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V Dubáčku
najdete:
– Sběrný dvůr (str. 3)
– Změna jízdních
řádů (str. 4)
– Soutěž nejen pro
děti (str. 13)
– Galerie Pošta
(str. 14)

Vážení spoluobčané!

Pozvánka na výlet (str. 11)

Slovo úvodem

Měsíc březen je za námi. Hned v jeho úvodu
k nám opět nastoupili pracovníci VPP a nutno podotknout, že za sebou mají pořádný kus práce.
Celá řada z vás si jistě všimla, že podél hlavního silničního tahu, ale také od vedlejších silnic,
zmizel letitý nepořádek. Čistění příkopů sice mají
zajišťovat silnice, nicméně se tak neděje. Protože již byla situace s odpady poházenými u vozovek neúnosná, rozhodli jsme se vzít otěže do
svých rukou, vybavili jsme naše pracovníky pytli a na úklid podél komunikací vyčlenili více než
týden. Výsledek je patrný na první pohled. Více
o této rozsáhlé akci naleznete uvnitř v samostatném článku.
Úklid však není to jediné, čemu jsme se
v průběhu března věnovali. Opravy se dočkala
celá řada místních komunikací. Naši zaměstnanci
zadělali díry v cestách na Kluk, z Nedamova na
Plešivec, v Dubé pak v ulicích Zahradní a Dlouhá a dále pak zavozili a zpevnili cestu v Zakšíně
u nových můstků a v Deštné. V opravách místních komunikací budeme pokračovat i nadále.
Nyní do třetice na téma silnice. Tato informace bude zajímavá především pro ty, kteří se
chtějí dozvědět bližší informace o plánovaném
obchvatu Dubé. Ve výloze cukrárny u nákupní-

ho střediska je pověšena ortofotomapa, na níž
je přesně vyznačeno, kudy obchvat povede, jak
bude vypadat a kde vyústí. Předpokládaný termín zahájení výstavby obchvatu byl stanoven na
podzim letošního roku.
Dalším tématem, o kterém bych se v tomto
sloupku ráda zmínila, je sušárna chmele. V minulém roce jsme nechali opravit poškozenou střechu
a nainstalovat nové okapy. V současné době se
pracuje na studii týkající se rekonstrukce celé této
významné památky. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí dozná změn také okolí sušárny. Je zde
třeba provést úpravu veřejné zeleně a hlavně odstranit nepořádek podél přístupové cesty.
Nezbytnou opravou projdou také sklípky, které jsme navrhli prohlásit za kulturní památku. Takovým množstvím venkovních sklepů se může
pochlubit jen málokdo, přesto jsou některé poničené. Naším cílem je nejen nechat odborně
zrekonstruovat sklepní klenby, omítnout některé části, ale především odstranit z bezprostřední blízkosti náletové dřeviny, které svými kořeny
sklípky ničí. O likvidaci náletů se postarají naši
zaměstnanci, zednické práce budou zadány odborníkům.
V polovině dubna by mělo být dokončeno
nové sociální zařízení v Autokempu Nedamov.
V době, kdy píši tento sloupek, pracuje stavební

firma na obkladech, tudíž se dá říci, že se práce
blíží ke konci. Věřím, že nové záchodky a sprchy
ocení všichni návštěvníci koupaliště i kempu.
Na Nedvězí, Panskou Ves a Horky jsme
nechali instalovat zcela nové dřevěné vývěsky.
Vzhledem k tomu, že byla jejich pořizovací cena
skutečně velmi nízká, rozhodli jsme se postupně vyměnit všechny stávající nevzhledné kovové vývěsky a místa, kde doposud žádné nejsou,
nechat rovněž osadit.
Nyní ještě v krátkosti k několika žádostem,
které jsme obdrželi od občanů. Jedna z nich
se týká vyčistění silničních propustí v Deštné
a Zakšíně. Tyto akce musí realizovat majitel
nebo správce dané komunikace, proto jsme jak
na Ředitelství silnic a dálnic ČR, tak i na Krajskou
správu silnic Libereckého kraje zaslali písemné
žádosti, v nichž jsme připomínky občanů tlumočili. Další žádost, se týkala umístění dopravního zrcadla do zatáčky u skály pod Dražejovem.
I s tímto jsme se obrátili na Krajskou správu silnic
LK, které tato silnice patří.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a v neposlední řadě i to opravdové jarní počasí, na které se
všichni tak dlouho těšíme.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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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 upravený program
zasedání zastupitelstva č. 3/2009.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana Jaroslava Hozu a pana Tomáše
Maříka a zapisovatele usnesení pana Milana
Netrha.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
3a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva podle vypracovaných prohlášení vlastníka budov prodej následujících městských bytových jednotek: č. 17/4 v budově
č.p. 17 v Luční ulici v Dubé včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 92/253 na
společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 206, v obci Dubá, katastrální území
Dubá, strana kupující: pan L.J. a paní H.J., kupní cena činí celkem 246 080,- Kč plus správní
poplatky; č. 71/4 v budově č.p. 71 Na Výsluní
v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického
podílu o velikosti 695/3106 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 573,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, strana
kupující: pan J.H. a paní A.H., kupní cena činí
celkem 223 884,- Kč plus správní poplatky.
Splatnost kupní ceny se správními poplatky je
stanovena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy je stanoven
nejpozději do šesti měsíců, ode dne kdy strana
kupující převzala písemnou nabídku ke koupi
od města Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
3b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– budovy a pozemků včetně příslušenství (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn): budova (objekt k bydlení) č.p. 55 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 278, st.p.č. 278, zastavěná

plocha a nádvoří o výměře 388 m2, st.p.č. 275,
zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 18 m2, p.p.č. 325/1, zahrada o výměře 252 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan V.P., kupní cena činí 590 000,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do 11.6. 2009. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
3c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva směnu městských pozemků s fi nančním doplatkem (již vyhlášených a zveřejněných ke směně), za pozemky z vlastnictví fyzické
osoby, a to podle vypracovaného geometrického
plánu následovně: z vlastnictví města Dubá směnit st.p.č. 9, zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 276 m2, p.p.č. 79/1, trvalý travní
porost o výměře 1 746 m2 a p.p.č. 79/2, zahrada
o výměře 1 981 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov, za část st.p.č. 352, zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 5 m2, p.p.č.
410/4, trvalý travní porost výměře 453 m2 a část
p.p.č. 411, trvalý travní porost o výměře 94 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, z vlastnictví pana P.V. Na část směňované p.p.č. 79/2, kterou nabývá pan P.V., bude podle vypracovaného
geometrického plánu zřízeno věcné břemeno ve
prospěch městských pozemků p.p.č. 89 a p.p.č.
79/3, v obci Dubá, katastrální území Nedamov,
za účelem jejich zpřístupnění veřejnosti. Pan P.V.
doplatí městu Dubá finanční rozdíl cen pozemků se započtenou kompenzací za zřízené věcné
břemeno, které omezuje jeho vlastnické právo,
a to celkem ve výši 159 720,- Kč se splatností při podpisu směnné smlouvy. Termín podpisu
směnné smlouvy a zaplacení finančního doplatku se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení této směny. Pokud v tomto termínu ne-
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JUBILEA

dojde k uzavření předmětné směné smlouvy,
bude tato schválená směna zrušena.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se provedených
kontrol příspěvkových organizací města Dubá
a hospodaření s bytovým a nebytovým fondem
ve vlastnictví města za rok 2008.
5) SCHVÁLILO na návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Dubá
v rámci přidělených finančních prostředků ve
výši 400 000,- Kč od Ministerstva kultury ČR
na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
ČR na rok 2009, v letošním roce realizovat opravu fasády boční a zadní strany objektu radnice
č.p. 138 na Masarykově náměstí v Dubé.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zastupitelstvo rozhodlo
v letošním roce dokončit opravu fasády radnice
s použitím získané dotace a zároveň financovat
výměnu oken boční a zadní strany radnice.
6) PROJEDNALO předložené žádosti pana
B.S., o financování nového veřejného osvětlení na pozemcích p.p.č. 335/1, p.p.č. 335/12
a p.p.č. 338/3, v obci Dubá, katastrální území Dubá, a o schválení trasy inženýrských
sítí (splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovodní přípojka) přes městský sklep
č. 15 v Sadové ulici v Dubé.
ROZHODLO na návrh paní starostky fi nancovat veřejné osvětlení na výše uvedených
pozemcích až po realizaci výstavby rodinných
domů.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
SCHVÁLILO na návrh paní starostky trasu
inženýrských sítí přes městský sklep č. 15 v Sadové ulici v Dubé, za předpokladu, že toto dílo

Z městské matriky

Svoboda Jaromír, Dubá
Nešetřilová Hilda, Dubá
Urban Jindřich, Deštná
Jelínková Irena, Dřevčice
Bukovanová Leontýna, Dubá
Krpejš František, Dražejov
Hypša Jaroslav, Dubá
Petrová Helena, Dubá
Marišincová Soňa, Dubá

NAROZENÍ

Hejlíková Barbora, Dubá
Hladký Jakub, Dubá
Janďourek Jakub, Zátyní

ÚMRTÍ

82 let
84 let
75 let
70 let
82 let
70 let
80 let

Šolc Jiří, Dubá
Dne 28. 3. 2009 uplynul jeden rok od doby,
kdy nás opustila paní Ludmila Novotná z Dřevčic.
Stále vzpomínají děti, vnoučata a pravnoučata.
Dne 9.4.2009 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, děda a praděda
p. Lubomír Gurný.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina.
Dne 19. 4. 2009 to budou čtyři roky,
kdy nás opustil pan Alexandr Malčik.
Stále vzpomíná manželka, rodina a přátelé.

