
účastníků
startem prošlo 160, a dospělých, kteří
je provázeli
byl minimálně
dvojnásobek.
Díky této akci
ožilo město i
v sobotu odpoledne.
Startovalo
se jako tradičně v zahradě
mateřské školy, a zde byl
také konec trasy. Účastníci se po cestě mohli setkat se zvířátky ze ZOO, ze dvorka, byla tady lesní zvěř i hmyz. Úkoly zvládli všichni s přehledem.
Za děti, které se nechtěly, nebo vzhledem k věku
nemohly účastnit, zvládli úkol jejich rodiče.

Losováním účastníků byly vyhodnoceny jako
nelepší stanoviště Opice, na druhém místě se
umístili Brouk pytlík, Ferda mravenec a Beruška, na třetím místě byla
Klokanice s Tygřicí.
Děkujeme
všem
sponzorům akce, kteří
svými příspěvky velmi
pomohli k uskutečnění
celé akce. Zde je jejich
přehled: Město Dubá,
Tomáš a Iva Novákovi, manželé Pokorných,
Myslivecké
sdružení
„Výr“, Petr Slaba, Milan
Flégl, MUDr. Jiří Klement, Květa Knížová, Martina Hruzíková, Pavel
Černý, Kateřina Bouchnerová, Martina Holíková,
Jarmila Tomášková, Jan
Krupička, Dub
3000.
Děkujeme členům
mysliveckého
sdružení, kteří se výrazným způsobem podíleli
na organizaci
a pomáhali
nám vše organizovat, žákům základní
školy a samozřejmě všem
dalším, kteří pomohli zajistit chod jednotlivých soutěžních
stanovišť.
Bez všech těchto dobrovolníků bychom nedokázali takovouto akci organizovat.
Zdena Šindelářová

tury Fischer z Hradce Králové, která nabízí na
svých stránkách www.skolnivylety.info organizaci
a program nejrůznějších výletů. Součástí programu byla prohlídka hradu s poutavým výkladem
průvodce, následovala ukázka práce sokolníka,
hradní víceboj – tam zabodovaly i paní učitelky
ve střelbě z luku a divadelní představení z doby
dávno minulé. Děti se bavily, a tak i když počasí
strašilo sem tam deštíkem, výlet se podařil.
Mgr. Jana Mašková

Byli jsme
na výstavě

V galerii Pošta v Dubé právě probíhá výstava
obrazů pana učitele Kamila Matějoviče, kronikáře města Dubá. Čtvrťáci ji navštívili a podařilo se
jim zastihnout i pana Matějoviče, který jim povyprávěl o svém působení v Dubé a o historii vzniku některých obrazů.
Za zajímavost určitě stojí obrazy s názvem
Vesmír, které vznikly na základě inspirace autora při práci s počítačem. Zcela se totiž vymykají
svým námětem od všech ostatních, které představují krajiny a zátiší.
Přejeme panu Matějovičovi hodně zdraví
a ještě hodně výtvarných nápadů.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Mateřinka
u hasičů

V úterý 9. 6. byl dopoledne v naší mateřské
škole vyhlášený cvičný poplach. Na správnost
a rychlost evakuace dohlíželi pan Jaroslav Hoza
a Jan Verner. Děti byly pozvané p. Karlem Maříkem ml. do hasičské zbrojnice, kde již byla připravená technika používaná při zásazích hasičů. Pan Mařík ml. nám přiblížil využití techniky,
pomůcek, ale i oblečení. Nejvíce se dětem líbilo, když si mohly prohlédnout auta, mluvit do
vysílaček a úspěch měla i světelná a zvuková
signalizace.

Poděkování patří pánům Karlu Maříkovi ml.,
Jaroslavu Hozovi a Tomášovi Maříkovi.
Radka Plicková

