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V Dubáčku
najdete:
– Obnova městského
parku (str. 2)
– Upozornění pro
stavebníky (str. 5)
– Topoly na koupališti
(str. 6)

– David Koller
v Č. Lípě (str.

14)

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
Mrazivé počasí konečně pominulo a tak jsme se
mohli naplno pustit do práce. Seznam akcí, které
chceme realizovat v letošním roce se nám pomalu, ale jistě opět plní a proto není čas otálet.
V uplynulém měsíci zrekonstruovali naši
pracovníci další chodník. Tentokrát se jednalo
o chodník vedoucí od pošty k přechodu na autobusové nádraží. Nahrazovat rozbitý asfaltový
povrch dlažbou budeme postupně i na dalších
místech po Dubé.
Velký kus práce odvedli naši pracovníci také
na městských sklípkách. Jak jsem se zmínila již
v několika předešlých vydáních Dubáčku, tyto
sklípky jsou velmi vzácné a naším cílem je jejich
rekonstrukce. Celá řada z nich je značně poničena především kvůli kořenům náletových dřevin,
které prorůstají stropními klenbami. Proto jsme
se rozhodli veškeré nálety, které sklepy ničí odstranit. Prostřednictvím tohoto sloupku bych chtěla poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří
se na čistění sklípků podílejí. Navzdory tomu,
o jak nepřístupný terén se jedná, odvádějí svoji
práci skutečně dobře.
Jistě jste si povšimli, že jsme znovu vysazovali keříky u autobusového nádraží. Na straně
podél silnice bylo třeba dosadit několik zničených

keříků ptačího zobu, které mají na svědomí děti,
které zde v zimě sjížděly zatravněný svah až na
zamrzlý rybník na bobech. Protější strana si vyžádala zásahy podstatně většího rozsahu. Původní červené dřišťály byly téměř všechny zašlapány a zbyly z nich pouze pahýly s několika
lístečky. Na vině nejsou jen děti, které místo toho,
aby šly po asfaltu, šoupou nohama mezi keříky,
ale také mnozí řidiči autobusů, kteří zastaví těsně
u obrubníku a cestující tak v podstatě ani nemohou vystoupit jinam, než mezi vysazené keře.
V rámci nové výsadby, při níž byly původní
červené dřišťály nahrazeny vzrostlými keříky
jiné barvy, byla mezi obrubník a první řadu živého plotu zavezena zemina a do ní bylo naseto
travní semeno.
Ač nerada, přeci jen si neodpustím malou
výtku směřovanou na maminky, které se v doprovodu svých ratolestí scházejí na lavičkách na
náměstí. Zaráží mne, že ačkoliv jsou od nich děti
jen pár metrů, nedokáží je maminky ohlídat, aby
neskákaly do živého plotu. Ještě překvapivější
je pro mne ovšem fakt, že s maminkami, obvykle zabranými do hovoru, nehne, ani když vidí, že
jejich potomstvo kreslí křídami nebo úlomky cihel
po tak významné památce, jakou je sousoší Nejsvětější Trojice. Povrch takto starých památek je

citlivý a podobné věci jej mohou poškodit.
Věřím, že pro příště se podobné nepříjemnosti nebudou opakovat.
Ještě bych se ráda zmínila o blížící se rekonstrukci Českolipské ulice. Podle všeho by měla
být zahájena v polovině května. Velkým problémem v této ulici nejsou pouze díry v asfaltu, ale
také šíře vozovky, která v kombinaci s nevhodně zaparkovanými automobily mnohdy způsobuje dopravní komplikace. To vše by měla vyřešit
právě zmíněná rekonstrukce.
Postup je navržen tak, aby po celou dobu,
kdy budou probíhat práce na tomto úseku, byly
přístupné všechny obchůdky a dalo se zajet i na
parkoviště k nákupnímu středisku.
Závěrem bych chtěla poděkovat manželům
Maškovým a všem, kteří se spolu s nimi zúčastnili v sobotu 18. dubna akce pod názvem Ukliďme
svět, která se odehrála u zahrádkářské kolonie na
Novém Berštejně. Bylo neuvěřitelné, co všechno
tu lidé vyhazují. Nadějí pro ty, kteří se do úklidové
akce zapojili, může být sdělení, že se město touto
situací bude v nejbližší době aktivně zabývat.
Nyní mi nezbývá než vám všem popřát pohodový a prosluněný květen.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá

2
telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Obnova městského parku

Městský park u č.p. 200 se konečně dočkal tolik
potřebné obnovy. Ačkoliv se někteří občané možná zděsili, neboť do parčíku musela najet těžká
technika, věřte, že veškeré zákroky, které tu provedla odborná firma Leguan z Mladé Boleslavi,
byla ku prospěchu věci.
Je pravda, že ve zmíněném parku rostou skutečné klenoty. Nicméně je také pravda, že tyto
klenoty v podobě vzrostlých stromů, byly po léta
zanedbávány, což se bohužel pro některé z nich
stalo osudným.
Jen redukční a zdravotní řezy na těchto stromech zabraly dva dny, což je vzhledem k počtu
dřevin, které jsme nechali ošetřit skutečně hodně času.
Obrovský rozdíl, který je patrný na první pohled, mohou nyní občané při svých procházkách parkem pozorovat na obou pyramidálních
dubech, z nichž bylo odborně odstraněno neskutečné množství mohutných a zcela suchých větví,
jež hrozily pádem na přilehlé pěšinky.
Nezbytného zásahu doznal také majestátní
červený dub, na němž byly zašetřeny všechny
letité zlomy, jeho rozlehlá koruna byla částečně
zredukována a obě mohutné větve byly proti rozlomení zabezpečeny vazbou.
Jak jsem se již zmínila, ne všechny stromy
se bohužel daly zachránit. Zcela odstraněn musel být jeden javor, modřín a lípa.
Javor byl z více než poloviny zcela suchý. Příčinou jeho usychání bylo odlomení části koruny,
které nebylo řádně ošetřeno, do stromu pronikla
hniloba a ten pak začal postupně odumírat.
V případě modřínu jsme přihlíželi nejen k jeho provozní bezpečnosti, ale také k jeho velmi
nízké dendrologické hodnotě. Kvůli posouzení
zdravotního stavu tohoto modřínu byli do parku
nezávisle na sobě přizváni dva odborníci, kteří se
shodli na tom, že vzhledem k tomu, že usilujeme
o celkovou obnovu parku, nemá smysl zde tento strom zachovávat. Navíc, kůra na jeho kmeni
vykazovala známky pravděpodobné nákazy ko-
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řenového systému.
Co se oné jedné lípy, která musela být poražena, týče, v tomto případě se jednalo o nenávratné poškození stromu, jehož kmen tvořila
v podstatě jen několikacentimetrová slupka dřeva
obalená kůrou. Na této lípě jsme původně hodlali nechat provést pouze zdravotní řez a začištění
zlomů v koruně, nicméně poté, co jsme z plošiny
ve výšce cca 10 metrů nad zemí viděli, jak moc je
strom hnilobou narušen, vyžádali jsme si na něj
posudek a na jeho základě jsme lípu z bezpečnostních důvodů nechali zcela odstranit.
V nejbližších týdnech se budeme věnovat
úpravě terénu a odstranění stávajících pařezů.
Hned, jak bude plocha dostatečně připravena,
započneme s novou výsadbou stromů v tomto
parčíku.
Dostatečná péče bude věnována nejen nově

vysazeným, ale především také stávajícím stromům, které zde chceme co nejdéle zachovat pro
jejich jedinečnou dendrologickou hodnotu.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Rekonstrukce chodníku u pošty

V minulém roce investovalo město nemalé finanční prostředky do rekonstrukcí chodníků v Dubé.
Rozbité asfaltové povrchy tak nahradila dlažba
např. v ulici Požárníků nebo před nákupním střediskem. Vedení města tehdy slíbilo, že se v opravách chodníků bude pokračovat i v roce letošním. A tak ke spokojenosti občanů prošel v průběhu dubna rekonstrukcí chodník další, tentokrát
u pošty. Původní a značně poničený povrch tu
nahradila „šedá kostka“.
Protože se po stržení asfaltu stal chodník
dočasně neschůdným, z bezpečnostních důvodů
jsme se vstupu na něj snažili zabránit natažením
pásky. Tu však každý večer strhli místní „neřádi“
nebo chcete-li „děti“, respektive omladina.
I přes tyto malé peripetie děkujeme místním
občanům za pochopení, s jakým po dobu přestavby obcházeli tento úsek podél silnice.
Poděkování za velmi dobře odvedenou práci
patří všem, kteří se na obnově tohoto chodníku

Z městské matriky
JUBILEA

Vokurková Anna, Dubá
Tomášek Karol, Lhota
Kořínek Václav, Dřevčice
Hřebíčková Věnceslava, Deštná
Velechovská Vlasta, Dřevčice

83 let
75 let
82 let

ÚMRTÍ

Jančák Zdeněk, Zakšín

Dne 18. 5. 2009 uplyne 15 let, kdy
nás opustil bez slůvka rozloučení můj
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Josef Vrátil z Dubé.
Stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.

podíleli, především však Pepíkovi Svobodovi, který tu novou dlažbu poskládal tak rychle, že jsem
to ani nestihla nafotit. A tak se naši čtenáři budou
muset spokojit s fotografií zachycující pracovníky
města při strhávání asfaltového povrchu.
Zuzka Martínková

Dne 29. dubna 2009
uplynul již jeden rok od
doby, kdy nás navždy
opustila paní Libuše
Janďourková ze Zátyní.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci zpomínají manžel
a děti s rodinami.
Dne 9. 5. 2009 uplynou dva roky,
co nás navždy opustila paní
Eva Tobiášová ze Sušic.
Stále vzpomínají manžel, děti
s rodinami a vnoučata.

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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ZUBNÍ POHOTOVOST – KVĚTEN 2009

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
pátek 8. 5.
MUDr. Andrej Ivanov
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 523 088

sobota 16. 5.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
Tel. 487 862 176

neděle 24. 5.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

sobota 9. 5.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

neděle 17. 5.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 30. 5.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 10. 5.
MUDr. Jitka Červenková
Nám. Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 134

sobota 23. 5.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 31. 5.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

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

(v pátek 1.5. a 8.5. je z důvodu
státního svátku zavřeno)

otevřeno je každou sobotu
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).