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

neohrozí okolní sklepy, žadatel v termínu do
30. dubna 2009 musí doložit geodetický profil
území a popis metody vrtné techniky při budování spadiště. Vybudované inženýrské sítě předá žadatel společnosti SVS, a.s., jako fyzická
osoba (nikoli prostřednictvím města Dubá).
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 1
7) VZALO NA VĚDOMÍ informace zastupitelky paní Markéty Slezák týkající se:
– zvláštního fondu oprav, který se zřizovat
nebude
– každoročního přehledu o hospodaření
s domovním fondem, který bude součástí závěrečného účtu města Dubá
– pravidelného zveřejňování a aktualizování informací o přehledu prací provedených
v městských bytech a domech na internetových stránkách města Dubá
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky navýšení rozpočtu par. 2143 Záležitosti průmyslu, obchodu a služeb o částku 161 000,- Kč na
nákup 300 ks publikací Dubá a okolí na starých
pohlednicích a 100 ks Úštěcko na starých pohlednicích.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Publikace nakoupíme do
Informačního centra města Dubá. Dotisk publikace „Dubá a okolí na starých pohlednicích“
bude o 24 stran silnější, přibude 25 nových
pohlednic a texty k fotografiím budou zároveň
i v němčině.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
– pořízení územního plánu Dubá
komentář starostky: Zastupitelstvo se rozhodlo pořídit nový územní plán pro celé území města Dubá, včetně všech jeho částí. V současné
době nastala fáze zpracování návrhu Zadání

pro zpracování územního plánu Dubá. Je třeba
stanovit hlavní cíle a požadavky. K tomu je třeba spoluúčasti celé veřejnosti, zejména vlastníků pozemků a staveb. Prosím všechny občany,
aby se zamysleli nad tím, jak chtějí své pozemky a stavby v příštích letech používat, ale i nad
tím, co v našem městě postrádají, co by mělo být
zlepšeno, doplněno, odstraněno atd.
Záměry a náměty předložte do 31.5. 2009 zpracovateli Zadání tj. Úřadu územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo
přímo na Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí
č.p. 138, 471 41 Dubá. Na internetových stránkách
města Dubá je vytvořen dotazník, do něhož je možno uvést vaše požadavky a záměry. Dotazník je
k dispozici také na Městském úřadu Dubá.
Upozorňuji, že po schválení územního plánu bude
využití ploch (pozemků) závazné a jakékoliv následné pořizování změn bude finančně nákladné
a bude vyžadovat souhlas zastupitelstva.
– zprávy o činnosti města Dubá za rok
2008
komentář starostky: Zpráva je zveřejněna na
internetových stránkách města Dubá, postupně
se s jejím obsahem můžete seznámit v Dubáčku.
Přílohou zprávy je seznam akcí, které byly v loňském roce realizovány.
– zásahového vozidla CAS 25K LIAZ
komentář starostky: Zásahové vozidlo město
bezúplatně získalo od HZS Libereckého kraje.
Obyvatelé si mohli vůz včetně vybavení prohlédnout před veřejným zasedáním zastupitelstva 12.3. 2009.
– výstavby sociálního zařízení v autocampu
Nedamov
komentář starostky: Náklady na nové sociální
zařízení mají dosáhnout výše 2 mil. korun. Podle
projektové dokumentace se staví přízemní budova, která je rozdělena na tři části s venkovními
vstupy. Stavba bude ukončena do zahájení letošní turistické sezóny.

– zrušení omezení pracovní doby sběrného
dvoru v Dubé
komentář starostky: Dočasné omezení otevírací doby sběrného dvoru bylo odvoláno. Nyní
je občanům k dispozici v obvyklé hodiny, a to
v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době od 830
do 16 00 hodin, ve středu od 830 do 1700 hodin
a v sobotu od 8 00 do 1100 hodin. Polední pauza,
během níž je dvůr uzavřen, je stále od 1200 do
1230 hodin.
– humanitární sbírky Občanského sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem
Dubá
komentář starostky: Celkem 47 občanů přineslo 83 pytlů s oblečením, 5 přepravek s knihami a 7 krabic s nádobím Děkuji všem, kteří se do sbírky zapojili a pomohli tak sociálně
slabým občanům. Poděkování patří také našim pracovníkům, ti se v několika případech
pro věci určené do sbírky osobně vypravili ke
starším spoluobčanům, kteří by sami těžké pytle s oblečením nemohli dopravit na radnici, kde
sbírka probíhala.
– silničního obchvatu města Dubá
komentář starostky: Podle posledních informací by měla být stavba obchvatu zahájena na
podzim tohoto roku. V současné době se připravuje odkup pozemků ve vlastnictví města
Dubá Ředitelstvím silnic a dálnic ČR tak, aby
mohla být plánovaná stavba realizována.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Zasedání zastupitelstva
se bude konat 9. 4.
od 18.00 v Deštné
čp. 9 (obchod).

Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit,
že dočasné omezení otevírací doby sběrného
dvora v Dubé již bylo odvoláno. SD Dubá je
vám nyní k dispozici v obvyklou otevírací dobu,
a to následovně:
DEN V TÝDNU
OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ
8:30 – 16:00
ÚTERÝ
8:30 – 16:00
STŘEDA
8:30 – 17:00
ČTVRTEK
8:30 – 16:00
PÁTEK
8:30 – 16:00
SOBOTA
8:00 – 11:00

Otevírací doba lékárny v Dubé

Polední pauza, během které je sběrný dvůr
uzavřen, je každý všední den
v době od 12:00 do 12:30

vždy od 9:00 do 11:00

S případnými dotazy, týkajícími se sběrného dvora,
se můžete obracet a ekologa MěÚ Dubá,
sl. Martínkovou na tel. č. 724 857 243

PO

9:00 – 12:00

ÚT

9:00 – 12:30 a 13:30 – 15:30

ST

ZAVŘENO

ČT

ZAVŘENO

PÁ

10:00 – 14:00

SO

otevřeno je 11. 4. a 25. 4.

Objednávky léků, požadavky, informace
na tel. čísle 487 870 139 (lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047 (lékárna Česká Lípa).
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ZUBNÍ POHOTOVOST – DUBEN 2009

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 4. 4.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 19. 4.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 5. 4.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 25. 4.
MUDr. Irena Rohlíčková
Čs. armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 854 047

sobota 11. 4.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 26. 4.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 12. 4.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

pátek 1. 5.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

pondělí 13. 4.
MUDr. Jiří Cajthaml
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

sobota 2. 5.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

sobota 18. 4.
MUDr. Naděžda Motlíková
Eliášova 1545/9, Česká Lípa
tel. 487 853 014

neděle 3. 5.
MUDr. Vlatko Stojanov
Osvobození 446, Kamenický Šenov
tel. 487 767 614

Dubáček

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ

Veterinární poradna
paní MVDr. Hruškové
a hromadné očkování psů
se uskuteční v neděli 19. 4.
v ordinaci v Nedamovské ulici
v Dubé, a to v době
od 9 do 12 hodin
a od 16 do 17 hodin.

Změny v autobusových
jízdních řádech
(výběr linek vedoucích přes Dubou)

Linka 500 005 Praha – Česká Lípa – N.Bor
Spoj č. 2: posun odjezdu na 9:00 z Prahy (náhrada za spoj 151 710/5, který bude zrušen)
Spoje č. 27, 28, 29, 34 a 38: zrušeny
Spoj č. 30: posun odjezdu na 19:30 z Prahy
Spoj č. 42: nový spoj s odjezdem v 17:05
z Prahy (jede pouze v neděli)
Linka 500 010 Praha – Dubá – Doksy – Jablonné v Podj.
Spoj č. 12: posun odjezdu na 9:00 z Prahy
(jede pouze v pondělí)
Spoj č. 18: zrušen