Co v ZŠ
připravujeme

Ještě neskončil letošní školní rok a my máme
připravený ten budoucí. Přivítáme 21 prvňáčků, kteří si vědomosti osvojí, tak jako již po dva
roky, genetickou metodou čtení. Žákům nabízíme
výběr volitelných předmětů – digitální fotografii,
počítačovou grafiku, dopravní výchovu, technické činnosti, předprofesní přípravu, německý jazyk, zdraví. Žáci 8. ročníku se budou rozhodovat
pro své povolání pomocí testů COMDI a profesní
diagnostkou na ÚP.
Odpoledne mohou všichni smysluplně využít k zájmové práci v kroužcích jazykových,
sportovních, hudebních a keramickém. Velmi
bychom uvítali využívání těchto kroužků dojíždějícími žáky. Nabídneme opět, tak jako letos,
protože se po několika letech podařilo zorganizovat lyžařský kurz a nově byl zařazený vodácký kurz. Vše o letošním školním roce se dočtete
a prohlédnete fotografie na našich www.stránkách. Je zde zachycen snad každý okamžik
z průběhu letošního školního roku. Každý rodič
může sledovat výsledky vzdělávání svého dítěte v internetové žákovské knížce. Rádi bychom
poskytovali našim žákům i rodičům veškeré informace okamžitě.
Přeji všem příjemně pohodové prázdniny
a slunečné léto.
Mgr. Jindřiška Skalická

Malí turisté

V době od 24. do 29. května mohli obyvatelé
Dolního Prysku a Kamenického Šenova potkávat spousty malých dětiček s ruksáčky na zádech
a úsměvem na rtech. Byli to prvňáčci a druháčci
ze Základní školy Dubá, kteří zde trávili svoji školu v přírodě. Ačkoli mají malé nožičky, nachodili
za celý týden okolo 30 kilometrů.

Jejich cesty vedly na Panskou skálu, Zámecký vrch, do Sklárny bratří Jílků, k Riedlově jeskyni
a po okolních lesích a lukách. Velký ohlas u dětí
měla návštěva Policie ČR SSVČK Ústí nad Labem
– Skupiny základních kynologických činností Česká
Lípa – pobočka Zahrádky, zastoupená pány Václavem Fořtíkem, Petrem Divišem a třemi služebními psy. Policisté předvedli ukázky z výcviku psů
– aportování, hledání osoby, zadržení útočníka, poslušnost. Chtěli bychom touto cestou policistům poděkovat za jejich ochotu a profesionální přístup.
Dětem se na škole v přírodě moc líbilo a hodně jim chutnalo. Proto chceme poděkovat také
pánům Karlovi a Karlovi, kteří jsou doopravdy
muži na svém místě.
Škola v přírodě skončila a už teď se učitelky
a děti těší na tu příští.
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová,
Mgr. Veronika Matějková

Hodnocení
ve škole
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Máme tady konec školního roku 2008/2009
a tím hodnocení práce žáků Základy školy
v Dubé za 2. pololetí. Někteří budou spokojeni, jiní ne, prostě učitelé přidělí známky podle
zásluh. Ovšem nebudou hodnoceni jen žáci.
Víc než kdykoliv jindy v průběhu školního roku
se bude v rodinách mluvit o učitelích. Mnohokrát jsem byla svědkem kritiky nás učitelů, „zaručených“ informací, že naše škola nemá žádnou prestiž, že nestojí za nic. Nevím, co rodiče
k takovým názorům vede. Skutečnost je taková,
že většina dětí má čím dál menší zájem o vědění. Nepracují v hodinách, nepřipravují se ani
doma a v mnoha případech je nemotivuje ani
rodina. Kantořina je mravenčí práce, jejíž výsledky jsou vidět až po několika letech, ovšem
vždy každý učitel potřebuje mít v žákovi a jeho
rodině partnera. A že naše škola neumí naučit? Nesouhlasím. Možná si spousta obyvatel
v Dubé neuvědomuje, kolik úspěšných středoa následně vysokoškoláků tato malá škola připravila. Namátkou vzpomenu sl. Pavlínu Sochovou, Andreu Kašparovou, Terezu Jombíkovou,
Lucii Heringovou, p. Karla Šepse, Luboše Sochu, Tomáše Píchu, Michala Šímu, Petra Imricha, Bedřicha Skalického. Jsou mezi námi další vysokoškoláci – za neuvedení jejich jmen se
omlouvám, stejně tak středoškoláci. Proto chci
říci, aby se žáci zamysleli nad svým přístupem
ke školním povinnostem a žádám rodiče, aby
nás učitele v práci podporovali a se školou spolupracovali. Všem přeji hezké prázdniny a načerpání energie do dalšího školního roku.
Alena Adámková, učitelka AJ