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 3/2009 ze dne 12. března 2009 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. (Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.) Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený doplněný program
zasedání zastupitelstva č. 4/2009.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
paní Evu Jelenovou a paní Miloslavu Vokolkovou
a zapisovatele usnesení paní Mgr. Janu Maškovou.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2009 ze dne 12. února 2009 a č.
3/2009 ze dne 12. března 2009
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2009 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva podle vypracovaných prohlášení vlastníka budov prodej následujících městských bytových jednotek: č. 52/3 v budově č.p.
52 v Českolipské ulici v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 107/346
na společných částech budovy a na stavebním
pozemku č. 249, v obci Dubá, katastrální území
Dubá, strana kupující: pan A.V., kupní cena činí
celkem 133 603,- Kč plus správní poplatky; č. 70/
1 v budově č.p. 70 Na Výsluní v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 397/
3094 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 574, v obci Dubá, katastrální území Dubá, strana kupující: paní V.D., kupní cena
činí celkem 129 876,- Kč plus správní poplatky;
č. 71/1 v budově č.p. 71 Na Výsluní v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 390/3106 na společných částech budovy a na
stavebním pozemku č. 573, v obci Dubá, katastrální území Dubá, strana kupující: pan J.Š., kupní
cena činí celkem 125 632,- Kč plus správní poplatky; č. 71/2 v budově č.p. 71 Na Výsluní v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického podílu
o velikosti 664/3106 na společných částech bu-

dovy a na stavebním pozemku č. 573, v obci Dubá,
katastrální území Dubá, strana kupující: pan J.V.
a paní Z.V., kupní cena činí celkem 213 897,- Kč
plus správní poplatky.
Splatnost kupní ceny se správními poplatky je ve
všech případech stanovena nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy je ve
všech případech stanoven nejpozději do šesti měsíců, ode dne kdy strana kupující převzala písemnou
nabídku ke koupi od města Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev. 18/
08, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku: části p.p.č. 19/1, ostatní plocha o výměře cca
5 000 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov
u Dubé. Jedná se o pozemek se skalním masivem
a částečně odpady znečištěný pozemek pod skalami, který nelze lesnicky obhospodařovat. Prodej
tohoto pozemku doporučil i odborný lesní hospodář
Městských lesů Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev. 38/
08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:
části p.p.č. 61/2, vodní plocha (zamokřená plocha)
a části p.p.č. 61/5, trvalý travní porost, o celkové výměře cca 200 m2, v obci Dubá, katastrální území
Zakšín. Jedná se o pozemek před budovou č.p. 49
v Zakšíně.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
37/08, vyhlášení a zveřejnění prodeje městského
pozemku: části p.p.č. 1322/1, ostatní plocha o výměře cca 200 m2, v obci Dubá, katastrální území
Nedamov. Jedná se o pruh pozemku za budovou
č.p. 24 na Panské Vsi vedle městské komunikace.
Přes tento pozemek vede přístup k přilehlé stavební parcele č. 65 a vodovodní přípojka k domu

č.p. 12, tyto nemovitosti jsou ve vlastnictví jiné
osoby. Vzhledem k těmto skutečnostem je vhodné, aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem
předmětného pozemku.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4e) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
3/09, vyhlášení a zveřejnění prodeje městského
pozemku: části p.p.č. 184/2, zahrada o výměře
92 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek pod budovou (prodejní stánek
BLUE BAR, stavba dočasná) ve vlastnictví fyzické
osoby, navazující na zděnou autobusovou čekárnu na autobusovém nádraží v Dubé. Město Dubá
vlastní v předmětné oblasti ucelený komplex pozemků (autobusové nádraží, park, hřiště, rybníky)
a z hlediska plánované úpravy tohoto celého prostoru je vhodné, aby zde město Dubá vystupovalo
z pozice jediného vlastníka pozemků.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4f) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 4/09, vyhlášení a zveřejnění prodeje městského pozemku: části p.p.č. 1899/9, ostatní plocha o výměře cca 45 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Jedná se o pozemek před budovou
č.p. 285 na Novém Městě v Dubé, těsně navazující ne městskou komunikaci. Přes tento pozemek
vede podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení. Vzhledem k těmto skutečnostem je vhodné,
aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem předmětného pozemku.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva a paní starostky uzavřít předloženou
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Dubá a společností
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, která se týká vybudování příhradové transformační stanice na městském
pozemku p.p.č. 335/13 a uložení podzemního ka-
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belového vedení NN na městském pozemku p.p.č.
2995, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4h) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města
Dubá pozemek p.p.č. 36/1, vodní plocha (zamokřená plocha) o výměře 1 559 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Strana prodávající
je: Česká republika, Státní Statek Česká Kamenice, v likvidaci, zastoupená Realitní kanceláří VESTA Děčín, celková kupní cena činí: 15 000,- Kč
se splatností před podpisem kupní smlouvy.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4i) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města
Dubá budovu (bez č.p./č.ev., jiná stavba) stojící na
st.p.č. 90, a st.p.č. 90, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 13 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dražejov u Dubé. Strana prodávající je: paní J.P.,
kupní cena činí: 15 000,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se provedených
kontrol pokladen města Dubá.
5b) VYDALO na návrh finančního výboru zastupitelstva obecně závaznou vyhlášku města Dubá
č. 1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Dubá č. 21/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení
města Dubá, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
6) PROJEDNALO záležitost týkající se pronájmu prodejních stánků v areálu Autocampu Nedamov. Na základě zveřejněných podmínek v záměru města Dubá ze dne 21.1. 2009, byly doručeny
2 písemné nabídky.
VZALO NA VĚDOMÍ rozhodnutí paní starostky
tyto prodejní stánky pronajmout za stanovených podmínek následovně: horní stánek – nájemce pan K.R.,
nájemné je stanoveno ve výši 70 000,- Kč za sezónu, nájemní doba bude uzavřena na dobu určitou od
30. 4. 2009 do 30. 9. 2013, dolní stánek – nájemce
paní A.K., nájemné je stanoveno ve výši 50 000,- Kč
za sezónu, nájemní doba bude uzavřena na dobu určitou od 30. 4. 2009 do 30. 9. 2009.
komentář starostky: Ve stanoveném termínu jsme
obdrželi pouze dvě žádosti o pronájem stánků v Nedamově. Obě vyhovovaly podmínkám pronájmu zveřejněným v záměru města Dubá ze dne 21. ledna
2009. Podnikatelský záměr pana K.R. byl rozšířen
o rekonstrukci horního stánku, a to na vlastní náklady nájemce. Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s poskytovanými službami pana K.R. v loňském
roce, jsem se rozhodla pronajmout mu horní stánek
v Nedamově na dobu pěti let.
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky zahájit dokončení rekonstrukce kanalizace v Dubé.
V roce 2009 vybudovat stoku D3 (ulice Dlouhá)
dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Město má v současné době
zpracovanou projektovou dokumentaci a stavební
povolení na dokončení kanalizace v Dubé. Jedná se celkem o 5 stok – ulice Sadová, Vodní;
Nové Město; Dlouhá, část Zahradní; Malá Strana; a Nedamovská. Vzhledem k tomu, že se nám
nepodařilo získat dotaci na celou akci cca 12 mil.
Kč, navrhla jsem, aby město ze svých prostředků
zafinancovalo první etapu dokončení kanalizace.
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Předpokládaná cena je 4,5 mil. Kč. Město požádá o příspěvek SVS, a.s., která je majitelem kanalizace v Dubé a také tento měsíc podáme žádost
o dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje
pro rok 2009. Nejvhodnějším úsekem je stoka D3
– ulice Dlouhá a část Zahradní, neboť zde se připojí na novou kanalizaci nejvíce trvale hlášených
občanů. K realizaci akce by mělo dojít na podzim
tohoto roku.
8) VYBRALO na návrh paní starostky zhotovitele na rekonstrukci Českolipské ulice v Dubé společnost INGSTAV Doksy s.r.o. Rekonstrukce bude
provedena podle nabídky zhotovitele ze dne 27. 3.
2009.
pro: 10 proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Z pěti oslovených firem město
obdrželo ve stanoveném termínu čtyři nabídky na rekonstrukci Českolipské ulice. Po posouzení ceny,
doby realizace, záruky a návrhu smlouvy byla vybrána firma INGSTAV Doksy s.r.o.
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
předloženou smlouvu o dílo mezi městem Dubá
a stavební firmou Petr Tamchyna, Doksy, na stavební opravy pravého bočního průčelí, zadního
a dvorního průčelí objektu č.p. 138 na Masarykově
náměstí v Dubé. Cena za dílo činí 1 164 255,- Kč
včetně DPH, z toho bude 400 000,- Kč uhrazeno
z dotace Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR
na rok 2009.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
předloženou smlouvu o dílo mezi městem Dubá
a stavební firmou Petr Tamchyna, Doksy, na montáž
dřevěných oken pravého bočního průčelí, zadního
a dvorního průčelí objektu č.p. 138 na Masarykově
náměstí v Dubé. Cena za dílo činí 1 223 932,- Kč
včetně DPH.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zastupitelstvo rozhodlo v letošním roce pokračovat ve výměně oken a opravě
fasády na radnici a tím dokončit akci, která byla započata v loňském roce. Jedna z dominantních kulturních památek našeho města bude zase krášlit
přítomnost a připomínat bohatou minulost Dubé.
10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti správce Římskokatolické farnosti Deštná pana Mgr. Milana Mordačíka poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města
Dubá ve výši 90 000,- Kč na spolufinancování obnovy venkovní fasády věže, vstupní brány a drenáže kostela Sv. Václava v Deštné. Tento finanční příspěvek bude poskytnut za předpokladu, že Římskokatolická farnost Deštná získá z havarijního fondu
Ministerstva kultury ČR na tuto akci dotaci ve výši
800 000,- Kč.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zastupitelstvo se rozhodlo,
stejně jako v loňském roce, pomoci při obnově nejstarší sakrální památky v našem kraji.
11) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti správce Římskokatolické farnosti Deštná pana Mgr. Milana Mordačíka poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá ve výši 110 000,- Kč na spolufinancování
opravy venkovní fasády, zhotovení nových dveří
a výmalby interiéru Kaple sv. Jana Nepomuckého
v Dražejově. Tento finanční příspěvek bude poskytnut za předpokladu, že Římskokatolická farnost Deštná získá od Ministerstva kultury ČR na
tuto akci dotaci ve výši 140 000,- Kč.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: V roce 2008 byla zahájena
generální oprava Kaple sv. Jana Nepomuckého
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v Dražejově (výměna oken, montáž okapů, svodů a hromosvodu). V letošním roce by měla být
oprava dokončena.
12) SCHVÁLILO na návrh zastupitele pana Jaroslava Hozy darovat do vlastnictví obce Tuhaň
hasičské vozidlo ŠKODA 706 RTH CAS 25. Toto
vozidlo je majetkem města Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Výše zmiňované vozidlo je
pro naši jednotku nepotřebné a bude darováno
obci Tuhaň.
13) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na základě předložené žádosti Okresního stavebního
bytového družstva Česká Lípa spoluúčast města Dubá na zrušení septiku a rekonstrukci kanalizace v ulici Na Výsluní v Dubé v maximální
výši 130 000,- Kč.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Jedná se o septik na pozemku města Dubá a slouží 24 bytovým jednotkám bytového domu Na Výsluní č.p. 323 –
326. Bytový dům patří OSBD Česká Lípa. Technický stav septiku je špatný, betonové překlady
jsou místy propadlé, občané si stěžují na zápach
a nebezpečí již řadu let. Po jednáních s ředitelem
OSBD navrhuji, aby se město Dubá podílelo na likvidaci septiku cca polovinou ceny dle předložené
kalkulace na zrušení septiku a rekonstrukce kanalizace Na Výsluní. Termín realizace by měl být
červen 2009.
14) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ program a činnost Osadní výbor Deštná – Zakšín.
komentář starostky: Osadní výbor se aktivně
zapojuje do řešení problémů v Deštné a Zakšíně a příkladně spolupracuje s vedením města.
Děkuji všem členům OV a zvláště předsedkyni
p. N. Šabatkové. Důkazem jejich činnosti jsou
akce zrealizované v loňském roce v hodnotě cca
870 000,- Kč. Při této příležitosti bych také chtěla
poděkovat manželům Šabatkovým za sponzorský
dar 100 000,- Kč. Peníze byly použity na nákup
sekačky, křovinořezu a částečně na osvětlení kostela sv. Václava v Deštné.
I v letošním roce se budeme snažit zvelebovat
obě obce a přispívat k bezpečnosti obyvatel. Dojde např. k výměně oken a opravě fasády budovy č.p. 9 a instalaci měřičů rychlosti v Deštné.
Dále budeme pomáhat plnit Program obcí Deštná – Zakšín v roce 2009. Program obsahuje šest
bodů – pokračování v úpravách a čistotě veřejných prostranství; veřejné osvětlení; oprava komunikací v obcích; autobusová zastávka v Deštné;
větší využití knihovny; zábava.
15) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
– přidělení uvolněných městských bytů v Dubé
komentář starostky: Na doporučení bytové komise jsem se rozhodla přidělit uvolněný byt 1+3
v Dubé, ulice Školní č.p. 82 paní H.M. a byt 1+1
v Dubé, ulice Školní č.p. 82 sl. K.K.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Zasedání zastupitelstva
se bude konat 14. 5.
od 18.00 v Dubé.