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

Dubáček -
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v únoru

l Dne 5.2.2009 od 15:50 do 17:21 hodin vyjela
jednotka k požáru Na Výsluní č.p. 326 s technikou CAS-24 Š706 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Na lokalizaci
a následnou likvidaci bylo použito kominické nářadí a následně bylo provedeno vybrání hořících
sazí z vybíracího otvoru komína. Závěrečným
průzkumem nebylo zjištěno nové popraskání komínového tělesa. Místo zásahu bylo protokolárně
předáno majiteli s vysloveným zákazem používání do provedení revize odborně způsobilou osobou. Příčina vzniku: nedostatečné čištění komínového tělesa a spalování nevhodných materiálů.
Velitel zásahu: Mařík Karel st.
l Dne 14.2.2009 od 16:33 do 17:34 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v obci Deštná s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil, který byl napíchnutý
v zábradlí můstku a částečně nad říčkou Liběchovka. Řidič se po příjezdu jednotky nacházel
mimo vozidlo bez zranění. Havarovaný automobil
byl zajištěn proti vzniku požáru (odpojení AKU)
a dalšímu úniku provozních kapalin. Unikající motorový olej byl zachycen do záchytného kanistru
a následně zlikvidován 60-ti litry sorbentu Vapex
a 5-ti m2 sorpční rohože, čímž se zamezilo znečištění říčky Liběchovka. Po vyšetření dopravní nehody Policií ČR bylo vozidlo vyproštěno ze
zábradlí a odtaženo mimo komunikaci. Před odjezdem na základnu byl proveden úklid vozovky.
Velitel zásahu: Mařík Tomáš.
l Dne 15.2.2009 od 11:40 do 13:18 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy číslo 260 (Pavličky – Tuhaň) s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo

zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil, který se nacházel částečně
na komunikaci převrácen na boku. Před příjezdem
jednotky řidičce z vozidla vypomohl pan Koubek Oldřich. Řidička ač nejevila známky zranění byla předána do péče Záchranné zdravotní služby. Vozidlo
z důvodu zajištění proti možnému vzniku požáru
a úniku provozních kapalin bylo převráceno zpět
na kola. Dopravní nehoda bez úniku. Po vyšetření
dopravní nehody Policií ČR bylo vozidlo vytaženo
na komunikaci a následně odtaženo. Velitel zásahu: Hoza Jaroslav.

ilustrační foto

l Dne 17.2.2009 od 05:03 do 05:52 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9, v katastru obce Medonosy s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna dopravní nehoda nákladního automobilu. Vozidlo bylo převráceno na bok a řidič byl
mimo vozidlo bez zranění. Havarovaný automobil
byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Jednotka
do příjezdu Policie ČR prováděla řízení silničního
provozu. Velitel zásahu: Mařík Tomáš.
l Dne 23.2.2009 od 09:43 do 10:51 hodin vyjela jednotka k požáru rodinného domu do Doks

s technikou CAS-24 Š706 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu na místě již zasahoval Hasičský záchranný sbor Česká Lípa a místní JSDH Doksy. Naše
jednotka byla z rozkazu velitele ponechána na
místě zásahu k dovozu vody a následnému rozebírání konstrukcí. Po částečné likvidaci požáru
byla jednotka odeslána zpět na základnu. Velitel
družstva: Mařík Karel st..
l Dne 24.2.2009 od 10:13 do 11:10 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy
číslo 9 – Českolipská ulice, Dubá s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný nákladní a osobní automobil. Vozidla byla
zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení
AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. U nákladního vozidla došlo k proražení nádrže a úniku
motorové nafty na komunikaci. Uniklé ropné látky
byly zlikvidovány 120-ti litry sorbentu Vapex. Proražená nádrž byla provizorně opravena speciálním
těsnícím tmelem. Po dobu zásahu jednotka prováděla řízení silničního provozu. Dopravní nehoda
bez zranění. Velitel zásahu: Hoza Jaroslav.
l Dne 28.2.2009 od 10:03 do 14:44 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Nedamova
s technikou RZA I Nissan Patro v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny zatopené suterénní prostory
bývalého rekreačního střediska vodou z přepadu Černého rybníka. Na místě bylo provedeno
odpuštění rybníka stavidlem. Jednotka následně provedla kontrolu vodních propustí a můstků
v katastru obce Dubá a odstranění naplavenin
z jejich profilů. O události byla informována starostka města Dubá paní Mgr. Zdeňka Šepsová.
Velitel zásahu: Hoza Jaroslav.
Jaroslav Hoza

Řidiči, domluvte se !

O uplynulém víkendu nahlásili motoristé policistům
dvě nehody, které poukazují na to, že si někteří řidiči vykládají novelizaci právní úpravy ke způsobu
oznamování a šetření dopravních nehod po svém.
V pátek v po 16. hodině projížděl zatím neznámý
řidič osobního vozidla značky Škoda Felicia Sokolskou ulicí v České Lípě, přičemž pak při couvání narazil pravou zadní částí do levé zadní části
vozidla Opel Calibra, jehož řidič dával přednost
chodcům přecházejícím po přechodu. Řidič felicie po střetu bez zastavení a prokázání totožnosti
z místa nehody odjel. Škoda na vozidle Opel byla
předběžně odhadnuta na částku 2 tisíce korun.
Jen o několik hodin později projíždělo Moskevskou ulicí směrem k nemocnici v České Lípě
neznámé osobní vozidlo, jehož řidič na přímém
úseku z dosud nezjištěných příčin vyjel do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím vozidlem taxislužby výrobní značky Daewoo Lanos.
Ačkoliv na vozidle Daewoo zůstala škoda
za 15 tisíc korun, viník nehody ani nezastavil
a z místa nehody ujel. Nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění osob. Po totožnosti obou
neznámých řidičů nyní policisté pátrají.
Novelizovaná právní úprava pravidel oznamo-

vání dopravních nehod takové jednání postihuje
podle zákona o přestupcích číslo 200/1990 Sb.
podle § 22 odstavce 1 písmene j. Jestliže při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel, včetně přepravovaných věcí pouze hmotná škoda 100 000 Kč a nižší, nebo při které došlo k poškození nebo zničení
součásti nebo příslušenství pozemní komunikace,
řidič neprodleně nezastaví a neprokáže svou totožnost, nesdělí údaje o svém vozidle nebo odmítne sepsat společný záznam o dopravní nehodě,
bude potrestán ve správním řízení pokutou v rozmezí od 2 500 do 5 000 korun. V případě, že řidič
spáchá takovýto přestupek v období dvanácti po
sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, hrozí mu k pokutě v rozmezí od 2 500 do
5 000 korun i uložení zákazu činnosti (řízení motorových vozidel) od jednoho do šesti měsíců.
Policisté v této souvislosti připomínají změny,
které přináší novelizace právní úpravy týkající se
způsobu oznamování a šetření dopravních nehod
účinná od 1. 1. 2009.
Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu
Policii ČR, pokud: 1. zjevná škoda na některém
ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných
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věcech nepřesahuje 100 000,- Kč; 2. nedošlo ke
zranění nebo usmrcení osoby; 3. nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (škoda na
komunikaci, na dopravní značce, budově).
Policii volejte pokud: a) není splněna některá
z výše uvedených podmínek; b) nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci.
Účastníci nehody, která nesplňuje zákonné
podmínky pro oznámení Policii ČR jsou povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě
podle předem předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události
prokázání totožnosti (předložení občanského
průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení
údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu).
Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda
jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení
míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána
zákonem. Tiskopis záznamu o dopravní nehodě
získáte u své pojišťovny. Ke stažení je také na
webu ministerstva dopravy.
por. Bc. Ivana Baláková
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AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – PRODEJ UHLÍ
nabídka služeb

–
–
–
–
–
–
–
–

výkopy kanalizace, základů
srovnávání povrchů, demolice
štěrky kámen, písek, zemina, mulčovací kůra
prodej a dovoz uhlí * stále slušné ceny *
dovoz a montáž jímek: 5,5, 8,5, 9, 12, 16 m3
čistírny odpadních vod
odvoz fekálií – Tatra 11 m3
odvoz suti a odpadu kontejnerem
Kontakt: Miroslav Nečas, Mšeno
tel.: 315 694 703
fax: 315 694 704
mobil: 602 234 404
e-mail: necasautodoprava@seznam.cz

Varujeme seniory

Počátkem března se stala obětí podvodníků
82letá žena z České Lípy, která se mylně domnívala, že pomáhá lidem v nouzi. V pondělí
2. března kolem 16. hodiny 82letá žena venčila
svého psa poblíž křižovatky ulic Antonína Sovy
a Na Nivách v České Lípě. V té době se setkala s profesionálními podvodníky, kteří ji podle
osvědčeného a již zaběhnutého scénáře zavlekli do fiktivního problému, který jim měla pomoci
vyřešit. Posádka blíže nespecifikovaného osobního vozidla u staré paní účelově zastavila a zeptala se jí na cestu do místní nemocnice. Paní
se snažila cestu co nejlépe popsat, ale řidiči
a jeho spolujezdkyni pořád něco nebylo jasné a oba prosili o to, aby paní nasedla do jejich vozidla a cestu jim raději ukázala. Ve vozidle si pak paní vyslechla lživou historku o tom,
že tito dva lidé byli účastníky dopravní nehody,
při které se těžce zranil jejich kamarád. Podle
nich měl právě ležet v českolipské nemocnici ve
velmi kritickém stavu. Havarovat měli kamionem
a předstírali nejen obavy o život zraněného kamaráda, ale také problémy s odtahovou službou,
která po nich měla chtít zaplatit za odtah kamionu vysokou částku.
Oni u sebe měli údajně jen americké dolary, které bylo podle nich těžké proměnit za
českou měnu a tak babičku během jízdy požádali o půjčku nejprve 16 a potom dokonce
35 tisíc korun. Stará paní se nechala srdcervoucím příběhem snadno zmanipulovat a peněžní pomoc jim přislíbila. Z toho důvodu za-

mířili k ní domů, aby si mohla vyzvednout své
peníze. Paní měla doma „jen“ 20 tisíc korun,
které ráda dvěma neštastným lidem poskytla.
Hrané divadýlko bylo propracované do detailu,
během jízdy řidiči osobního vozu několikrát zazvonil telefon a z následného rozhovoru si paní
vyslechla informace o tom, jak se zraněnému