Zahrada MŠ bude OTEVŘENA
od 15.7. 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
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Výlet
do zooškoly

4. června se i za nepřízně počasí vydali druhá
a první třídy za zvířátky do ZOO Děčín. Tady
na ně čekali kromě zvířátek dva lektoři, kteří
si s nimi devadesát minut povídali, hráli, procházeli po ZOO. Prvňáčci při svém putování
zachraňovali začarovaného prince a později i
princeznu. Překonali medvědí průlezky, vyluštili tajné heslo a nakrmili malá domácí zvířátka. Druháčci pracovali v ZOOučebně, kde si
povídali o zvířecích rodinách, poznávali zvířátka po hlase, prohlíželi si parohy, parůžky,
žíně, hadí vajíčka, luštili křížovku na interaktivní tabuli. Blíže se mohli seznámit s papouškem a korálovkou.
Nakonec jsme značně prochladlí všichni zavítali do Rajských ostrovů – expozice tropické flóry
a fauny. Ve třech podlažích jsme nahlídli do korálového útesu, africké džungle, deštného pralesu
a savany. Úplně zmožení, ale plni zážitků, jsme
se v půl druhé vylodili před školou.
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová,
Mgr. Veronika Matějková

Hodiny
chemie
názorně

„Škola pro život“ je název školního vzdělávacího programu naší školy. Každý z pedagogů se
snaží připravit své budoucí absolventy na každodenní radosti i strasti světa. Je to úkol skutečně nelehký, což mi potvrdí jistě každý, kdo
je rodičem.

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Družinové řádění

Dne 15.5. proběhla akce školní družiny a školního
klubu „družinové řádění“ s půlnočním překvapením.
S dětmi jsme se sešli v 17 00 hod. ve škole, kde si
děti odložily věci na spaní.

Dubáček

Nejprve nám paní Plicková zahrála na klavír,
společně jsme si zazpívali a potom jsme šli do
školky, kde mají nové sportovní atrakce. Děti si zařádily na trampolíně, houpačkách, průlezkách, kolotoči aj. Pak už nás čekalo opékání buřtů. Všem
moc chutnalo. Když už se stmívalo, odešli jsme
do školy. Zde nás čekalo noční dobrodružství.
Úkolem každého z dětí bylo podepsat se na namalovaný plakát hradu. Nebylo to jednoduché,
nebot´ cestou musely děti prokázat odvahu a hrdinství. Všem se to líbilo a odměnou jim byl diplom za odvahu.
Ještě chvilku děti sdělovaly své dojmy, ale
pak už byl čas na hygienu, spaní a pohádku.
Ráno jsme pomihli dětem zabalit věci a už tu
byli rodiče.
Na cestu jsme ještě děti vybavili sladkou odměnou. Už tedˇse všichni těšíme na další dobrodružství.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem,
kteří se na akci podíleli – p. Daleckému za dřevo, pí. Pejpalové za sladkosti pro děti. Dále mé
díky patří rovněž pí. Žalovičové, sl. J. Pravdové,
pí. R. Plickové a sl. J. Plzákové.
Lenka Treutnerová

Klub malých Dubáčků ve spolupráci s městem Dubá pořádá

výlet do Šťastné země
v Radvánovicích u Turnova na

Slaměné slavnosti
dne 26.8.2009.
Sraz v 7:45 na náměstí v Dubé,
odjezd v 8 hod. příjezd po 16. hodině.
Škola spolupracuje s řadou odborníků z různých oblastí a v červnu přibyli další. Ráda bych
touto cestou poděkovala zástupcům Sdružení
dobrovolných hasičů města Dubá, kteří nemalou měrou přispěli k výchově a vzdělání žáků
9. ročníku. V rámci hodin chemie, kde probíraným tématem bylo hoření látek, seznámili žáky
9. třídy s různými typy hasících přístrojů, s jejich hasebnými možnostmi a správným použitím.
Nechyběla ani názorná ukázka hašení požárů
hořlavin různých tříd, která již proběhla v prostorách hasičské zbrojnice v Dubé a kde si každý z žáků mohl vyzkoušet nepoužívanější typy
hasících přístrojů.
Děkuji za pomoc a vstřícnost při vzdělávání
našich dětí.
Bc. Věra Valová, učitelka chemie

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.
Přihlášky v infocentru Městského úřadu Dubá.
Příspěvek na autobus.dopravu
při přihlášení 25 Kč.