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v únoru

l Dne 2.3.2009 od 19:57 do 20:36 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v katastru obce Deštná s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu. Před příjezdem byly osoby
mimo vozidla a jedna zraněná osoba byla v péči
Záchranné zdravotní služby. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU)
a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklý motorový olej na komunikaci byl zlikvidován 30-ti litry
sorbentu Vapex. Po naložení vozidel odtahovou
službou byl proveden úklid vozovky. Velitel zásahu: Mařík Tomáš.
l Dne 7.3.2009 od 19:10 do 20:57 hodin vyjela jednotka k požáru do Dřevčic s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár sazí v komínovém tělese bytového domu.
Lokalizace a následná likvidace byla provedena
pomocí kominického nářadí z půdního prostoru.
Místo zásahu bylo protokolárně předáno uživatelce bytové jednotky s vysloveným zákazem používání do provedení revize odborně způsobilou
osobou. Příčina vzniku požáru byla v nedostatečně vymeteném komínovém tělese a spalováním
nevhodných materiálů. Požár beze škody. Velitel
zásahu: Mařík Tomáš.
l Dne 14.3.2009 od 07:04 do 11:12 hodin vyjela jednotka k požáru do Doks s technikou CAS-25
Liaz a CAS-32 T148 v počtu 1 + 8. Po příjezdu na
místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár odpadu ve
sklepních prostorách bývalého statku. Jednotka byla určena v dýchací technice na vyklízení
hořícího odpadu a jeho následném dohašením.
K odvětrání sklepních prostorů od kouře byl použit přetlakový ventilátor „Papin“. Příčina vzniku
požáru bylo úmyslné zapálení. Velitel zásahu:
Mařík Tomáš.
l Dne 19.3.2009 od 07:00 do 07:33 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci

I. třídy číslo 9 v katastru obce Deštná s technikou: RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn spadlý strom v komunikaci. Jednotka
provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmene stromu a jeho následné odklizení z vozovky. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace. Velitel zásahu: Mařík Karel st..
l Dne 19.3.2009 od 07:55 do 08:32 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Snědovic – Bylochov s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na místní komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmene stromu a jeho
následné odklizení z vozovky. Před odjezdem byl
proveden úklid komunikace. Velitel zásahu: Mařík
Karel st..
l Dne 20.3.2009 od 06:43 do 09:02 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 – Dubová Hora s technikou: RZA I
Nissan Patrol s hydraulickým vyprošťovacím zařízením v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované nákladní a osobní vozidlo, ve kterém se
nacházela zraněná a zaklíněná osoba. Jednotka provedla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vyproštění zraněné osoby a následné poskytnutí předlékařské pomoci. Po příjezdu
Záchranné zdravotní služby byla zraněná osoba
předána do jejich péče. Vozidla byla zajištěna
proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU)
a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé pohonné hmoty byly zlikvidovány 60-ti litry sorbentu
Vapex. Do příjezdu Policie ČR jednotka zajistila
řízení silničního provozu na komunikaci I. třídy.
Cestou Operačního střediska HZS Česká Lípa
byl na místo povolán správce komunikace, který
zajistil úklid po dopravní nehodě. Velitel zásahu:
Mařík Tomáš.
l Dne 21.3.2009 od 21:39 do 23:54 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I.
třídy číslo 9, v Českolipské ulici Dubá s technikou

RZA I Nissan Patrol a CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda osobního
automobilu po čelním nárazu do stromu. Řidič
se nacházel mimo vozidlo a byli u něj prováděny
oživovací práce paní Koubkovou z Dubé, která se
dále aktivně podílela na oživovacích prací. Jednotka následně prováděla resuscitaci řidiče pomocí umělého dýchání /Ambu-vakem/ a nepřímé
masáže srdce. Při oživování do příjezdu Záchranné zdravotní služby nám vypomohla Policie ČR.
Po příjezdu ZZS byla dále prováděna resuscitace
a oživovací práce. Po cca 30-ti minutách konstatoval lékař ZZS exitus. Havarovaný automobil byl
zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení
AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez úniku.
Velitel zásahu: Hoza Jaroslav.
l Dne 24.3.2009 od 16:44 do 20:24 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 – Bukovec s technikou: RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny
dva havarované osobní automobily s dvěmi lehce zraněnými osobami. Zraněným osobám byla
poskytnuta předlékařská pomoc. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru /odpojení
AKU/ a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé
provozní kapaliny byly zlikvidovány 30-ti litry sorbentu Vapex. Po dobu vyšetření dopravní nehody Policií ČR a naložení vozidel odtahovou službou jednotka zajistila řízení silničního provozu na
komunikaci I. třídy. Před odjezdem byl proveden
úklid vozovky. Velitel zásahu: Hoza Jaroslav.
l Dne 25.3.2009 od 07:32 do 07:49 vyjela jednotka k požáru do Luční ulice v Dubé s technikou: CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár komunálního odpadu v kontejneru. Na
lokalizaci a následnou likvidaci byl použit jeden
proud vysokotlaké vody. Příčina vzniku požáru
byla hrubá nedbalost – vysypání žhavého popela. Velitel zásahu: Mařík Tomáš.
Jaroslav Hoza

STAVEBNÍCI, POZOR! Větší část zástavby města Dubá spadá do městské památkové zóny, proto i domy, které samy
o sobě nejsou památkově chráněné, musí být opravovány s ohledem na požadavky památkové péče. Proto majitelé
nemovitostí v Dubé, kteří se rozhodli svůj dům rekonstruovat, musí v první řadě kontaktovat orgány pmátkové péče
a vyžádat si od nich závazné stanovisko k plánovaným stavebním úpravám. To znamená, že při výměně oken a dveří, nátěru fasády či výměně střešní krytiny je nutné nejdříve kontaktovat stavební úřad, úsek státní památkové péče
na Městském úřadu v České Lípě. Pokud tak neučiní, může jim být vyměřena citelná pokuta.
–myš–
PLACENÁ INZERCE

ELEKTRO

Montáž – rekonstrukce
– údržba
Opravy domácích
spotřebičů
Drobné stavební práce
Obklady – dlažba
– omítky
ČABAN PAVEL
603 469 331
Dubá Nové město 274

PLACENÁ INZERCE

5

PLACENÁ INZERCE

ROZVOZ
PALIVA

BROUSÍM
ŠTÍPACÍ TRNY

Tomáš Pícha

po dohodě i na počkání

731 449 893

tel. 732 750 588
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S jarem přicházejí požáry travních porostů

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele. Když se zvládne voda po sněhové
nadílce, větrná smršť nastává období kdy většina
z nás vyráží za úklidem na zahrádky a do blízkého okolí. Tehdy mohou nejen pro hasiče, ale i pro
Vás nastat perné chvíle.
Tento článek by chtěl připomenout občanům
a rekreantům několik zásad požární ochrany, které
je nutno při likvidaci odpadu pálením dodržovat.
Vypalování trávy je zakořeněný a velmi nebezpečný zlozvyk se kterým se často setkáváme.
Vypalování trávy může způsobit požár ohrožující zdraví, životy osob, zvířat a majetek. Kromě
toho se jedná o negativní zásah do přírody. Zákon o požární ochraně číslo 133/1985 Sb.zákonů
ve znění pozdějších právních předpisů pamatuje na vypalování porostů a patřičným způsobem
tuto činnost „oceňuje“ v podobě pokut.
Při spalování hořlavých látek v období vegetační obnovy na volném prostranství a v lesích
jsou fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny se zřetelem na rozsah
prováděné činnosti stanovit opatření proti vzniku
a šíření požárů. Navíc spalování hořlavých látek
na volném prostranství, včetně navrhovaných
opatření, jsou povinny předem oznámit na Ope-

rační středisko Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje - územní odbor Česká Lípa,
nebo na „Ohlašovnu požárů města Dubá“, kteří
můžou stanovit další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě můžou takovou činnost zakázat.
Povinnost nahlášení této činnosti a další povinnosti, které je třeba dodržovat jsou upraveny zákonem číslo 133/1985 Sb.zákonů ve znění pozdějších
právních předpisů, který stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Zásady požární bezpečnosti
musí dodržovat nejenom podnikající subjekty, ale
povinnosti se vztahují i na jednotlivé občany.
Je dobré připomenout základní pravidla, které mohou být ku prospěchu všem: každé pálení odpadu a klestu je třeba ohlásit na Operační
středisko HZS Česká Lípa, nebo „Ohlašovnu požáru města Dubá“. V ohlášení uvést: místo, datum, čas pálení a osobu která za pálení zodpovídá s kontaktním telefonním číslem; dbát pokynů
Operačního důstojníka Hasičského záchranného
sboru; osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je
za spalování zodpovědná; velikost hromad odpadu
a klestu po úklidu je nutno volit tak, aby shořely
v době kdy je na místě přítomen dozor; při náhlém zhoršení počasí – silném větru je nutno pá-

lení přerušit a oheň uhasit; místo pálení izolovat
pruhem širokým nejméně 1 metr, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu;
místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným
množstvím hasebních látek; opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně; místo
pálení po dobu 5 dnů, nebo do vydatného deště
pravidelně kontrolovat; příjezdové cesty vedoucí
k místům spalování nesmí být zataraseny; spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů.
Tato základní pravidla v oblasti požární ochrany musí být dodržována i při spalování jiných materiálů, navíc musí být postupováno v souladu
s dalšími zákony, např.: zákon o ovzduší, zákon
o lesích, zákon o odpadech a vyhláškou města
– „Požární řád města Dubá“.
Kontaktní telefonní čísla:
Operační středisko Hasičského záchranného
sboru Česká Lípa
950 475 111
tísňová linka HZS ČR
150
Ohlašovna požáru města Dubá
(JPO II/1 SDHO Dubá)
606 332 919
Velitel jednotky hasičů
města Dubá
725 076 553
Přeji vám, abyste tato čísla nemuseli použít.
Jaroslav Hoza

Pod pojmem „zahrádkář“ by člověk čekal přírodu
milujícího jedince, který s láskou opatruje rostlinky, tu tam pohladí strom a ve volných chvílích se
kochá krásou všelijakého lupení. Problém je, že u
některých zahrádkářů tahle idylka končí zároveň
s plotem jejich záhumenku. To, co naházeli zahrádkáři za dubským fotbalovým hřištěm do lesa,
nemělo obdoby. Počínaje plechovkami od barev,
přes kusy různých spotřebičů a nepotřebnou matraci až po plasty všeho druhu, to vše promíchané
se zeleným odpadem ze zahrad – takhle vypadá láska některých lidí k přírodě. V dubnu tuto
nechutnou skládku uklidily děti z chovatelského
kroužku Bodlinky. Budiž jim za to velký dík.