příteli v nemocnici přitížilo a jak zlí zaměstnanci odtahové služby naléhají na vyplacení peněz
za odtah kamionu.
Paní podvodné dvojici předala svých 20 tisíc korun a za to získala příslib, že jí peníze
do dvou hodin vrátí. Jako záruku v jejím bytě
podvodníci zanechali dámskou kabelku, ve které údajně zůstaly uložené blíže nespecifikované cennosti vysoké hodnoty, které podvodníci

před stařenkou okázale zamkli jakýmsi zámečkem na kabelce. Tu si pak měli vyzvednout při
vrácení zapůjčených 20 tisíc korun. Paní se
po vydání peněz ale nikoho z povedené dvojice nedočkala. Teprve ve večerních hodinách
pochopila, že naletěla podvodníkům a vyrozuměla policisty.
Případ si okamžitě převzala služba kriminální
policie a vyšetřování územního pracoviště Česká Lípa, která má od svých kolegů z jiných okresů na severu Čech o tomto podvodném jednání
své signály. Tyto podvodníky babička popsala
jako muže ve stáří mezi 30 až 35 lety, tmavých,
krátkých vlasů, středně silné postavy, hovořícího slovensky. Jeho společnice byla žena ve
věku kolem 30 let, plnoštíhlé postavy s tmavými, středně dlouhými vlasy a mluvila čistou slovenštinou. Kriminalisté říkají, že v tomto případě
popis pachatelů není podstatný, neboť se touto
podvodnou trestnou činností na seniorech obohacuje již poměrně početná skupina pachatelů
ze Slovenska a severní Moravy. Tyto případy se
v celé republice již počítají na desítky. Policisté
touto cestou varují všechny seniory, aby na ulici
nenavazovali komunikaci s neznámými osobami,
které od nich žádají peníze. Podvodníky žadonící o finanční prostředky je třeba zdvořile, ale
důrazně odmítnout. Jakmile to okolnosti dovolí,
ohlašte svou zkušenost s obtěžováním tohoto
druhu na linku 158. Policisté si totožnost takovýchto podezřelých osob rádi ověří.
por. Bc. Ivana Baláková
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Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

AKCE PRO VÁS

Pondělí 27. dubna 2009
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „VSTUPTE...“
Autobusový zájezd do pražského divadla U Hasičů. Na co se můžete těšit? Na vynikající herce a
komediální příběh. Dva staří klauni, kteří spolu více
jak čtyřicet let vytvářeli komické duo se opět schází
na jevišti. Nemohou se však dohodnout, vzájemně
se dráždí, ačkoliv se v podstatě mají rádi.
Hrají: P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský,
L. Švormová;
režie P. Háša; autor: P. Barillet a J. P. Grédy
Odjezd v 17:00 z náměstí v Dubé.
(Lístky si můžete zakoupit u paní Evy Jelenové,
mobil 723 729 829.)
Čtvrtek 30. dubna 2009
SLET ČARODĚJNIC V NEDAMOVĚ
17:00 nejrůznější zábavné soutěže a dobrůtky
za odměnu
19:00 taneční zábava se skupinou SUNSET
Nenechte si ujít soutěž o nejlepší čarodějnici!
(S akcí pomáhají dubští hasiči, kterým předem
moc děkujeme.)
Pátek 1. května 2009
PRVOMÁJOVÁ OSLAVA NA NÁMĚSTÍ V DUBÉ
13:00 Koncert, tentokrát se skupinou ŽOSANKA
Jiřího Adamce
14:00 Vystoupení Jaroslava Junga, jarmarkové
písničky, loutkové divadlo pro děti a mnoho dalšího. Oslavovat lze hned dvojnásob: svátek práce
i svátek zamilovaných. Těšit se můžete na skvělou zábavu a krásné mažoretky.

Mažoretky z roku 2004. Ta čtvrtá zprava je Klára Krejčová, která je nyní vede.

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ)
PRO KAŽDÉHO

Uvědomili jste si, že pracovat pro stát je velkou
finanční jistotou? Potvrdilo se to již v loňském
roce, kdy se firmy těžce vyrovnávaly s negativními dopady silné koruny na export, prodej, výrobu i služby. A dokazuje to i současná ekonomická
krize, jejíž důsledky bohužel pocítíme i v budoucnosti. Zatímco řada lidí ztratila práci, stát potřebuje najít stovky nových zaměstnanců. Možná je
to šance právě pro Vás. Mezi dnes velmi žádané
profese patří vojáci, policisté, sanitáři a ošetřovatelky. Pokud tedy práci nemáte, určitě čtěte dál.
A zapomeňte prosím na předsudky.
Máte předpoklady stát se vojákem? V armádě
se uplatní všechny profese včetně kuchařů, řidičů,
elektrikářů i třeba právníků. Velká poptávka je po
lidech s technickým vzděláním. Je třeba mít odpovědnost, dobrý zdravotní stav a výdrž. Více informací o náboru získáte na www.novakariera.cz
nebo na bezplatné telefonní lince 800 154 445.

KLUBY
Klub seniorů – posezení probíhá každou středu
od 13 hodin v pavilonu knihovny v areálu malé
školy. Přijďte se někdy podívat!
Klub malých Dubáčků – dospělí s dětmi se schází každou středu dopoledne od 10 hodin v pavilonu knihovny v areálu malé školy. Srdečně vítáni
jsou samozřejmě i babičky, tatínkové a dědečkové s dětmi.
Aktuální program obou klubů je zveřejňován
v prosklené vývěsní skřínce před knihovnou.
22. dubna 2009 od 13:00 je plánována návštěva
keramické dílny (paní Dolinová), kromě toho se
připravují zajímavé výlety a jako obvykle i oblíbené ruční práce.

Výlety Klubu seniorů jsou vždy plné dobré nálady. Tato fotografie je z návštěvy zámku Nový Berštejn u Dubé, ale podnikáme i řadu jiných pěších
výletů do okolí dle kondice a autobusové vyjížďky
vhodné téměř pro všechny seniory. Informujte se
prosím v knihovně.
Výstava ručních prací v cukrárně potrvá až do
Velikonoc. Přijďte se podívat, co všechno lze
vyrobit z ekologických materiálů. Najdete zde
nejrůznější košíčky, srdíčka atd. Klub seniorů ze
srdce děkuje Městu Dubá za jeho stálou podporu a panu Jiřímu Samcovi z Imesty Dřevčice
za 9 litrů barev, které ochotně poskytl pro volnou tvorbu. Barvy byly použity mimo jiné i pro
tuto výstavu.

Lákala by Vás práce policisty? Policie už požaduje přinejmenším vzdělání s maturitou, opět
se vyžaduje psychická způsobilost a fyzická
zdatnost. Nejvíce lidí je zapotřebí na práci „pochůzkářů“, ale přijímá se i na další volné pozice.
Pokud nemáte dobrou fyzičku, můžete místo do
služebního poměru nastoupit na post administrativního pracovníka. Informace o práci najdete na
www.nabor.policie.cz nebo na bezplatné telefonní
lince 800 880 910.
Víte o sobě, že máte dobré srdce a alespoň
základní vzdělání? V tom případě můžete být
sanitářem či ošetřovatelkou. Obě tyto profese
jsou fyzicky a psychicky velmi náročné, ale nejsou pro ně kladeny žádné speciální podmínky.
Abyste se mohli stát sanitářem, musíte absolvovat kurz 1 měsíc, pro práci ošetřovatelky kurz
v délce 6ti měsíců. Takové kurzy Vám zprostředkuje úřad práce v rámci rekvalifikací, eventuelně
přímo sama nemocnice. Více informací hledejte na webech nemocnic, neziskových organizací, občanských sdružení a úřadech práce
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BLAHOPŘÁNÍ
JUBILANTŮM

V dubnu jsme přáli k narozeninám mimo jiné paní
Anežce Bělohlávkové (89) z Dubé a panu Josefu

Miláčkovi (92) z Dražejova, nejstaršímu pravidelnému čtenáři Městské knihovny Dubá. Srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně zdravíčka!
Danuše Červená

portal.mpsv.cz .
Slyšeli jste už o novém internetovém portálu www.seniorum.cz , jehož provozovatelem
je Občanské sdružení Život 90, a který vzniká
za podpory Nadace České spořitelny? Portál je
atraktivní nejen pro seniory a jejich blízké, ale pro
každého, koho baví aktivní život. Najdete zde nejrůznější zajímavé sekce, jako Naše vzpomínky,
Virtuální výstavy, Volný čas, Vzdělávání, Odborníci radí a plno dalšího. Kromě toho si zde můžete nastavit optimalizaci pro slabozraké a pro
barvoslepé. Vřele doporučujeme.
Víte, že existuje dětská poradna bezpečného internetu na www.internethelpline.cz? Portál
nabízí přímou pomoc a podporu dětem, které se
díky internetu ocitly v obtížné situaci. Stránky
jsou určeny dětem a mladistvým, ale i dospělým. Jestliže se děti cítí na internetu obtěžovány, mohou kdykoliv kontaktovat Linku bezpečí na
bezplatné nonstop krizové lince 116 111 nebo na
chatu http://chat.linkabezpeci.cz .
Markéta Slezák
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PODNIKATEL
MĚSÍCE DUBNA