Dubáček -
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Kultura

Navštivte výstavu

Do 19. července máte šanci shlédnout v dubské
Galerii Pošta retrospektivní výstavu obrazů a kreseb Kamila Matějoviče, malíře, kronikáře, učitele

malířského umu, ale i lásky k přírodě. Velmi zajímavé jsou také tužkou či tuší provedené kresby, na kterých Kamil Matějovič zachytil v průběhu

i hudebníka z Dubé. Jeho akvarely a oleje, zachycující přírodní scenérie jsou ukázkou nejen

několika desetiletí dubská panoramata i zákoutí
a také lidovou architekturu v okolních osadách.
Kresby kromě výtvarné mají i velkou hodnotu
dokumentární – mnoho půvabných pohledů na
skupiny domů dnes už není možné vidět, protože domy byly zbořeny nebo přestavěny. Nesmírně zajímavé je také sledovat, jak malíř neustále
hledá nejúčinnější vyjádření krásy krajiny. Nevyhýbá se ale ani zátiším a abstrakci. Přehlídku
tvorby tohoto významného regionálního malíře
si nenechte ujít.
–myš–

Stavebnice
Merkur

Snad každý dospělák zná stavebnici Merkur. Nyní
máte možnost tyto „děrované plíšky“ukázat svým
dětem a vnoučatům, na výstavě v ambitu muzea
v České Lípě, kde bude instalována na celé léto.
Výstavu nám laskavě zapůjčil největší sběratel stavebnice Merkur na světě a držitel mnoha
sběratelských rekordů pan Jiří Mládek.

nejúžasnější stavebnice na světě
Svému koníčku se věnuje od roku 1975 a za
tu dobu nashromáždil největší sbírku stavebnice
Merkur na světě. Byl jedním ze zakladatelů muzea Merkuru v Polici nad Metují v r. 2006.
Připravuje trvalou expozici v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem. Spolupracuje s řadou českých i zahraničních muzeí. Řadu let staví
model Ocelového města vycházejícího z fantazií
Julese Verna. Předpokládaná velikost modelu je
5 x 10 m (nyní má 5 x 4 m) při současné hmotnosti 1200 kg. Model Ocelového města byl v roce
2007 nominován do Guinessovy knihy rekordů.
Stavebnice Merkur není jen úžasná dětská
hra, je to také dokument vynalézavosti a technického umění generace hračkářů první poloviny
minulého století.
Na výstavě ve Vlastivědném muzeu a galerii
v České Lípě si od 10.7. do 6.9. budete stavebnice
nejen prohlížet, ale můžete si zde se svými dětmi
z těch magických plíšků a šroubečků postavit vlastní model. Dají se lépe prožít letní prázdniny?
Zuzana Špatzová
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Českolipská
Galerie

Projekt Markéty Váradiové a Michala Slejšky 2009:
Vesmírná odysea je vyústěním společného zájmu
autorů o mapování a následnou vizuální reprezentaci přírodních jevů, je inspirován přírodou jako živým a neustále se proměňujícím organismem.
Výtvarně zpracovává systémy, které lze pozorovat ve velkém měřítku i v malých dimenzích,
souvislosti makro- a mikrosvěta. Jednotlivé části
vycházejí vždy z konkrétního záznamu místa či
děje a z bezprostřední zkušenosti s ním.
Projekt je koncipován jako fiktivní dokument
o přípravě, cestě a poznatcích z putování vesmírem a nově objevené Planety.
Vizuální východisko projektu spočívá v kombinaci plošného obrazu s prostorovými objekty.
Obrazy (velkoformátové tisky) mají formu
fotografických záznamů jednotlivých fází cesty
a dokumentárních pohledů na prostředí Planety,
jejich příběh se odvíjí chronologicky.
Tuto část doplňují prostorové instalace a projekce: v prostoru galerie je umístěno několik objektů, ilustrujících výsledky podrobnějšího průzkumu Planety.