Podíváme-li se k zahrádkám u sušárny chmele, opět najdeme „kompost“ prošpikovaný igelitem,
cihlami, hadry a odpadky. Ono i pohazování zeleného odpadu po krajině je trochu problém, pokud
je ho příliš. Ale probůh, proč ty plasty! Proč je neodnést do kontejneru na tříděný odpad? Nebo alespoň do popelnice. Nebo si milý zahrádkář myslí,
že v tom kompostu umělá hmota shnije?
Někteří milovníci přírody ze zahrádek na konci
Dlouhé ulice zase ukrutně moc kouří. Tolik odhozených krabiček od cigaret na jednom místě se najde
snad jenom někde za nádražní hospodou. Že se v
trávě válí láhve a dokoce čerstvě namazané krajíce
chleba, to už je v podstatě detail. Samozřejmě je

mnoho slušných zahrádkářů, kterým pohozený papírek mezi rašící zelení připadá jako svatokrádež. Těm
patří obdiv za péči, jakou věnují tomu svému kousku
země. Bohužel ti neslušní jim kazí pověst.

Neřádstvo lidské

Ořez topolů na koupališti

Souběžně s ošetřením stromů v parku v Dubé
probíhalo také ošetření topolů na koupališti v Nedamově.
Redukční řez na těchto obrovských stromech
byl naposledy proveden cca před 5 až 6 lety. Vzhledem k tomu, že pod nimi v průběhu sezóny stanuje
celá řada návštěvníků a také s ohledem na nové
sociální zařízení jsme se rozhodli tuto zakázku zadat firmě Treewalker, která nezbytné odborné zákroky na těchto topolech provedla již v minulosti.
Při odstraňování některých větších větví, a to
především přímo nad novými sociálkami, jsme se
trochu obávali, aby nedošlo ke škodám. Musím
ale podotknout, že profesionalita, s jakou mladí
páni z Treewalkeru, ve spolupráci s jejich milou
kolegyní, práci odvedli, nás uklidnila.
Předpokládám, že již v letošním roce započneme s úpravou zeleně v areálu koupaliště.
V plánu máme vysadit nové stromy a stávající
mohutné topoly z bezpečnostních důvodů postupně odstranit.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Ale aby se nezdálo, že jen kolem zahrádek
vznikají nevábné hromady. Na letišti si někdo odložil odpad z vybourané koupelny, kachlíčky, umyvadlo, suť. Navíc ale také kupu sklenic s kompoty
- máte-li chuť, poslušte si. Jsou tam zavařené třešně, rybíz i nakládaná zelenina a také kusy vysavače, staré záclony a lino. Že je nedaleko sběrný
dvůr, to dotyčného tvůrce černé skládky nejspíš
nezajímalo. Anebo je to možná nudné dávat odpad
kam patří. Možná odhazování odpadků v přírodě
působí některým jedincům zvláštní potěšení. Za
dvacet let přivedou vnoučata : „Podívej, Pepíčku,
tenhle svinčík jsme tady udělali kdysi s babičkou
a pořád tady ještě je, to je krása.“
Ovšem nejen příroda je lákavý prostor pro
nekonečné množství odpadků. Nedaleko radnice
za domem čp. 133 rostou kupky nepořádku jak
houby po dešti. A přijede-li návštěvník Dubé do
města autobusem, jeden z prvních pohledů mu
padne na skládku pod pěšinou na Výsluní. Třeba
to ocení. Řekne si, že je to skutečně supermoderní parková úprava. A možná bude mít pravdu.
Třeba jsou hromady odpadků opravdu znakem
současné doby a měli bychom je začít považovat
za krásnou součást životního prostředí.
–myš–

Dubáček -
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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

Důležité upozornění! 1. května a 8. května bude sběrný dvůr v Dubé uzavřen z důvodu
státního svátku. Ve dnech 2. 5. a 9. 5. (soboty) bude SD uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

AKCE PRO VÁS

Klub seniorů:
Malé ohlédnutí za dubnem: Dámy z Klubu seniorů opět potěšil pan Matějovič milou a příjemnou zábavou. Patří mu velký dík. Při jiných setkáních se dámy věnovaly ručním pracím, navštívily
i keramickou dílnu a navíc besedovaly s lékařem
o problémech žen v pokročilém věku. Rády bychom proto tímto panu MUDr. Davidu Hradci poděkovaly za zajímavé povídání a za čas, který
dámám věnoval.

Vzpomínka na zájezd do Dětěnic

Pravidelná setkání se konají vždy ve středu
od 13:00 v pavilonu Knihovny v areálu Malé
školy.

Co Vás čeká, pokud přijdete? Již teď víme, že
6. května se v Klubu seniorů koná malá zahradní
párty, kdy nebude chybět dobrá zábava, příjemná hudba, oheň ani buřty. Na červen je mimo jiné
plánována procházka do nové zahrady Mateřské
školy. A konečně se dočkáte i slibovaného zájezdu! 20. června se jede na prohlídku Kozí farmy
do Pěnčína a součástí výletu je i návštěva výrobny korálků a návštěva Sychrova.
Danuše Červená

Klub Malých Dubáčků:
Pravidelné schůzky probíhají každou středu od
10:00 do 12:00 v pavilonu Knihovny v areálu Malé
školy. Od května budou moci děti v rámci setkání
klubu aktivně využívat krásnou novou zahradu Mateřské školy v Dubé a ve středu 6. 5. proběhne prezentace moderních látkových plen. Klub Dubáčků
není uzavřená společnost. Vítány jsou i Vaše děti
s doprovodem maminky, tatínka či prarodičů.
Kulturní komise připravuje:
27. června
Letní slavnosti, Dubá
4. července
Zábava ve stylu Country,
Nedamov
11. července Dubský zelenáč - Festival
Folk&Country, Nedamov
18. července Pivní slavnosti, Nedamov

Dubský zelenáč se vrací do Dubé!
Na Dubsku se dříve ve velkém pěstoval
velmi kvalitní chmel, který byl známý pod názvem „Dubský zelenáč“ v Čechách, v Německu i v Polsku. Po druhé světové válce však
z této dubské původně velmi úrodné lokality
pěstování chmele zcela vymizelo a obnoveno nebylo ani po roce 1989. Jsme rádi, že
máme nyní příležitost název slavného chmele udržet v povědomí veřejnosti. Každoročně
nám ho bude připomínat stejnojmenný hudební festival „Dubský zelenáč“. Když v loňském
roce přišli členové oblíbené kapely Sunset
s nápadem uspořádat v Dubé festival folkové
a country hudby, kulturní komise byla nadšená. Na názvu jsme se shodli ihned, je pro festival jako stvořený. První ročník se tedy koná
už letos, 11. července v areálu letního kina
Nedamov. Pevně doufáme, že počasí nám
bude přát. A vy si uděláte čas na výjimečně
dobrou zábavu. Těšit se totiž můžete na atraktivní přehlídku hudebních vystoupení známých
skupin i jednotlivců i méně známých umělců.
Pořadateli festivalu jsou kapela Sunset, firma
KoDo a Město Dubá.
Miluše Marklová
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ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ)
PRO KAŽDÉHO

Věděli jste, že Asociace Univerzit Třetího
Věku nabízí vzdělání seniorům? Studenti-senioři mají statut posluchačů univerzity, ale předchozí
maturita není podmínkou. Studium poskytuje již
více než 40 univerzit a bývá koncipováno jako
tříletý cyklus přednášek a seminářů, nabízených
v tematických blocích. Přednášky a semináře
probíhají v akademickém roce s frekvencí jedné přednášky nebo semináře týdně (tj. obvykle
26 přednášek ročně). První dva ročníky obsahují
tématické bloky z klíčových oborů fakult, třetí ročník je specializovaný podle zaměření jednotlivých
fakult a posluchači si obor vybírají z předložené
nabídky podle svého zájmu. Bližší informace najdete např. na www.vutbr.cz/AU3V.

Co je to šikana a jak ji poznáte? Kdy škádlení
přerůstá v šikanu? Stránkywww.minimalizacesikany.cz pomáhají žákům, rodičům a školám řešit problémy se šikanou. Najdete zde návody,
jak se zachovat a na koho se můžete obrátit,
jste-li svědek, rodič, pracovník s mládeží, učitel
nebo žák. Speciální téma se věnuje šikaně po
mobilu.
Víte, že anorexie ohrožuje až 5 % dospívajících? Touto vážnou poruchou příjmu potravy trpí
už šestileté dívky – i při normální váze drží diety
a hladoví. Na www.idealni.cz najdete podrobné
informace o nemoci i její léčbě.
Markéta Slezák

PODNIKATEL
MĚSÍCE KVĚTNA

Josef: Vycházeli jsme z mnohaletých zkušeností se stravováním, což je výhoda. Chtěli
jsme v Dubé vybudovat chybějící zařízení, které by pokrylo potřeby široké veřejnosti. Takový
Bar-Restaurant, místo vhodné pro každou příležitost. Pro dámské dýchánky, pro setkání seniorů
i například dětské oslavy, oslavy různých narozenin a výročí, menší svatby a třeba i pro pracovní
schůzky. Také bychom si přáli, aby se u nás lidé
více setkávali i po celodenní práci u dobré kávy,
piva, vína, drinku či koktejlu. K dispozici hostům
jsou i velké televizory s připojením na PC, přehrávač MP3, DVD atd. Snažíme se předvídat, co
by si tak hosté přáli a využívali. Stále něco vylepšujeme, aby byli zákazníci spokojení a rádi
se k nám vraceli.