Jaký druh práce si u Vás zákazníci nejčastěji objednávají?
Nejčastěji dělám malby interiéru, nátěry fasád
a různé natěračské práce. Takže i okna, dveře,
olejové sokly, střechy, podlahy a obložení. Snažím se vyhovět každému a mám rozumné ceny.
Stává se proto, že zákazník nejdříve objedná jednu věc. Když je spokojen, ještě před odchodem
už mi žádá o další a další práci.
Vzpomenete si na zakázku něčím zvláštní?
Určitě rád vzpomínám na práci pro pana
JUDr. Záhrobského, otce a trenéra naší výborné sjezdařky Šárky Záhrobské. Dělal jsem v jeho pražském bytě 14 dní a z té zakázky i seznámení jsem měl pochopitelně radost. Moc jim
oběma fandím.
Jsou na trhu kvalitní barvy a laky? Kde nakupujete Vy?
Já sám mám uzavřenou smlouvu s výrobnou
barev v Hostivaři, ale beru také výrobky od pana
Samce z Dřevčic (pozn. Imesta) – jsou velmi kvalitní a cenově přijatelné. Kromě toho ještě kupuji
speciální řecké barvy pro nátěry dřevěných výrobků, jako jsou okna a dveře. Na trhu je celá řada
dobrých výrobků. Za posledních deset let odhaduji
zlepšení kvality sortimentu tak o 200 %.
Podle čeho bychom barvy měli vybírat?
Jak se říká: nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci. Doporučuji držet se střední cenové relace. Ty nejlevnější barvy a laky bývají
vhodné do sklepa, do bytu se nehodí. Co se týče
barevnosti, v prodejně vám už mohou dát domů i
vzorníky barev, které se vám líbí. A vy si to můžete v klidu rozmyslet.
Podléhá malování bytů módním trendům?
Teď doslova frčí odvážná barevnost a syté
barvy. Téměř každý zákazník si při malování přeje fabion, což je bílý pruh na stěně pod stropem
o výšce 10 – 15 cm. A také se často dělají například rohy odlišnou barvou a nejrůznější barevné
přechody. Druhým trendem je malování „ve starém stylu“, k němuž se vrací například v secesních činžovních domech v Praze. K němu pak ob-

vykle lepím i stropní rozety a vytvářím nejrůznější
historizující lemy na stěnách.
Platí nějaká obecná pravidla pro malování
v běžném bytě?
Obecně platí, že tam kde je málo denního světla, by mělo být vymalováno světlými, pastelovými
barvami. Volte klidně bílou, krémovou nebo odstíny
žluté, které prostor prosvětlí. Světlá by v takovém
případě měla zůstat i podlaha. Světlé barvy jsou
vhodné, je-li prostor malý a je ho třeba opticky zvětšit. Pomůže i drobný světlý vzorek na zdech a jednoduchým trikem je umístění zrcadel.
A co když máme vysoké nebo naopak nízké stropy?
Pokud máte místnosti s příliš vysokými stropy, má smysl vymalovat strop tmavšími odstíny
a stejnou barvou pokračovat i na horních částech
zdí. Tmavá by měla být i podlaha. Naopak pocit
příliš nízkého stropu potlačíte světlými a spíš studenými tóny, použitím stejné barvy na případné
obložení stěn a svislými vzory tapet.
Existují i triky pro chodby a úzké místnosti?
V dlouhých a úzkých místnostech se dělají
tmavé barvy na čelních stěnách a světlé barvy
na delších stěnách. Pomůže i příčně pruhované
pokrytí podlahy, pokud zvolíte jednobarevnou,
stejná barva by měla pokrývat i obložení nebo
část stěn nad podlahou.
Kdy je vhodné malovat a na co bychom neměli zapomenout?
Lidé mimo velká města ze zvyku čekají na jaro, ale ve vytápěných domech k tomu vlastně není žádný důvod. Pokud nezapomenete na větrání, malovat lze celoročně
a ve městech se tak děje. Základem úspěchu
je dobře připravený povrch, čistý a zarovnaný.
Kde Vás zákazníci najdou, budou-li potřebovat
Vaše služby?
Bydlím s manželkou v Dubé, Luční 330, ale
doma jsem jen výjimečně. Za prací jezdím. Lidé se
mi dovolají na mobil 606 816 554, mohou to zkusit
i na pevnou domácí linku, tel.: 487 870 287.
Markéta Slezák

SMRK ZTEPILÝ

ztepilý vykvétá v 60 letech, vždy v cyklu čtyř až
pěti let. Samčí šistice jsou červené, později žluté,
kulovité, velké 2 - 2,5 cm. Červené nebo i zelené samičí šistice rostou přisedle a bývají dlouhé
až 6 cm. Šišky jsou dřevnaté, převislé, dozrávají v prvním roce. Koruna bývá štíhle jehlancovitá,
větve rostou v pravidelných přeslenech. Kořenový
systém je velmi mělký, bez hlavního kořene. Ačkoliv na kvalitu půdy a teplotu není smrk ztepilý
náročný a snáší polostín až stín, je značně citlivý
na znečištěné ovzduší, zejména na oxid siřičitý.
Dožívá se stáří 200 - 300 let.
V severní a severovýchodní Evropě tvoří souvislé porosty, ale roste od Alp až po Balkán. Na
našem území se smrk ztepilý vyskytuje již od doby
ledové, je to původní strom horských lesů. Ekologicky zajímavý je přirozený výskyt v inverzních
roklích skalních komplexů Českého Švýcarska.
Již od 16. století býval uměle vysazován, takže jeho porosty posléze tvořily tzv. monokultury,
které byly náchylné k polomům a kůrovcovým kalamitám. Poslední dobou se od tohoto způsobu
hospodaření ustupuje. Jedná se o lesnicky důležitou dřevinu, která poskytuje měkké, lehké, nažloutlé, všestranně použitelné dřevo. Kvalitní horské smrky odedávna sloužily k výrobě houslí.
–myš–

Chráněný strom – smrk ztepilý ve Vrabcově

Rozhovor se sympatickým malířem, tapetářem a lakýrníkem v jedné osobě – Josefem
Šímou
Vizitka: Narodil se v Trutnově, dětství prožil
v Žacléři. Svému řemeslu se vyučil v komunálních službách, kde také pracoval hned po vyučení a po vojně. Od roku 1977 pracoval ve Stráži
pod Ralskem. Letos to bude 31 let, co se oženil a usadil v Dubé. Má dva dospělé syny (22 let
a 30 let). Od roku 1991 soukromě podniká.
Jaký je? Je to spolehlivý, chytrý a tolerantní člověk, co vyjde s každým. Pro rodinu je velkou oporou, za všech okolností mužem na svém
místě. V práci je příjemný, zodpovědný a pedant,
sám k sobě velmi přísný. Své řemeslo dělá rád
a je mu věrný už téměř 40 let.
Proč si ho vážíme? Miluje život v horách, ale
kvůli své ženě se ho vzdal a zůstal v Dubé. Ačkoli začátky podnikání byly obtížné, dokázal se postupně prosadit nejen na severu Čech, ale i v Německu a později také v Praze. Svému řemeslu
dokonale rozumí, odvádí skvělou práci, a tak je
vhodné říci: zlaté české ručičky!
Je těžké podnikat jako malíř, tapetář a lakýrník?
Ze začátku ano, ale to každé podnikání.
Když jsem vzal zakázku například v Německu,
byl jsem i dva měsíce v kuse pryč a manželka zůstala s dětmi sama doma. Nebylo to jednoduché
ani pro ni, ani pro mne. Ale peníze jsme potřebovali a i taková zkušenost je důležitá. Ale každý
začátek je těžký a každá práce má svoje. Když
se zákazníci začali vracet, bylo vyhráno.
Jak se o Vás zákazníci dozvídají?
Mám už asi deset let stálé zákazníky, kteří
mne zavolají, když potřebují. Víte, ono se to točí,
práce je stále dost. Čas od času se mi ozve někdo, koho ještě neznám. Bývá to na doporučení.
Samozřejmě jsem za takovou reklamu rád. Těší
mne, že jsou lidé spokojeni.