Výstava v Galerii Jídelna potrvá do 19. července 2009.
Zuzana Špatzová

Malířka a básnířka

Na přelom července a srpna připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací výstavu zajímavé osobnosti Libereckého
kraje, malířky a básnířky Hany Fouskové. Paní
Fousková žije a tvoří ve Světlé pod Ještědem,
její obrazy jsou založeny na barevné expresi,
ztvárňují zpočátku figurální a později i přírodní
motivy. Haně Fouskové vyšlo již několik sbírek
básní, které jsou stejně syrové a upřímné jako
její obrazy.
Vernisáž výstavy za účasti autorky bude
v sobotu 25. července od 18 hodin v Galerii
Pošta v Dubé.
–myš–

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.
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Letní kino Nedamov – červenec

PÁ
3.7.

LÍBÁŠ JAKO BŮH

NE
5.7.

BOLT

– PES PRO KAŽDÝ
PŘÍPAD

ČR, komedie. Helena Altmanová je profesorka na gymnáziu. Soužití v jednom bytě s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny, manželské karamboly
syna Adama i pozdní lásky babičky Alžběty - to všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí na vlastní
život a vlastní city jaksi nezbývá čas. Když se seznámí s lékařem záchranné služby Františkem,
naplno se zamiluje! Začíná bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a návratů...

Dubáček

115
min.

70,-

USA, animovaný rodinný film. Pro superpsa BOLTA je každý den plný dobrodružství, nebezpečí 103
a intrik - alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Když se hvězda televizní show nešťastmin.
nou náhodou dostane místo do Hollywoodu do New York City, začíná prožívat své největší
dobrodružství v životě - skutečnou cestu po skutečném světě...

70,-

ÚT
7.7.

SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH

ČR, pokračování úspěšné komedie. Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby se viděli, aby
si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili v tom, že to s nimi ještě není tak hrozné, protože ty někdejší holky a kluky si stále nesou v sobě. Co na tom, že už uběhlo mnoho let, co na tom, že se
změnil svět i všichni účastníci někdejšího lyžařského kurzu, z něhož se časem stala legenda.

100
min.

70,-

PÁ
10.7.

NESTYDA

ČR, komedie. Oskar (Jiří Macháček) by měl být podle všech předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, starostlivý otec a populární moderátor televizní předpovědi počasí drží v ruce
všechny trumfy úspěšného muže v nejlepších letech. Kde je problém? Oskar začíná ztrácet
hlavu. Hnán neurotickým strachem, že mu život bez opravdové lásky utíká mezi prsty, opouští
svoji ženu kvůli mladé milence s dokonale plnou postavou a úplně prázdnou hlavou. Na cestě
z extrému do extrému se pak Oskar zaplétá se slavnou zpěvačkou Norou (Emília Vášáryová),
která je sice krásná, inteligentní a jemná, leč poněkud v nejlepších letech.

88
min.

70,-

NE
12.7.

KDOPAK BY SE VLKA BÁL

ČR, rodinný. Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka. Zbožňuje pohádku O Červené Karkul- 90
ce, má starostlivé rodiče, ve školce nejlepšího kamaráda Šimona a takhle by mohla žít šťastně min.
až do smrti, kdybychom se nepohybovali v realitě. Najednou Terezka začíná ztrácet půdu pod
nohama, maminka a postupně všichni dospělí v jejím okolí se začínají chovat divně a jediný,
kdo jí dokáže poradit, je kamarád Šimon.

70,-

ÚT
14.7.

QUANTUM OF SOLACE

USA, akční. Ve dvaadvacátém filmu o nejznámějším agentovi Jejího veličenstva se James Bond
(Daniel Craig) vydává po stopě, kterou mu zanechala Vesper, jediná žena, kterou kdy miloval.
Tou stopou je pan White (Jesper Christensen), jež při výslechu odhalí organizaci, která Vesper
vydírala. Agent 007 se vydává na Haiti, kde se jejich cesta zkříží s Camille (Olga Kurylenko).

106
min.

70,-

PÁ
17.7.

HLÍDAČ Č. 47

108
min.

70,-

NE
19.7.