Mirka: A také velké saláty s masíčkem, které jsou zdravé a nasytí, např. velký selský salát
nebo velký kuřecí salát.
Mícháte také koktejly?
Josef: Ano, alkoholické i nealkoholické koktejly a drinky. I v tom jsme chtěli mít nabídku velmi bohatou.
Mirka: Děti u nás mohou dostat stejně krásný
a barevný nápoj jako má maminka, jen ten jejich
bude nealkoholický.
Jakou má Vaše restaurace kapacitu a kde
lze parkovat?
Josef: 35 míst uvnitř a 25 míst na zahrádce,
dohromady tedy 60 míst.
Mirka: Auta je možné zaparkovat před restaurací. Cyklisté si kola budou moci dát do stojanu,
který máme právě ve výrobě. Výhodou je, že na
zaparkovaná auta i kola hostů je přímo z restaurace vidět.
Květen je měsíc lásky. Doporučíte nám prosím dobrotu, kterou doma zvládne vytvořit každý?
Mirka: S sebou na návštěvy někdy nosím
doma připravený slaný dort, který se hodí pro
jakoukoli příležitost, navíc je ve tvaru srdce.
Jeho příprava je velmi jednoduchá a nic se nevaří ani nepeče. Jako pomůcku potřebujete dortovou formu ve tvaru srdce, toustový chléb, pomazánku dle chuti, lososa nebo kaviár na zdobení a čerstvou petrželku. Do formy vyskládáte
vrstvu toustového chleba, pomažete rovnoměrně
hustou pomazánkou (česnekovou, sýrovou nebo
lososovou), na ni dáte další vrstvu toustového
chleba, znovu pomažete pomazánkou a postup
opakujete do požadované výšky. Stačí ale i tři
vrstvy. Poté formu odstraníte, boky dortu pomažete pomazánkou a obalíte v sekané petrželce.
Toustový chléb nahoře pomažete pomazánkou
a ozdobíte růžičkami z lososa, kaviárem a petrželkou. Dáte do ledničky vychladnout.
Josef: Jako překvapení má ten dort vždy
velký úspěch. Vhodným nápojem k němu je sekt
nebo dobré suché bílé víno. Ženy mohou muže
potěšit pěkným večerem a muž je na oplátku
může vzít v květnu třeba právě k nám. Přál bych
si, aby lidé více chodili ven, někdy třeba v restauraci i povečeřeli, více si povídali a více se znali.
Kde Vás najdeme a jak máte otevřeno v sezóně?
Josef: Bar-Restaurant „TAM VEDLE“ se nachází vedle rybníka a autobusového nádraží v centru
Dubé, Malá strana 246. Telefon pro zákazníky je
776 868 201. V sezóně je otevřeno od úterý do pátku vždy od 11 hodin. Přijďte, budete vítaní.
Markéta Slezák

Znáte svá práva? Chcete vědět, jak chránit své
soukromí ve škole, doma i v práci? Internetové
stránky www.uzijsisvaprava.cz nabízí základní
informace o právech občanů i dětí a praktické
rady, jak se bránit jejich porušování. Témata se
zaměřují na sledování na pracovišti, veřejné kamerové systémy, děti a jejich soukromí a sociální
sítě. Spolu s nimi stránky nabízí doporučené postupy, jak hájit svá práva, k dispozici je i dvanáct
formulářů, které pomohou v případech vymáhání práv a užitečné linky na stránky s podobnou
tématikou.

Rozhovor s manželským párem – Josefem
a Mirkou Maškovými
Vizitka: Josef Mašek se narodil v Praze, vyučil se elektrikářem, oženil se a začal pracovat
pro Elektropodnik hlavního města Prahy, jenž měl
rekreační chalupu na Vrabcově u Dubé. Z prvního manželství má dvě děti (32 a 30 let). Mirka se
narodila v Brně, dětství ale už prožila v Radotíně,
v pražských Dejvicích a na Zbraslavi. Stala se
zdravotní sestrou, provdala se a z prvního manželství má 1 dítě (24 let). V roce 1991 spolu Josef s Mirkou vzali správcovství a stravovací služby rekreačního objektu na Vrabcově – na jedno
léto. A zůstali tam dlouhých 18 let. V roce 2008
koupili dům s hospodou u autobusového nádraží
v centru Dubé. Celý dům zrekonstruovali a otevřeli v něm krásnou restauraci „TAM VEDLE“ se
zahrádkou. Teď už bydlí i pracují tady.
Jací jsou? Oba jsou nesmírně pracovití. Srdce mají na dlani, jsou usměvaví, společenští, přátelští, zodpovědní a velmi si potrpí na pořádek.
Proč si jich vážíme? Díky jejich pracovitosti
a nápadům Vrabcov vzkvétal, a tak si získal i řadu
dubských hostů. V sezóně tam jezdili zaměstnanci
Elektropodniku, mimo sezónu ústavy sociální péče
a mentálně postižení. Kromě toho Josef s Mirkou
spolu žijí a pracují 24 hodin denně, což je pro vztah
velký nápor. Přesto je patrné, že se mají moc rádi,
doplňují se, jeden druhého si váží a spolu dokonce i rybaří. A nakonec je tady jejich nová krásná
restaurace přímo v Dubé, která myslí opravdu na
celou rodinu, včetně žen, dětí a seniorů.
Proč jste se rozhodli pro otevření restaurace
právě v Dubé?
Josef: Na Vrabcově jsme poznali spoustu příjemných lidí z Dubé a okolí. Vždyť za ta léta tam
bylo uskutečněno snad 30 svateb pro místní lidi,
včetně pěkných obřadů v přírodě.
Mirka: K místním lidem nás už váže přátelské
pouto. Bylo by škoda jít jinam. Uvažovali jsme
o koupi bývalé čínské restaurace v Dubé, kde
by byly zřejmě náklady na rekonstrukci nižší, ale
nakonec jsme rádi, že jsme se rozhodli pro tento dům v centru.
Co se skrývá za názvem „TAM VEDLE“?
Mirka: Název má evokovat příjemné, nezávazné posezení s přáteli.
Josef: Stačí, když si na chvilku odskočíte tam
vedle… a už se bavíte.
Co bylo rozhodující, když jste restauraci plánovali?

Mirka: Co se týče jídel, na své si zde přijdou
i gurmáni. Nabízíme širokou škálu gastronomických specialit z minutkové kuchyně. Naším kuchařem je Ladislav Hlavička, který 15 let vařil
ve Starých Splavech. Někteří lidé už ho dobře
znají, vaří velmi dobře. A vybere si jistě každý.
Kdybych to spočítala s předkrmy a deserty, v jídelním lístku najdete asi 90 jídel. Pro děti máme
i dětské pokrmy a čekání si mohou zkrátit u koše
s hračkami.
Jaké jídlo z Vaší nabídky byste hostům doporučili?
Josef: Určitě steaky, biftečky, ale i ryby
– máme je v nabídce na osm oblíbených způsobů.

Dubáček -
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DRUHÝ DUBSKÝ KOSTEL
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Původní osada Dubá, doložená v písemných dokumentech v roce 1253, měla svůj farní kostel sv.
Petra a Pavla, který stával v prostoru bývalého hřbitova vedle nynější márnice. Když ale bylo někdy
kolem roku 1300 založeno nedaleko osady město,
vznikla i potřeba většího svatostánku. Proto byl severozápadně od náměstí postaven velký kostel sv.
Kateřiny, při kterém byla i farní škola, písemně doložená již v roce 1408. Jeho původní gotický vzhled
není znám, navíc byl i několikrát přestavován. Při
katastrofálním požáru města na konci 17. století
kostel zcela vyhořel a byl obnoven v raně barokním slohu v letech 1717 - 22, zárověň mu byla přistavěna nová věž. Tuto podobu již můžeme vidět
na mapce z roku 1749. Jednalo se o rozlehlou obdélnou stavbu s věží v západním průčelí.
V 16. století se rozšířilo luteránství a evangelíci získali v Dubé takovou převahu, že převzali pro
svou potřebu i velký kostel sv. Kateřiny. Když jej
po roce 1620 získali katolíci zpět, zasvětili jej Nanebevzetí Panny Marie. Nařízením císaře Josefa II.
byl 22. září 1792 kostel Panny Marie a hřbitov kolem něj odsvěceny. Dubská farní pamětnice hovoří

o tom, že kosti a popel z hrobů byly exhumovány
a uloženy na novém místě mimo město na hřbitově u bývalé kaple sv. Petra na Pavla. Na jedné
měděné rakvi byl nápis : „Urozený pan Jiří Bohumír Berka, syn vznešeného a urozeného pana Ji-

řího staršího Berky z Dubé a z Lipé na Novém
Berštejně, zemřel na zámku Kynšperku 2. prosince 1613 v prvé hodině noční ve věku 3 let 8 měsíců a 9 dní.“
V roce 1795 byl z bývalého kostela Panny Marie udělán dům. Teprve v říjnu 1834 byly
z věže, dosud stojící u tohoto domu, převeze-

ny 3 zvony do kostela sv. Kříže. Ve 40. letech
19. století byl kostel zbořen a na jeho místě byl
v klasicistním slohu postaven nový tak zvaný
Panský dům - Herrenhaus, jehož poboba se, až
na poničenou fasádu, zachovala dodnes.
Z vybavení tohoto druhého dubského kostela se
zachoval oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie
od malíře Richtera z roku 1729, který byl přenesen
na boční oltář kostela Nalezení sv. Kříže. Restaurování těžce poškozeného obrazu zaplatili v roce
1993 bývalí dubští obyvtelé, odsunutí po roce 1945
do Německa. Z původního kostela se měl také zachovat mešní kalich a pozlacený kříž.
Důkladný stavebně historický průzkum ani průzkum archeologický nebyly v bývalém Panském
domě - dnešní „poště“ zatím provedeny. Ale při
zběžné prohlídce archeologové nalezli v cihlovém
sklepě, do něhož je vchod z průjezdu budovy, starobylé, snad renesanční zdivo. Tento sklep také zasahuje mimo obvod nynější stavby. Nakolik byl kostel zcela zbořen a nakolik bylo jeho původní zdivo
zahrnuto do klasicistní novostavby Panského domu
by mohl určit jen důkladný průzkum. Zajímavé je porovnání mapových podkladů z různých dob.
–myš–

Mapa z roku 1749

Stabilní katastr – stavební parcela č. 63

Současná katastrální mapa – stavební parcela č. 63

hlavy a při revmatismu. Už abatyše Hildegarda ve
12. století zařadila lipový květ do seznamu „mocných bylin“. Lipový čaj se připravuje spařením

polévkové lžíce sušeného květu ve vařící vodě
a poté vyluhováním po dobu 10 - 15 minut.
Lipové dřevo je žlutobílé, měkké a homogenní, dobře a čistě se opracovává, proto je
oblíbené řezbáři, ale používá se i v uměleckém truhlářství nebo drobné průmyslové výrobě. Jeho nevýhodou je menší trvanlivost. I pevné lýko se dříve používalo jako technický materiál. Koneckonců podle pověstí už Přemysl Oráč
měl z lýka mošnu a střevíce.
Lípa malolistá byla odpradávna jedním
z nejoblíbenějších stromů v Evropě. Dokonce
se díky národnímu obrození stala i českým národním stromem. Bývala vysazována na návsích,
u kapliček i u vesnických stavení. Spolu s lípou
velkolistou tvoří často aleje, stromořadí i ochranné lesní pásy. V parcích se můžeme setkat i s jinými druhy lip, například stříbrnou, či americkou.
Jejich květy se nesbírají. Lípa malolistá je také
nejčastěji chráněným stromem. V okolí Dubé je
to například mohutná lípa u Vrabcovského mlýna nebo lípa na Nedvězí u čp. 24. Veliké staré
lípy se ale nacházejí i v Nedamově, na Dražejově nebo za zámkem Nový Berštejn.
–myš–