Smrk ztepilý (Picea abies) je jehličnatý neopadavý strom z čeledi borovicovitých (Pinaceae).
Dorůstá výšky až 50 m, jeho jehlice vyrůstají na
svrchní straně větviček do všech stran, na spodní straně jsou uspořádané do dvou řad. Smrk
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO KOSTELA
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První dubský kostel sv. Apoštolů Petra a Pavla je
písemně doložen v polovině 13. století jako součást majetku, darovaného řádu Křižovníků
při špitále sv. Františka v Praze. Ačkoliv to
byl farní kostel, bývá často ve starých textech nazýván „kaple“. Stával na vyvýšenině naproti dubskému hradu, jehož málo
zřetelné stopy byly patrné ještě koncem
18. století. Ale o století později již historik A. Sedláček nenalezl z hradu vůbec
nic. Byl pravděpodobně dřevěný a podlehl zubu času. O kostelu sv. Petra a Pavla
toho také není mnoho známo, ale přesto se nějaké informace v mapách a také
v dubské farní pamětnici podařilo nalézt.
Když se podíváme na mapku z roku
1749, kterou otiskl ve své knize o dubském
okrese Bedřich Bernau, vidíme v místech
bývalého hřbitova nad Českolipskou ulicí
vícebokou věžovitou stavbu se dvěma přístavky. O něco dále je nakreslená podélná patrová budova s malou věžičkou – stará dřevěná
fara. Před ní se tyčil tak zvaný Misijní kříž. Zdálo by se, že vzhled objektů je jen umělecká invence, která neodpovídá skutečnosti. Když si ale
na mapě prohlédneme tehdy ještě nedokončený
a nevysvěcený kostel Nalezení sv. Kříže, zjistíme,
že nakreslená stavba se skutečnosti opravdu podobá, stejný je tvar oken, byť nesouhlasí jejich
počet. Nakoso postavené věže s okénky, jak je
zachytila neumělá perspektiva, mají na kresbě cibulové báně, které kostel skutečně měl a o které
přišel při požáru v roce 1845. Můžeme se ještě
pokusit najít další objekt, který prokazatelně před
rokem 1749 již stál. Katolická fara byla postavena
v letech 1734-7. Na kresbě má sice mansardovou
střechu, ale ta mohla být změněna při pozdějších
opravách. Kresba a skutečnost jsou opět téměř
totožné, jen okenních os je ve skutečnosti šest.
Můžeme tedy vyobrazení staveb v místech bývalého německého hřbitova, považovat s přimhouřením oka za skutečný stav v roce 1749.
Co říkají písemné doklady? Zajímavou informaci nám dává dubská farní pamětnice. V roce

1727 hrozila stará nepohodlná dřevěná fara zřícením, proto byla posléze postavena nová farní

na základě nařízení Josefa II. kostel sv. Petra
a Pavla spolu s druhým dubským kostelem Nanebevzetí Panny Marie a s kaplí sv. Barbory od-

svěcen a prodán k světským účelům. Jaké bylo
vybavení kostela a co se s ním po zrušení stalo
není známo. Jediný konkrétní údaj se týká
zvonu, který visel ve věži a byl datován rokem 1624. Nesl nápis „HIspanVs et IesVItae eVangeLIVM DeLere tentant“, ale ani
o jeho dalším osudu není žádný záznam.
Roku 1794 byl kostel sv. Petra a Pavla
přeměněn na sýpku a v roce 1837 byla
z presbytáře udělána márnice. Ovšem již
v roce 1839 byla postavena márnice nová.
Ještě v roce 1878 byla na hřbitově nalezena stará studně, náležející původně k dávno zbořené dřevěné faře. Tolik stručný výčet údajů a letopočtů.
Podíváme-li se na mapu stabilního
katastru z roku 1843, vidíme v areálu bývalého hřbitova obdélný, na jedné straně
zaoblený stavební pozemek. Červená
barva, kterou je pozemek označen, dokládá, že šlo o stavbu zděnou, a je to tedy neklamně pozemek bývalého kostela. Proč ale na
mapě stabilního katastru není zakreslena nová,
dodnes dochovaná márnice, ačkoliv byla podle farní pamětnice postavena již v roce 1839?
Podklady pro mapy stabilního katastru vznikaly
v letech 1826 – 1843. To vysvětluje, proč je na
nich zachycen stav před rokem 1839, tedy před
výstavbou nové márnice, ačkoliv samotná mapa
je datovaná rokem 1843.
Porovnáme-li tedy všechny tři mapové podklady, zjistíme, že původní románský kostel sv. Petra a Pavla stál přibližně v trase dnešní cesty přes
bývalý hřbitov, poblíž vstupu na něj. Chránila jej
z jedné strany stráň, spadající do zahrady domu
čp. 243, a z druhé strany možná oblouk ohradní
zdi, jak to naznačuje kresba v mapce z Bernaua.
O něco více do středu plochy bývalého hřbitova
stála dřevěná fara a u hrany stráně Misijní kříž.
Jestli je tato domněnka skutečně správná, to
by mohl potvrdit jen archeologický průzkum. Je
ovšem otázkou, zda při kopání hrobů v těchto místech už všechny možné stopy nebyly zničeny.
–myš–

Mapa z roku 1749

Stabilní katastr 1826 - 1843

Současná katastrální mapa

Mapa z roku 1749

budova. Zchátralý byl i kostelík, takže jej roku
1729 hrabě Sweerts-Sporck nechal opravit
a obnovit a místní biskup kapli sv. Apoštolů Petra a Pavla znovu vysvětil. Další stručné zprávy
hovoří o tom, že v roce 1787 došlo okolo kostela k rozšíření hřbitova. Ale po roce 1792 byl

Bývalý hřbitov - zde pravděpodobně stál kostel sv Petra a Pavla
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ZANIKLÉ TURISTICKÉ CESTY
V okolí Dubé je velké množství turistických tras
dlouhých mnohdy i desítky kilometrů. Krátké trasy
ale chybějí, i když mnoho výletníků by jistě uvítalo také možnost kratší vycházky. V minulosti, a to
poměrně nedávné, bylo těchto krátkých turistických okruhů několik. Důvody jejich zániku jsou
různé, vedly ale zajímavými lokalitami a nebylo
by na škodu je obnovit.

mu. I dále, kde již se pěšina mění na lesní cestu,
jsou větve navršené přímo v trase cesty. Přesto

Do Vrabcova
Z Dubé půjdeme po tuhaňské silnici, mineme křížový kámen a můžeme zabočit buď na bývalé
letiště nebo obnovenou cestou v jeho polovině.
Pokračujeme k Bílé kapli a dále cestou kolem ní
Cesta údolím

je skalnatá rokle půvabná a je škoda, že není pro
turisty průchodná. Pokud by vstup do údolí přes
skládku nebylo možné obnovit, snad by se z hlavní silnice dala najít jiná přístupová cesta dolů.
Původní turistická trasa vedla z lesa loukou
vedle bývalého penzionu Vrabcov, kde se napojila na vrabcovskou cestu. Vpravo před roubeným stavením se tyčí mohutný smrk, nesoucí
označení „Památný strom“. Je to jeden z mála
chráněných jehličnanů v CHKO Kokořínsko.
Cesta k Dubé vede vlevo směrem k Vrabcovskému mlýnu.
Můžeme ale také bývalý penzion Vrabcov
obejít. Krátce přes tím, než cesta roklinou vyjde z lesa, odbočíme do skalnatého údolíčka
vlevo. Pískovec tu tvoří zajímavé tvary. Vy-

Lípa malolistá vedle bývalého mlýnu

příč loukou k porostu mladých břízek. Dojdeme
až k velkému dubu s posedem, pěšina vede pod
stráňku dolů. Na dalším stromě vidíme starou tu-

Bílá kaple

až k lesu, kde půjdeme vlevo. Lesní cestou vystoupáme k rozcestí, kde se dáme opět doleva.
Cesta vede mladým lesem, vyrostlým na místě
rozsáhlého požářiště, a posléze vyústí na hlavní
silnici 1/9. Po ní půjdeme asi 200 m doprava a
na levé straně silnice zabočíme do prostoru bývalého odpočívadla. Zde na mohutném kmeni objevíme starou turistickou značku. Pěšina dolů je

Vstup do Husarské soutěsky

ristickou značku. Jdeme hlubokou roklí, kde přes
cestu padlo několik stromů. Skalní stěny se zužují, vpravo si můžeme všimnout iniciál a letopočtů
Skalní útvary nad Vrabcovem

stoupáme nahoru, kde kolem padlého stromu
zabočíme mírně vpravo k břízám, kde se napojíme na starý úvoz, vedoucí k Vrabcovskému mlýnu. Vedle bývalého mlýna se tyčí velká lípa malolistá, rovněž „Památný strom“. Po
žluté a následně po zelené turistické značce se
vrátíme do Dubé.

Sestup od bývalého odpočívadla

zničená, zaházená odpadky a sejít ze stráně je
možné jen dokud nevyrostou kopřivy. Probrodíme-li se ale skládkou do rokliny, můžeme již pokračovat víceméně pohodlně dál. Pěšinu zčásti
tvoří strouha vymletá vodou a v současné době
je bohužel zaházená větvemi po likvidaci polo-

Husarská soutěska
Jedním z kdysi proslulých výletních míst blízko
Dubé byla Husarská soutěska. Přímá cesta k ní
je bohužel v současné době rozoraná, ale můžeme zvolit jiný přístup. Vydáme se z Dubé směrem
na Rozprechtice a před krajem lesa odbočíme ze
silnice kolem závory na cestu, vedoucí krajem
pole. Půjdeme kolem posedu a pokračujeme stále podél lesa k mysliveckému zařízení, tak zvané kazatelně. Po vyjetých kolejí v louce se dáme
vpravo. Cesta je rozrytá od divokých prasat, tudíž
méně znatelná, ale posléze se stáčí doleva na-

Husarská soutěska

Dubáček -
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z dob dávno minulých, vlevo pak velkého tak zvaného keltského kříže. Dojdeme až na prostranství,

Vlevo nad krajem močálu je do skalního
bloku vytesaná místnost. V nedávné době ji

Kříž ve skalní stěně

Skalní příbytek

uzavřené ze stran vysokými stráněmi, vpředu je
výhled na močál přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Vyvrácený smrk bohužel svou korunou zatarasil nynější výstupovou cestu z údolí.
Kdysi z Husarské soutěsky pokračovala cesta po
lávce přes mokřinu a potok na druhou stranu údolí. Později vznikla pěšina vlevo podél močálu, kterou se dalo dojít až ke ždírecké silnici. Tato trasa
je také zničená. Průchod doprava do Rozprechtic
je přerušen zvedlou vodní hladinou.