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK

ČR, mládeži do 15ti let nepřístupné. Josef Douša je železniční hlídač, který jednoho dne zachrání mladého muže před skokem pod vlak. Zachráněný muž se ovšem po incidentu zamiluje
do Doušovy manželky. K tomu všemu ztrácí hlídač Douša načas sluch. Ačkoliv se mu sluch
za určitý čas vrátí, předstírá Douša i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si o něm, i o tušeném
vztahu jeho ženy k Ferdovi, lidé říkají za jeho zády...
USA, hudební film. Film nám ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu v okamžiku, kdy
se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty rozejdou, protože každý z nich směřuje na jinou
univerzitu. S ostatními spolužáky se rozhodnou, že nastudují propracovaný muzikál, ve kterém
se pokusí zobrazit všechny své dosavadní zkušenosti, své touhy a zároveň obavy ze změn.

103
min.

70,-

ÚT
21.7.

BÁJEČNÝ SVĚT

USA. Rebecca Bloomwood, žijící obklopena luxusem a stylem současného New Yorku, je
dívka, která se ráda baví a doopravdy skvěle umí nakupovat. Sní o tom, že bude pracovat
v redakci svého oblíbeného módního časopisu, ale stále se není schopna dostatečně prosadit
– až do chvíle, kdy ironií osudu získá místo fejetonistky ve finančnickém magazínu stejného
vydavatelství. Zatímco se jí konečně její sny začínají plnit, musí se ze všech sil neuvěřitelnými
způsoby snažit, aby ji její minulost nepřipravila o budoucnost.

104
min.

70,-

PÁ
24.7.

ANDĚLÉ A DÉMONI

USA, mládeži do 12ti let nevhodný. Když Langdon objeví důkazy o znovuobnovení starověkého tajného bratrstva známého jako Ilumináti čelí smrtelnému nebezpečí, které ohrožuje
nejnenáviděnějšího nepřítele této tajné organizace: katolickou církev. Langdon odlétá do Říma,
kde spojí své síly s Vittorií Vetra, krásnou a záhadnou italskou vědkyní. Langdon a Vetra se
vydávají na nepřetržitou cestu a dobrodružstvím nabitou honičku odehrávající se mezi zapečetěnými kryptami, nebezpečnými katakombami, opuštěnými katedrálami a dokonce do srdce
nejuzavřenějšího trezoru na světě.

140
min.

70,-

NE
26.7.

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI

USA, animovaný. Hrdinou příběhu je myšák Despereaux Tilling, na kterém vás při prvním
pohledu upoutají jeho velké uši. Od malička touží stát se hrdinou, ale stejně jako každý
hrdina i on si musí projít prvními útrapami. Vzhledem k tomu, že se dále nemůže držet
přísných pravidel své společnosti, je vykázán ze země. Při zkoumání okolních oblastí se
setká s dobrosrdečnou krysou jménem Roscuro, která byla rovněž vyhnána z její rodné země.
Despereaux se vydává na cestu, na které se pokusí zachránit princeznu.

93
min.

70,-

ÚT
28.7.

ANGLICKÉ JAHODY

ČR. V horkém létě se mladý muž Tomáš Sinek chystá odjet na „sběr jahod“ do Anglie. Zdá se,
že rodina – otec, maminka a babička nemá jiné starosti než vypravit potomka na cestu, i když
– jak to vypadá, ne všichni s jeho rozhodnutím souhlasí. Jsme v Československu roku 1968.
Ráno Tomáš spěchá na nádraží, Praha je však vylidněná a žádné vlaky nejedou. Tomáš nepovažuje situaci zdaleka za vážnou, a tak ho nějaký den zpoždění ani příliš netrápí. Toho srpnového rána se však radikálně změnily osudy tisíců lidí. Psal se 21. srpen 1968...

114
min.

70,-

PÁ
31.7.

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ

USA, akční. Dominic Torreto (Vin Diesel) se ukrývá v Dominikánské republice. Jeho přítelkyně Letty (Michelle Rodriguez) mezitím v Los Angeles převzala vedoucí postavení v gangu a
zapletla se do obchodu s drogami s překupníkem Bragem. Brago používá k přepravě heroinu
přes mexickou hranici vytuněná auta. Když mu přestane být Letty užitečná, pošle zabijáka
Fénixe (Laz Alonso), aby jí odstranil. Dominic se o její smrti dozvídá od své sestry Mii (Jordana
Brewster). Brian O´Conner (Paul Walker) je uvězněn. Při potyčce vězňů zachrání život chlapovi, kterému se říka Juvenal, a ten mu na oplátku dá informace o zločinci Jamesi Parkovi. Brian
totiž opět pracoval v utajení pro FBI.