LÍPA MALOLISTÁ

nebo také srdčitá (Tilia cordata)
Lípa malolistá z čeledi lipovitých (Tiliaceae)
s o něco méně častou lípou velkolistou (Tilia
platyphyllos) jsou původním evropským stromem, který například na Kavkaze tvoří rozsáhlé lesy. Oba druhy se běžně mezi sebou kříží,
proto je někdy určení druhu nemožné. Lípa malolistá vystupuje do vyšších poloh, pěstuje se
až v oblastech u polárního kruhu, zatímco lípa
velkolistá má raději vlhčí půdy v podhůří. V souvilých lesních porostech se oba druhy vyskytují
i v křovité formě.
Lípa dorustá výšky až 25 m. Střídavé, dlouze řapíkaté listy mají srdčitě okrouhlou, na okraji zubatou až pilovitou čepel. Strom se dožívá
stáří až 500 let. Kvete od června do července
a patří mezi nejdůležitější medonosné rostliny.
Její krémově bílé květy se sbírají i s podpůrným
listenem před rozkvětem a suší se ve stínu na
vzdušném místě. V lidovém léčitelství se lipový
květ používá při všech chorobách z nachlazení,
protože podporuje pocení, rozpouští hleny a snižuje dráždění ke kašli. Bývá doporučován i při
žaludečních křečích, kolikách, proti bolestem

Panský dům v roce 1915

Lípa v Ptačím dole v Nedamově
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CESTOU NECESTOU ZA MOHUTNÝMI LIPAMI A SKALNÍM SRUBEM
Z Dubé se vydáme po modré a zelené turistické
značce k Nedamovu. Silnici lemuje krásná alej
starých lip, z nichž některé už dorostly úctyhodných rozměrů. Ve většině osad kolem Dubé na-

ské vodárenské soustavy. Odbočíme po značce
vpravo přes mostek a stoupáme po kamenném
schodišti k Panské Vsi. V osadě je několik velikých lip, například nalevo u domu s obloukovými
vraty. Půjdeme vpravo, kde před bývalou školou
mezi dvěma obrovskými lipami stojí kamenný
sokl s křížkem. Pokračujeme po zeleně a čer-

a starším porostem až do vysokého lesa. Vpravo
sbíhá dolů strž, cesta ji mine na plácek s velkými borovicemi, kde se změní na pouhou pěšinu.
Pokračuje rozhraním mladého a starého porostu
přes cíp dalšího úžlabí, za nímž vede mírně vpravo nahoru. I když se místy pěšina ztrácí, jdeme
stále po vrstevnici strání až vlevo uvidíme velký
balvan. Zamíříme k němu. O něco dále se mezi
borovicemi objeví velké rozeklané skalisko, utvo-

Jedna z lip nedamovské aleje

jdeme nádherné stromy, opravdové velikány. I tato vycházka nás dovede k některým z nich. Hned
naproti nedamovskému koupališti u Černého mlýna se tyčí obrovská lípa, zasazená kdysi před
průčelí domu jako ochranitelský strom.

Křížek mezi obrovskými lipami na Panské Vsi

veně značené pěšině k lesu a vravo podél skal
dolů do údolí. Kolem bunkru a stanoviště naučné
stezky přes poničený mostek vyjdeme na koko-

Lípa u Černého mlýna

Pokračujeme po značce dále, vlevo údolí
vedle silnice lemují rozeklané pískovcové skály,
mineme jeden z řady bunkrů z poloviny 30. let
20. století, o něco dále se nad silnicí vlevo tyčí
opracované stěny po těžbě pískovce. Pod vrcholem je letopočet s iniciálami. Mineme další, ve vegetaci ztracený bunkr. Za ohraženým pomníkem,
původně postaveným obětem I. světové války, jehož nynější nápis oslavuje vítězství v roce 1945,
vidíme zbytky Ženského mlýna (Frauen Mühle),
o něco dále pak modrobílou vodárnu nedamov-

Skály u pěšiny pod Panskou Vsí

řínskou silnici. Na ní se dáme vlevo o po pár desítkách metrů zabočíme doprava na polní cestu
vedoucí vzhůru k lesu.
Za polovinou cesty strání odbočíme na cestu doprava ke skládce dřeva v louce a za ní se
dáme vlevo nahoru na lesní cestu, zahýbající do
lesa. Podél oplocenky dojdeme k rozcestí, kde
pokračujeme cestou vpravo mírně vzhůru. Nepříliš zřetelná cesta vede podél paseky osázené borovičkami, stoupá do svahu mezi pasekou

Skaliska v lese

řené dvěma věžovitými vrcholy. Pod ním jsou jak
dětská stavebnice rozházené velké kameny. Půjdeme směrem šikmo nahoru, kde narazíme na
lesní cestu, na které se dáme vpravo.
Cesta obloukem obchází skalisko na opačnou
stranu, borovice jsou vystřídány mohutnými buky.
Po chvilce se cesta ponoří mezi smrkový porost.
Dojdeme na křižovatku proti myslivecké „kazatelně“ a dáme se lesní cestou v hlubokém úvoze
doprava k oplocence. Nad ní zabočíme znovu
doprava. O něco dále se k cestě, po níž jdeme, připojí druhá. Pokračujeme rozhraním mezi
vzrostlými smrky a borovicemi až k bukům, kde
je vpravo vedle cesty nedávno osázená paseka.
Za pasekou mezi buky klesá cesta dolů a opět
se noří do mladšího jehličnatého lesa. Ačkoliv
se stává méně zřetelnou, pokračujeme rozhraním mezi borovicovým a smrkovým porostem.
Zde se cesta téměř ztrácí. Dojdeme na plošinu,
porostlou velkými borovicemi a vpředu dole už
jsou před námi skalní útvary. Úzká pěšina nás
povede po hřbetě skal k velké borovici, na které
je růžová šipka s opršelým nápisem „Orlí srub“.
Pěšina vede po hlavách skalních věží, přes úžlabí mezi nimi až na místo, kde vidíme dřevěný
plot, zábradlí a lávku. Vlevo na osamocené skalní
věži je nízký přístřešek a lavička. Na lávku rozhodně nevstupujeme, protože je shnilá. Ale pohled na oblé skalní útvary, oddělené hlubokými
štěrbinami stojí za to.
Od zábradlí se musíme vrátit po pěšině zpět
k druhému úžlabí, kde vpravo sejdeme dolů.
Stezka prudkým srázem míjí dvě mohutné bo-

Dubáček -
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Orlí srub

Šibeniční mlýn

a vyčistilo, po jarních deštích opět naplnil. Po
silnici, kterou lemuje alej mladých lipek, dojdeme zpět do Dubé. Trasa vycházky byla přibliž-

Stezka do Pramenného dolu

rovice, vede mezi zvrásněnými skalními bloky.
Opatrně scházíme do Pramenného dolu, kde nás
vítají místo borovic statné smrky. Za nimi již vidíme jezírko, vzniklé zatopením starého úvozu.
Na údolní cestě se dáme vpravo. Jdeme podél
přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky.
Všimneme si kaskády rybníčků, které pracovníci
CHKO Kokořínsko v údolí vytvořili pro obojživelníky. Mineme stavbičku staré vodárny, kde šumí
proud tekoucí vody a po žluté turistické značce
dojdeme do Rozprechtic. Za Šibeničním mlýnem
(Galgenmühle) se můžeme podívat, jak se bývalý
rybník (Galgenmühlteich), který CHKO obnovilo

Skalní útvary u Orlího srubu

Velikonoční
jarmark

Obnovený rybník u Šibeničního mlýna

ně 10 kilometrů dlouhá, a i když se cesty místy
trochu ztrácely, krása lesa a skal to jistě vynahradila. V mokru jsou ale pěšiny u „Orlího srubu“ neschůdné.
–myš–

Ze života škol

K tradicím naší školy patří Velikonoční jarmark,
který letos proběhl v úterý 7. dubna od 15,30
v prostorách školní jídelny. Před otevřením jarmarku uvítal návštěvníky pěvecký sbor s paní
učitelkou Janou Staňkovou. Naladil všechny na
jarní veselou notu, a pak začlo nakupování. Třídy si pro letošní rok připravily bohatou nabídku
nejrůznějších velikonočních ozdob, a tak bylo
z čeho vybírat. Součástí jarmarku byla i výstava děl z keramické dílny.
Jana Mašková

Pozvánka

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného areálu
zahrady mateřské školy v Dubé, které se koná
14. května 2009.
Tato zahrada byla vybavena a přebudována pomocí finančních prostředků
poskytnutých z Regionálního operačního programu „NUTS II Severovýchod,
Prioritní osa 2, Rozvoj městských a venkovských oblastí, Rozvoj venkova“
se spoluúčastí města.
Program:
Slavnostní otevření zahrady za přítomnosti starostky obce,
zastupitelů a zástupců realizačních firem.
14,00 – 16,00 Areál otevřen pro veřejnost, děti mohou využít vybavení a zařízení
v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby.
13,00
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Otvírání
studánky

V neděli 23.3. se sešli pomocníci na čištění a otevření studánky U skokana v Nedamově. Kromě
dětí z oddílu Bodlinky přišly i děti z první a druhé
třídy a šest mladých dobrovolných hasičů Dubé.
Cestou ke studánce jsme posbírali pytel odpad-

ků, do kterého přibyly nálezy i z okolí studánky.
Potok lemující cestu do Nedomova jsme osvobodili od nánosů větví, prken a polystyrénu. Práce
nám šla od ruky, a tak studánkové zákoutí se

brzy změnilo do krásna. Bylo chladno na to, aby
nás uvítal skokánek, který studánku hlídá, a tak
jsme mu jen popřáli hezké jaro a klíčem jsme
studánku otevřeli pro letošní rok.
Děkujeme všem, kteří se dokázali v neděli
zvednout a pomohli přírodě!
Jana, Pavel, Bodlinky

Na koncertě

Malý koncert pro děti ZŠ Dubá si připravily zástupkyně ze ZUŠ v České Lípě. Představily dětem
různé druhy fléten od sopránové přes altovou až
k basové a tenorové. Zároveň přiblížily dětem historickou dobu proměn flétniček. Připomněly různý
materiál, ze kterého se nástroje vyrábějí, a dokonce zahrály skladbičky známých autorů, např. Mozarta, Haydna. Nevtíravým způsobem děti přivedly
ke správnému chování na koncertech.
Mgr. Jana Mašková