kdosi opatřil dveřmi, oknem a komínovou rourou, a i další neklamné známky svědčí o tom,
že údolí je obydlené. Dole pod hranou břehu z malé studánky vytéká pramen. Hned za
skalním obydlím se dáme vlevo strání vzhůru
a tento trochu krkolomný výstup nás dovede
k mladému smrkovému poorostu na vrcholu
skalního masívu. Podél něj dojdeme k cestě,
vedoucí krajem louky a dáme se vpravo. Pěšina
se stává málo zřetelná, i zde je přes ní padlý

kmen. Po pravé straně dole je hluboké údolí rezervace, máme je zhora jak na dlani. Půjdeme
dále kolem posedu, vyhneme se trní. Dole je
již vidět ždírecká silnice. Před mohutným dubem zabočíme velmi ostře doprava do úvozu,
který klesá dolů. Po pravé 5 straně jsou vysoké
opracované stěny bývalého lomu. Cesta se ob-

Bývalý lom

loukem stáčí doleva a ústí na ždíreckou silnici,
po níž se dáme vlevo k Černému rybníku a po
modré turistické značce zpět do Dubé.
–myš–

Nostalgická myš

Pro toho, kdo má rád turistické výlety, mám tentokrát tip na výlet do Šemanovic. Je to středně náročná cesta, dlouhá asi 18 km. Z Dubé se vydáme po červené do Rozprechtic, pokračujeme po
žluté na Dražejov. Kousek
za Dražejovem odbočíme
doleva a po modré turistické značce dojdeme do
Střezivojic. Pokud budete
padat žízní, tak zde najdete, dočasně umístěné na
fotbalovém hřišti, občerstvení Bouda (otevřeno mají
od 14,00 hod.)
Hned za obcí opustíme
modrou značku a pokračujeme po silnici do Dobřeně. Na kraji vsi nakročíme
doprava na zelenou, která
posléze uhýbá doprava,
ale my se držíme na silnici, ze které již neodbočíme. Cesta vede moc hezkým úvozem. Setkáme se
s do skály vytesaným reliéfem Krista. Dovede nás
přes území zvané Spáleniště až na křižovatku u
Šemanovic. Na této křižovatce zahneme vlevo
do obce a přímo v Šemanovicích se dáme vlevo
hned dvakrát.

A jsme na místě!!! Restaurace Nostalgická
myš byla v minulých letech uzavřená, což je velká škoda, protože je to tady moc prima. Nenechte se mýlit názvem – po nostalgii zde není ani

vidu ani slechu – „ukecaná“ paní hostinská žádnou nostalgii nedopustí. (Já jí říkala, že tohle si
neodpustím.) Prostě příjemné posezení s domácí

stravou za rozumné ceny.
Tuto hospůdku navštívilo spousta známých
osobností, které sem zval pan Ondřej Suchý –
mimochodem autor právě té myši v názvu. Budete-li mít štěstí, tak zde
pana Suchého zastihnete
a s ním možná některého z jeho pozvaných hostů. My jsme měli to štěstí
a přišli jsme právě do natáčení rozhlasového pořadu s naším nejznámějším
kaskadérem Jaroslavem
Tomsou. Jak jsme se posléze dozvěděli, tak takovéto nahrávání se zde
uskutečňuje každý měsíc.
O pozvaných hostech najdete více na www.semanovice.cz.
My jsme na cestu
zpět měli domluvený odvoz, ale pokud se nezdržíte moc dlouho, tak se
dá po odpočinku v Nostalgické myši v pohodě dojít
i zpět domů.
Pokud se rozhodnete
Nostalgickou myš navštívit, tak vám přeji příjemnou slunečnou cestu a šťastný návrat domů.
Miluše Marklová a David Hradec
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Ze života škol

V letošním roce se žáci naší školy po čtyřleté pauze zúčastnili lyžařského výchovně vzdělávacího
kurzu. Místem pobytu se nám staly Vítkovice v Krkonoších, které byly zvoleny díky výborným sněhovým podmínkám a upraveným sjezdovkám, jež
jsou svým profilem vhodné jak pro úplné začátečníky, tak i pro náročnější lyžaře. Penzion Na Starém
mlýně, v němž jsme byli ubytováni, byl standardně
vybaven a v přijatelných cenových relacích.
V blízkosti ubytovny se nachází sjezdovka,
která je široká a přehledná, proto též i velmi
bezpečná. Na ní se všech 21 žáků učilo lyžovat
a zvládat i nové trendy v lyžování, tj. carving.
Po náročném výcviku na svahu následoval

Žabí tažení

Ve čtvrtek 12.3. Bodlinky vyrazily uklidit kolem žabích zábran, aby měly žabky příjemné putování
při jarním tahu. Jaké bylo překvapení, když se na
ně z kyblíků koukalo 6 ropušek a dokonce jeden
čolek! Letos je to již posedmé, kdy jim děti ze ZŠ
Dubá budou pomáhat při jejich cestě za vodou.
Zábrany lemují cestu z Dubé směrem na
Dřevčice a žabky jsou přenášeny do rybníka
Mrazák. Zábrany pomáhají stavět zaměstnanci rychlé roty z MěÚ Dubá, a tímto jim chceme
moc a moc poděkovat. Jejich pomoc je důležitá
a naprosto dokonalá. Do letošní pomoci se zapojily třídy: I.A,I.B,II.,III.,IV.,MŠ a oddíl Bodlinky
i chovatelský kroužek.
Jana Mašková

Maškarní

Dne 28.2. v hostinci u Adamců ve Dřevčicích se
konalo dětské maškarní. Po obědě se děti s maminkami, tatínky, ale i babičkami začali scházet, až
nebylo místečko volné. Nechyběla pestrá rozmanitost masek, přišly princezny, víly, kašpárci, kovboj,
pirát, opravářka. Objevila se tu i Sněhurka, ale jen
těch 7 trpaslíků chybělo. I tak se děti dostatečně
vyřádily. Po chvilce rozkoukání si všichni zatančili na písničky z dětských pohádek. Po roztančení
děti dostaly balíčky plné sladkostí, dorty, trumpetky
a nafukovací balonky. Všichni byly spokojeni a hlavně jsme si to moc užili. Proto bych chtěla poděkovat
městu Dubá a paní starostce za finanční příspěvek
na tuto akci. Také děkuji manželům Adamcovým za
vytvoření příjemného prostředí a za uspořádání tohoto programu. Děkujeme!
Mrázková Hana

Lyžák 2009

odpočinkový herní a zábavní program vedený
paní učitelkou Mihálovou, a tak čas mimo sjezdovku byl naplněn spoustou legrace a soutěžemi
jak na sněhu (fotbal, sniper, stavba sněhuláků),
tak i v teple společenské místnosti. Večery byly
věnovány přednáškám z oblasti zimních sportů,
dokonce nás poctil návštěvou člen horské služby, který žákům na diapozitivech ukázal krásy,
ale i nebezpečí našich hor.
Zpestřením volného dne byla neobvyklá
atrakce v podobě jízdy na gumových kruzích ledovým korytem, takzvaný snowtubing.
Na konci výcviku proběhl prestižní závod ve
slalomu, jehož vítězové si odvezli domů překrás-
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né medaile, které ve školní keramické dílně vyrobila paní Helena Dolanská. Děkujeme.
Všichni účastnici se chovali výborně a zimní
radovánky si náležitě užili.
Úspěšnou realizaci akce mají na svědomí
paní učitelky Bc. Věra Valová a Mgr. Henrieta
Mihálová, nad vším bděl vedoucí kurzu pan učitel Kadlec. Ti se po celý čas svědomitě věnovali
všem žákům.
Poděkování patří vedení školy, které tento kurz
umožnilo, a samozřejmě městu Dubá a jejím zastupitelům, jež uvolnilo ze svých prostředků nemalou částku na dopravu do lyžařského střediska.
František Kadlec, vedoucí LVVZ

Knihovna – co to je?

Měsíc březen byl vždy označován jako měsíc knihy.
U nás ve školce jsme se zaměřili také na propagaci
nejrůznějších knih a zjistili jsme, že dnešní děti znají spíše „Dývídýčka“ a často se neumějí ke knize ani
chovat. Pamatuji si, že nám vždycky říkali: „Jak se
chováš ke knize, tak se chováš k příteli.“ Rozhodli
jsme se, že se to společnými silami naučíme.
Knihy jsme si prohlíželi, četli, děti nosily z domova pohádky ale i naučnou literaturu, až je to
samotné překvapilo, co se všechno můžou z knih
dozvědět.
Domluvili jsme si také návštěvu v místní knihovně, kde nás velmi vřele přivítala paní

Základní škola Dubá zve všechny děti i
dospělé:
8.4. 2009 Vodnické rejdění v areálu
Nedamova od 10,00 (soutěže pro
vodníky, Vodnické vysvědčení).