107
min.

75,-

SHOPAHOLIKŮ

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

ŠTÍPANÉ DŘEVO
Kvalitní štípané palivové dřevo
s dopravou až do Vašeho dřevníku.
Dřevo nařežeme a naštípeme
dle Vašich požadavků.
Ceník za 1 prostorový metr (vč. DPH)
Smrk, borovice

750,- Kč

Dub, bříza

925,- Kč

Buk

980,- Kč

Dotazy a objednávky: 775 346 587
www.palivovedrevo.eu

Program Letního kina
Nedamov – SRPEN
Neděle 2.8.
HANNAH MONTANA
Úterý 4.8.
TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
Pátek 7.8. a sobota 8.8.
MEZINÁRODNÍ JAZZOVÉ DNY
Úterý 11. 8.
SEDM ŽIVOTŮ
Pátek 14. 8.
TERMINATOR SALVATION
Neděle 16. 8.
NORMAL
Úterý 18.8.
NOC V MUZEU 2
Pátek 21. 8.
X-MAN
Neděle 23. 8.
MONSTRA VS. VETŘELCI
Úterý 25.8.
RŮŽOVÝ PANTER 2
Pátek 28. 8.
VY NÁM TAKY ŠÉFE
Neděle 30.8.
KOZÍ PŘÍBĚH

Dovolená v knihovně

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás upozornit,
že ve dnech 30. července a následně také
6. a 13. srpna bude knihovna uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
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Kam jít v červenci

Dubáček

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

Lesní divadlo

Sloup v Č. 20,30

Limonádový Joe

SO 4.
PÁ 10.

Autokemp
Lesní divadlo

Nedamov 19,00
Sloup v Č. 20,30

Country zábava
Dva muži v šachu

SO 11.

Autokemp

Nedamov

od
13,00
NE 12. vodní hrad Lipý Česká Lípa 17,00

Dubský zelenáč
Honzování

ÚT 14.

Lesní divadlo

Sloup v Č. 19,30

Loupežník Rumcajs

PÁ 17.

Lesní divadlo

Sloup v Č. 19,30

Byl jednou jeden drak

PÁ 17. vodní hrad Lipý Česká Lípa 20,00
SO 18.
Autokemp
Nedamov 14,00

Ivan Mládek a Banjo Band
Pivní slavnosti

ÚT 21.

Lesní divadlo

Sloup v Č. 20,30

Ach, ta něha našich dam

PÁ 24.

Lesní divadlo

Sloup v Č. 19,30

Princezny jsou na draka

Známá parodie z divokého západu
v podání Hofmanova divadla z Uherského Hradiště
K tanci i poslechu zahraje skupina Remix
Divadelní hra podle M. Horníčka, v hl. rolích se představí M. Maděrič a O. Navrátil
Hudební festival folkové a country hudby, během něhož vystoupí deset kapel
Souboj dvou pohádkářů, tématem pohádek není nikdo jiný než „Honza“
Činoherní pohádka v podání Docela
velkého divadla Litvínov
Muzikálová pohádka podle J. Lady (Divadelní agentura Agnez Česká Lípa)
Hudebně zábavný pořad
soutěže o prima ceny a skvělá hudba
skupiny JITRO
Černá komedie o vztazích mezi mužem a ženou s nečekaným rozuzlením

SO 25.
SO 25.
ÚT 28.

pohádka s drakem Habánkem v podání Docela velkého divadla Litvínov
Galerie Pošta
Dubá
18,00
Vernisáž obrazů Hany Fouskové
obecní park Staré Splavy 9,30
Starosplavská pouť
Další ročník oblíbené pouti
Lesní divadlo Sloup v Č. 19,30 Pohádka čarodějnických učňů Divadelního spolek Nopoď Nový Bor

ĆT 30.

Lesní divadlo

Sloup v Č. 19,30

O chytré kmotře lišce

Veselá pohádka s písničkami divadla
Andromeda z Prahy

dospělý
80,- a
děti 40,20,80,a 40,50,50,80,a 40,80,a 40,200,hudba
20,80,a 40,80,a 40,-

80,a 40,80,a 40,-