Velikonoční
turnaj

Na naší škole se 16. 4. konal turnaj ve florbalu.
Turnaje se zúčastnili, kromě žáků naší školy, ještě žáci ze školy v Kravařích, Bělé pod Bezdězem,
ZŠ Špičák Č. Lípa a ZŠ Pátova taktéž z České
Lípy. Starší chlapci po velmi nervózním vstupu do
turnaje, kdy inkasovali dvakrát v úvodní minutě,
nakonec obsadili čtvrté místo. Vítězem v jejich
kategorii se stala ZŠ Bělá pod Bezdězem, druzí
byli žáci Kravař a na třetím místě skončili žáci ZŠ

Špičák. Mladším chlapcům se dařilo o poznání
lépe a obsadili celkově druhé místo. Skvělý výkon v brance podal Milan Petrik, v poli se dařilo
střelecky zejména Dominku Šestákovi. Oběma
chyběl jeden gól k tomu aby si odnesli i individuální ocenění v podobě poháru pro nejlepšího
střelce a brankáře turnaje. Vítězem v této kategorii se stala ZŠ Špičák, třetí skončila ZŠ Bělá
a na čtvrtém místě ZŠ Pátova. I přes velmi náročnou organizaci se turnaj velmi povedl, poděkování patří panu Kadlečkovi, který na tuto akci
věnoval nádherné poháry, panu Slovákovi který
pomohl přivézt plastové mantinely a FBC Česká
Lípa, která nám tyto mantinely bezplatně zapůjčila a samozřejmě všem hráčům za předvedené
sportovní výkony.
František Kadlec

Otužilci
skončili

Ve středu 25.3. byla na ZŠ Dubá předána dětem Osvědčení o absolvování programu otužování, který na škole probíhá již od roku 2002.
Letos získalo osvědčení 56 otužilců, kteří od října do března zvyšovali svoji tělesnou zdatnost
pobytem na školním dvoře každý den, a to jen
v kraťasech a tričku. Dětem se líbil zvlášť pobyt
na sněhu, kterého si letos užily dost.
Už teď se těší na příští otužko!
Mgr. Jana Mašková
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Vodnické
rejdění

Ve středu 8.4. v areálu školy proběhlo Vodnické
rejdění v rámci projektu Otvírání studánek. Třídy
se zapojily do čtyř aktivit: přenášení vody vlžící z nádoby do nádoby na čas, luštění vodnické
doplňovačky s tajenkou – Jméno žabího mimina
je?, třídění živočichů podle místa, kde žijí a konečně se sčítal počet vodníků a vodních víl. Zelené řádění bylo zakončeno předáním Vodnického vysvědčení.

A jak se třídy umístily? 1. místo - I.A, IV., 1.
praktická - 30 bodů; 2. místo- V.třída - 29 bodů;
3. místo - VII. třída - 27 bodů; 4. místo - II. třída
- 24 bodů; 5. místo - 1.B, 2.praktická - 23 bodů;
6. místo - VI., III. třída - 20 bodů; 7 . místo - VIII.
třída - 15 bodů; 8. místo - IX. třída - 13 bodů.
Jana Mašková

Velký úklid
skládky

V sobotu 18.4. proběhla v rámci celostátní akce
Ukliďme svět! likvidace černé skládky na území města Dubá. Sešlo se celkem 14 pomocníků,
kteří neváhali pomoci přírodě a s elánem se vrhli vstříc „skrytému nadělení“. Z výšky to ani tak
nevypadalo, zato po sestupu dolů jsme se fakti
divili!!! Igelitový pytel plný skelné vaty, další pytel
se dřevem, kočárek, pletivo, plechy a další „poklady“!!! Téměř po třech hodinách usilovné práce
jsme naložili pytle na auto, které se pod nákladem téměř ani nechtělo pohnout.
Byli jsme pyšní, že jsme udělali kus práce. Věřím, že děti, které se na likvidaci podíleli, nikdy nevyhodí „takové poklady“ nikam do
přírody.
Děkuji všem, na podzim se chystáme ještě
vše doladit.
Jana, Pavel, Bodlinky

Dubáček -
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A tak se
slavilo...

Ve čtvrtek 2.4. 2009 oddíl MOP ČSOP Bodlinky,
který pracuje při ZŠ Dubá, oslavil páté narozeniny!!! Zavzpomínali jsme nad kronikami na začátky a první děti v oddíle. V současné době má
oddíl 10 členů, zato aktivních a nadšených. V nej-

bližší době čeká na děti Hledání jara, celostátní
akce, při které budou letos hledat babočku,cyklisty a orsej. 18.4. je pak čeká pěkná dřina! Ve
spolupráci s hasiči z Dubé a se všemi dospěláky,
kterým není lhostejná příroda, se budou prokousávat černou skládkou na Novém Berštejně.
Do dalších aktivit přejeme oddílu hodně elánu a chuti!
Jana a Pavel

Cesta Peklem

Prvního dubna, a není to apríl, jsme se vydali
za bledulemi k Robečskému potoku na naučnou
stezku Peklo. Stejně jako každý rok, tak i letos
nás uchvátila krása těchto jarních poslů, které tu
rostou v neuvěřitelných hejnech a mimořádné velikosti. Pohled z vyhlídky na Českou Lípu a okolí z holé skály byl také úchvatný. Obzvlášť, když
jsme ho doplnili chutnou sváčou .

Prohlídka skalního tunelu, kde je skutečně
tma jako v pytli, byla fakt pekelná! Provázel jí
jekot procházejících, kteří na sebe dělali různá překvápka, takže pekelný řev se nesl údolím. Ale jinak to fakt nejde. Kuba se tak zabral
do řádění, že mu z toho ruply kaťata! Ochranku
nám celou cestu zajišťoval Dick, který neustále
běhal odpředu dozadu a kontroloval, zda se nikdo neztratil či nezpozdil. Součástí letošní výpravy bylo podepsání Listiny věrnosti přírodě,
kterou jsme pak uložili na tajném místě u „želvy“ a příští rok ji vykopeme. Přechod přes kládu rovněž patří k tradičním úkolům, na který se
všichni těší. Znavení jsme v cíli dorazili k zámku
v Zahrádkách, a na zastávku autobusu jsme se
už jen doplížili. Středeční odpoledne jsme tedy
prožili naplno a s chutí!
Jarní příroda nás dokáže nabít!
Jana, Pavel, Dick, čtvrťáci

Školka na horách

Poslední týden v březnu jsme se vydali společně s MŠ Želízy do Rychlova v Krkonoších.
Přivítaly nás zasněžené Krkonoše, chalupa
s příjemným prostředím a pan majitel Martin Šír.

Každý den byl zaměřený na jiné téma.
21.3. jsme hledali jaro, následoval “sjezd oje-
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tých vozů”, procházka ke Krakonošově skále
splněných přání. Vydařil se výlet na zámek
ve Vrchlabí i cesta vyznačená fáborky, na
jejímž konci jsme našli velký sladký poklad.
Využívali jsme sjezdovku u naší chalupy, stavěli
sněhuláky, ale i domky a hradby.
Pro odvážné Krakonoš vyznačil cestu svíčkami, a ti šli po ní jednotlivě nebo ve dvojicích
ven až po 19. hodině.
Tomík Novák si poradil s baterkou a ochotně pomáhal kamarádovi ze Želíz při hledání
správné cesty. Michalka Holíková se zachovala jako statečná a zodpovědná slečna a počkala na tříletou Bětušku, která odhodlaně vyběhla na trasu.
Dětem i dospělým se pobyt na horách líbil a jestli vše dobře dopadne,můžeme se na
stejné místo opět vydat 19. března v příštím
roce.
Radka Plicková
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Nová sezona

Májový karneval odemkne Máchovo jezero a zahájí turistickou sezonu
V sobotu 2. května v odpoledních hodinách
bude již počtvrté prostřednictvím Májového karnevalu odemknuto Máchovo jezero a zahájena
letní turistická sezona.
Ti z vás, kteří vyjdete v karnevalové masce
a počasí pro Vás nebude rozhodující, obdržíte zdarma projížďku lodí a občerstvení. Protože může být
počasí nevyzpytatelné a také nemusí být ještě dostatek vody v jezeře, budete moci využít jedenkrát
zdarma projížďku po celou letní sezonu.
Protože se stále snažíme, poučeni z chyb minulých, tuto akci vylepšovat, inovujeme i vyhodnocení originálních masek. Letos budete nejzajímavější masky vybírat vy sami, účastníci a diváci
karnevalu, a to hned při jeho zahájení.
Od 13,00 hod. spustí na náměstí Republiky živá
hudba v podání Sonetu Josefa Adamce. Od Tomáše Mařase, moderátora celé akce, obdržíte kokardu, kterou ozdobíte Vámi vybranou masku. Masky,
které dostanou nejvíce kokard, se stanou hosty císaře Karlem IV. a jeho družiny. Po uvítání císaře
Karla IV. a jeho družiny (určitě se strhne nějaká ta
středověká šermířská bitka) odejde okolo 14. hodiny průvod k Máchovu jezeru. Určitě jste si někteří
společně s dětmi připravovali masky na maškarní
karnevaly, pálení čarodějnic, nebojte se je použít
i nyní. Čím pestřejší bude průvod, tím lépe.
Po veselém i slavnostním odemknutí Máchova jezera císařem Karlem IV., Karlem Hynkem Máchou a starostou města Doks za přispění dětí z taneční školičky Lenky Jiráňové začne
od 15,00 hod. na hlavní pláži na tzv. „kulaťáku“
odpolední program.
Nejprve dáme prostor zábavě pro děti, a to
v pořadu Kouzelná diskotéka Šáši Váši s Magikusem Čaroslavem. Jejich hostem bude známá
zpěvačka Heidi Janků. Kromě této diskotéky se
soutěžemi se budou moci děti vyřádit na zábavných atrakcích na louce v zadní části hlavní pláže. Zde pro ně budou připraveny i další soutěže. Od 16,45 hod. po dětském křepčení, zpívání
a soutěžení nastoupí hudební skupina Holywood
Show Band, kterou tvoří 5 muzikantů, jež ovládají
celkem 21 hudebních nástrojů. Jejich vystoupení
graduje ohňovými efekty.
Mezi oběma bloky vystoupí taneční skupina
Tai-či s vějíři a meči a taneční škola Hopsy Doksy Lenky Jiráňové.
Přijďte se pobavit a zapomenout na běžné
každodenní starosti! Své občany zve srdečně
město Doksy.
Renata Mauserová

Kultura
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David Koller v České Lípě

Česká Lípa - Fanoušci Davida Kollera se mohou těšit na květen. Tento známý hudebník
a zpěvák totiž poprvé
přijede do České Lípy,
kde bude vystupovat
22. května v Kulturním
domě Crystal se svou
kapelou.
David Koller je zpěvák, kytarista a bubeník,
který se asi nejvíce do
paměti posluchačů zapsal jako spoluzakladatel české nejpopulárnější poprockové kapely Lucie. Jeho typický
pěvecký projev se stal
výraznou známkou českého rocku devadesátých let. Napodoboval
ho kde kdo. S kapelou
Lucie vydal sedm řadových desek, výběr toho
nejlepšího.
Tento zkušený hudební harcovník dnes již

té starší hudební generace, dokáže i dnes vyprodat koncerty haly a sály. Proto se dá očekávat, že i jeho koncert v České Lípě bude
mnohem více než pouhé
standardní potěšení pro
uši i oči.
Dodejme ještě, že
David Koller se ihned,
jak ukončil činnost ve
své ,,rodné” kapele Lucie, rozhodl věnovat
hudbě jen sólově. Poté
co si vyzkoušel hudební odbočky ve skupině
Pusa s Lenkou Dusilovou a rockově tvrdším
Kollerbandem. Nyní je
už obklopen muzikanty
dle svého gusta. I jeho
muzika je tvořena podle
pocitů a nesnaží se být
pouze komerční. David
chce hrát už jen to, co
jej baví.
Milan Doležal

Dubáček -
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Kam jít v květnu

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
SO 2. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30 Přelet nad kukaččím hnízdem Dramatizace slavného románu v hlavní roli s Filipem Blažkem
NE 3.
Navrátilův sál
Nový Bor 19,00
Setkání s lidovkou
K tanci a poslechu zahraje Jiří Horák
a evergreenem
ÚT 5. Městské divadlo Nový Bor 19,00
Vdovou proti své vůli
Komedie od klasika americké literatury. V hl. rolích Jan Přeučil, Jiří Lábus,
Martin Dejdar a Petr Vacek
ÚT 5. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30
Chvála bláznovství
Divadlo Kalich představí jedinečný
příběh dvou regulerních cvoků. V hl.
rolích Vladimír Dlouhý a Michal Dlouhý
ÚT 12. Městské divadlo Nový Bor 9,00
Honzování
Pohádka pro nejmenší
ÚT 12. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30
Láska k opeře
Operní galavečer plný skladeb světových i českých autorů
ST 13.
KD Crystal
Česká Lípa 19,00
Persepolis
Jedinečný kytarový koncert, plný perských písní
ČT 14.
Navrátilův sál
Nový Bor 19,00
Lucien Dubuis Trio
Vystoupení švýcarského jazzového tria
NE 17. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30 Hiding Place – Místo ukrytí Světové turné Balletu Magnificat
ÚT 19. Městské divadlo Nový Bor 19,00
Prázdniny snů
Příběh o zdánlivě klidné dovolené plné
bláznivých dobrodružství, v hl. rolích
Lucie Zedníčková, Vladimír Čech a
další
PÁ 22.
KD Crystal
Česká Lípa 19,00
David Koller a Band
Koncert oblíbeného současného českého zpěváka
NE 24.
KD Crystal
Česká Lípa 14,00
Sejdeme se na dechovce
K tanci a poslechu zahraje Vratislav
Bretšnajdr

290,-

PO 25. Městské divadlo

170,-

Nový Bor

19,00

Vlasta Redl a hosté

Přijďte si poslechnout písně známého
skladatele, textaře a zpěváka

50,290,-

290,40,140,120,120,250,220,-

250,40,-

PLACENÁ INZERCE

PESTROBAREVNÁ NABÍDKA
POD JEDNOU STŘECHOU
ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.
finanční poradce

Rita Raková

Nedamov 25, 471 41 Dubá (Černý mlýn)
tel. 777 283 763, 487 856 003
e-mail: rita.rakova@cmss-cz.cz
STAVEBNÍ SPOŘENÍ

KONČÍ VÁM FIXACE HYPOTÉKY?
JE ČAS ZJISTIT VÍCE O PŘEÚVĚROVÁNÍ
www.preuverujte.cz

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.
finanční poradce Rita Raková
Nedamov 25, 471 41 Dubá (Černý mlýn)

ÚVĚRY
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
ZAJIŠTĚNÉ FONDY
RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
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Výstavy v muzeu

Od 9. května bude zahájena ve Vlastivědném
muzeu a galerii v České Lípě výstava dvou jihočeských výtvarníků,, kteří mají k České Lípě
svůj svébytný vztah.
Malíř Ing. arch. Ivan Čech prožil dětství
v Ďáblicích u Prahy, po smrti obou rodičů putoval do dětského domova v České Lípě. Právě
tady v něm probudil hluboký zájem o malování
akad.malíř Josef Šrámek. I když pak I. Čech
Lípu opustil, vystudoval architekturu a natrvalo
se usadil ve Strakonicích, kde od roku 1990 starostoval, později pak pracoval jako šéf referátu
regionálního rozvoje na okresním úřadu, Č. Lípu
pravidelně navštěvuje. Jako výtvarník se zabývá
zejména malbou. Jeho zvláštní kubistické pojetí
přírodních motivů v sobě spojuje fundamentální
vztah k přirozené krajině stejně jako ke krajině
měst a obcí. Z Čechových obrazů je přímo hmatatelné okouzlení lidským umem, který vstupuje
do krajiny citlivě, aby ji dotvářel, nikoli znásilňoval
k obrazu svému. Snaha hledat harmonii je patrná i v dalších jeho výtvarných vyjádřeních, v návrzích vitráží či plakátů. Za sebou má desítky
samostatných či společných výstav u nás doma
a po celé Evropě.
Fotograf Karel Burda, o generaci mladší
svého jihočeského kolegy, je fotografem tělem
i duší. Pochází z Vodňan, kde také žije. Vystudoval lidovou konzervatoř při FAMU Praha,
obor výtvarná fotografie u profesorů Jána Šmoka a Václava Vláška. Jeho umělecké zaměření
je velmi široké, sahá od ateliérových portrétů
či aktů přes žánrové snímky až ke stylizované
fotografii. Blízká je mu rovněž fotografie jako
svébytné výtvarné dílo blížící se abstraktnímu
obrazu. Nevyhýbá se snímkům krajiny, které
se však často v jeho ateliéru nečekaně proměňují z reportáže v pocitový, impresivní záznam skutečnosti. Do současné doby obeslal

Karel Burda na 150 soutěží, získal 41 ocenění.
Zúčastnil se 40 společných výstav a uspořádal
30 výstav autorských. Kromě naší vlasti vystavoval i v Rakousku, Německu, Francii, Polsku,
Maďarsku, Rusku, Švýcarsku a Austrálii. Je zastoupen v soukromých sbírkách Německu, Rakousku, Švýcarsku, Austrálii a Japonsku.
Výstava, která v ambitu muzea potrvá do
7.6.2009, slibuje podnětnou konfrontaci dvou
generačně i odlišně umělecky zaměřených osobností, jež spojuje vysoká estetická a řemeslná
náročnost na svou práci.
PaedDr. František Zborník

Zveme vás na výstavu sběratele a publicisty Egona Wienera „To nejkrásnější na starých
pohlednicích Libereckého kraje“ od 9. května do
7. června tohoto roku (2009) – Svaté schody.
Výstava pana Egona Wienera doputovala do
České Lípy z Valdštejnského paláce, kde ji právě
před rokem slavnostně otevíral předseda Horní
sněmovny Parlamentu České republiky Přemysl
Sobotka.
Výstava povětšinou litografických pohlednic
byla během loňského roku rozšířena o unikátní pohlednice z Českolipska a Podkrkonoší. Je
procházkou časem, který se zastavil v malém
papírovém okénku v pozůstalosti našich babiček
v šuplících a ve skříních načichlých prastarou
vůní šalvěje, levandule, koření a vůní starého
mýdla, po slamníku plném voňavé slámy.
Přijďte a projeďte se kočárem, otevřenou
stařičkou tramvají. Vylezme společně s maličkými legračními postavičkami ze starých pohlednic
na rozhledny Libereckého kraje, dejme si s nimi
sklenici dobrého piva, preclíky a bílou ředkev.
Vyjděme s holí přes rameno z kopců Ještěda
k Lemberku, ke Komendě v Dubu, ke Stráži pod
Ralskem, k Máchovu jezeru.

Dubáček

Pohlednice ve sbírce pana Wienera žije vlastním životem. Jejím posláním je vrátit život tam,
odkud vzešel. Do měst, vesnic, kde vrací život
opuštěným místům, odkud život za posledních
100 let vymizel.
Přijďte i vy a zaručeně nebudete zklamáni.
Egon Wiener
Nová výstava Příroda starých pánů v Maštálkově síni vlastivědného muzea v České Lípě,
která potrvá do 7. června, je věnována velkému
kulturnímu dílu minulosti, jakým bylo objevení
a poznání krás a vědeckých hodnot přírody Českolipska. „Staří páni“, k nimž vzhlížíme s úctou,
pojmenovali kameny a jejich tvary, sepsali bohatství živé přírody a barvitost rostlinstva. Přírodu
milovali, uchvacovala je a bránili ji, aby zůstala
zachována budoucímu věku.
Na výstavě se setkáme v krátkém přehledu s několika důležitými osobnostmi spjatými
se zdejším krajem. Českou přírodu a náš kraj
objevil Bohuslav Balbín (1621-1688). Rodák
z České Lípy Johann Gottfried Mikan (17431814) systematicky studoval botaniku a založil první botanickou zahradu v Praze. František Xaver Zippe (1791-1863) zkoumal geologii
Čech a založil mineralogické sbírky Národního
muzea. Pocházel z Kytlice. Hornopolický rodák Vinzenz Julius Krombholz (1782-1843) postavil mykologii na roveň dalším přírodním vědám. Členové vlastivědného spolku Excursionsclub sepsali hodnoty zdejší přírody a starali
se o její zpřístupnění. Defilují zde další jména
a záslužné činy.
Autor výstavy ji věnuje dvěma jubilantům, kteří měli tu čest být pokračovateli „starých pánů“,
k jejich životnímu jubileu: RNDr. Miroslav Honců
– 70 let a RNDr Petr Kühn – 80 let.
L. Smejkal

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starostka města Dubá podle ustanovení § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
o z n a m u j e:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu: ve volebním okrsku č. 1 – Dubá je volební místnost na Městském úřadě Dubá – přízemí (obřadní
síň), Masarykovo náměstí č.p. 138, Dubá
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
pobytu Dubá (Dubá, Rozprechtice, Vrabcov, Krčma, Malý Mlýnek), Nový Berštejn, Horní
Dubová Hora, Korce, Plešivec, Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Dražejov, Nedvězí a Kluk
ve volebním okrsku č. 2 – Dřevčice je volební místnost v budově č.p. 1 ve Dřevčicích – v 1.patře (bývalá knihovna)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dřevčice, Zátyní, Lhota, Heřmánky a Sušice
ve volebním okrsku č. 3 – Deštná je volební místnost v budově č.p. 9 v Deštné – v 1.patře (knihovna)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Deštná, Zakšín a Bukovec
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského
státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Žádám všechny voliče, aby svým chováním a vystupováním přispěli k nerušenému průběhu voleb.

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