Anita Petráňová. Dětem se věnovala celou hodinu, krásně jim vysvětlila, jak se mají a mohou
v knihovně chovat a co všechno si lze půjčit. Posteskli jsme si také, jak dnešní mládež ale ani
dospělí nečtou a zjistili jsme, že z osmnácti přítomných dětí chodí do knihovny s rodiči pouze
jeden chlapec.
Je to velká škoda, kniha bude děti provázet
minimálně celým školním obdobím a umět s ní
zacházet je důležité. Nezapomínejte prosím na
knížky a učte své děti, že i kniha může být dobrý přítel člověka.
Jaroslava Sloupová a Motýlci z MŠ

Ukliďme svět
oddíl MOP ČSOP Bodlinky
zve všechny, kteří chtějí pomoci přírodě
na likvidaci černé skládky na území
města Dubá.

22.4. 2009 Velká vodní cesta
v putování po stanovištích s plněním
vodních úkolů.

s sebou: vhodný oděv, obuv, rukavice
a dobrou náladu

Zápis dětí
do mateřské školy

V úterý dne 7. dubna 2009 od 1530 hodin
se ve školní jídelně koná již tradiční

se koná 22. dubna 2009
v době od 10,00 do 15,00 hodin
(středa)

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat paní Janě Maryskové
za nápad se sběrem nepotřebných
padesátníků. Ve své cukrárně instalovala
nádobu na již neplatné padesátníky s tím,
že výtěžek věnuje zvířátkům ve škole. Díky
jejímu nápadu jsme pro zvířátka získali 947,- Kč.
Zároveň děkuji všem, kteří nezahodili již
neplatné padesátníky a vážili cestu do
cukrárny. Děkuji i těm, kteří vhodili i mince
vyšších hodnot.
Mgr. Jana Mašková

18. 4. 2009 sraz v 10,00 u školy

velikonoční jarmark .
PODĚKOVÁNÍ

Lucka Charouzková přinesla do školy
nalezeného kosa černého, který nemohl
létat. Umístili jsme ho do koše a odnesli
do chovatelské třídy. Ihned jsme kontaktovali
paní Gilovou. Ta po prohlídce kosáka
konstatovala, že křídla jsou v pořádku
a zřejmě se někde jen narazil. Bude prý po
pár dnech létat. Druhý den volala, že kos byl
zřejmě přiotrávený, dala mu léky a kosík se
z toho dostane.
Děkuji Lucce za záchranu kosa, za to,
že nebyla lhostejná.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

13

Poznáte mě?

Pokud poznáte, komu patří zvířátka
pod jednotlivými čísly, pošlete odpovědi
do 30. dubna 2008 na e-mailovou adresu
maskova.jana@zsduba.cz nebo do schránky MěÚ
Dubá, vždy s označením „Soutěž“.
Výherce, kterého zveřejníme v červnovém
Dubáčku, obdrží od paní Maškové poukázku
v hodnotě 100,- Kč na nákup krmení
pro svého zvířecího miláčka.
Nezapomeňte uvést správnou adresu!
Autorky nápadu: Andrea Vnuková, Nikola Dvořáková a Štěpánka Zývalová

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

č. 6
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Úklid podél silnic

V březnu nám opět nastoupili pracovníci VPP.
Posila patnácti lidí je skutečně znát a také díky
tomu si můžeme dovolit pustit se do akcí většího rozsahu.
Město se uklízí pravidelně, ale příkopy podél
hlavního tahu i kolem vedlejších silnic byly v zoufalém stavu. Někteří z vás si možná řeknou, že
bychom neměli dělat práci za silnice, ale já jsem
jiného názoru. Nechceme mít čisto jen ve městě,
ale také kolem Dubé a našich spádových obcí.
Proto jsme se sešli, nakoupili pytle, rozvozili
pracovníky do okolních obcí a oni sbírali a sbírali
a sbírali…. A pořád bylo co sbírat. A tak to trvalo
více než týden. Neuklízeli jsme jen u silnic, ale
také přímo na vesnicích.
Podél silnic druhé a třetí třídy jsme naplnili celkem 73 velkých pytlů, u hlavní silnice jich
bylo 74. Ovšem je třeba si uvědomit, že takové poklady jako autosedačky, velká skla, torza

První letošní
výstava
v Galerii Pošta

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací připravil na zahájení sezóny v roce 2009 v Galerii Pošta v Dubé výstavu „Dubá
v dubnu“ s podtitulem „Dubá v umění, Dubá
v běhu času“. K vidění budou staré i nové dokumentární fotografie, ale také fotografie umělecké. Dále také méně známé obrazy, inspirované Dubskem, a pro dokreslení dobového koloritu
i písemné dokumenty a staré tisky.
Vernisáž výstavy proběhne 4. dubna od
18 hodin a dále bude výstava otevřena vždy ve
středu od 9 do 11 hodin, v pátek od 14 do 16 hodin a v neděli od 10 do 12 hodin. Zájemci, kteří
budou mít zájem o prohlídku výstavy v Galerii
Pošta v jiném termínu, mohou si návštěvu dohodnout telefonicky na čísle 607 138 832 nebo
777 188 834. Výstava potrvá do 3. května.
–myš–

Lev v zimě

Radoslav Brzobohatý a Hana Maciuchová přijedou počátkem dubna do Jiráskova divadla. Nejnovější komedie Divadla Radka Brzobohatého Lev
v zimě se odehrává na začátku 12. století, kdy se
anglický král Jindřich II. a jeho manželka Eleanora
Aquitanská musí rozhodnout, který z jejich tří synů
bude vládnout. Každý z nich chce trůn získat. Eleanora je ochotna království rozdělit, král je ovšem
proti. Blíží se zima a situace se vyostřuje, začíná
nemilosrdná rodinná válka o trůn.
Filmová verze Lva v zimě získala tři Oscary, vč.
ocenění za nejlepší film a scénář. V divadelní podobě dále hrají E. Čekan. V. Hájek, J. Chvalovský,
P. Vágner, K. Velebová nebo I. Máchová. Hudbu
napsal Ondřej Brzobohatý, který s divadlem svých
rodičů spolupracuje velmi intenzívně, i jako herec.
Tereza Badinová

ledniček, křesla, matrace, nárazníky, pneumatiky atd. jsme napytlovat nemohli. Takže v konečném součtu bylo vysbíraného a odvezeného odpadu daleko více. Naplnily jsme jím dva kontejnery na sběrném dvoře.
K tomu se dá říci jediné, někteří lidé jsou skutečná pra… Většina odpadu, který jsme odvozili, byly už letité záležitosti. Když si vezmete, jak
dlouho se rozkládají plasty, a že už se nám některé kousky rozpadaly pod rukama…
Do budoucna budeme po „silnicích“ požadovat, aby se o úklid podél komunikací starali jejich
pracovníci a ne naši.
Za práci, kterou jsme tu odvedli, po nich budeme požadovat určitou finanční náhradu, která
by nám měla pokrýt aspoň náklady vynaložené
na nákup pytlů.
Naši pracovníci se při úklidu příkopů hodně
nadřeli. Počasí jim vesměs nepřálo, a tak mokli,
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padal na ně sníh a přesto svou práci odvedli kvalitně a poctivě, za což jim patří obrovské díky.
V době, kdy píši tento článek, nám ještě zbývá uklidit směrem na Heřmánky a Sušice.
Věřím, že většině z vás se čistota, která se
rozprostírá všude kolem Dubé, líbí. Stálo nás to
hodně úsilí a času. Přesto se našli i tací, kteří
naše pracovníky ocenili zdviženým palcem a pár
metrů na to stáhli okénko a vyhodili kelímek do
vyčištěného příkopu. Tak takové bych s chutí nakopala do ….
Když opomenu naschvály, které nám někteří řidiči dělají, musím říci, že pochvaly ze strany
občanů nás velice těší.
Ještě jednou díky všem, kteří se na tomto nelehkém boji s odpadky podíleli. „Dámy a pánové,
byli jste SUPER!“
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Výstava Hrady a zámky
ve výtvarném umění

Je to další prezentace sbírek z depozitářů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Původním záměrem bylo vystavit pouze ta díla, na kterých jsou zobrazena místa v našem regionu. To
se při přípravě ukázalo jako nevhodné, protože
třeba českolipští autoři tvořili i daleko za hranicemi regionu a bylo by nespravedlivé je opomenout.
Co tedy na výstavě můžeme vidět. Samozřejmě že „perly“ našeho regionu: Bezděz, Sloup,
Jestřebí, Ronov a další. Mimo to zde můžete
shlédnout hrad Střekov nebo Trosky v dobové
litografii nebo hrad Libštejn v kresbě F. Hartiga.
Jsou zde zastoupena díla školených autorů, ale
i obyčejných lidí, kteří tvořili od 19. století až do
současnosti. Kreslili nebo malovali to, co jim učarovalo nebo to, co chtěli zachovat pro budoucí
generace. Díky této výstavě se jim to podařilo

a my se můžeme dnes potěšit z jejich práce.
Doufáme, že široké veřejnosti přiblížíme objekty, které zatím neznají nebo již v této podobě ani znát nemohou. Jsou zde zobrazena místa dávno zaniklá nebo ta, která dnes mají úplně
jinou podobu.
Ať už výstava bude pro návštěvníka podnětem k výletu nebo jen příjemným kulturním zážitkem, za vše budeme rádi.
Výstava Hrady a zámky ve výtvarném umění
bude slavnostně otevřena v galerii Vlastivědného
muzea v České Lípě 6. března 2009 v 17 hodin
a prohlédnout si ji můžete denně mimo pondělí
a úterý od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v sezoně pak i v úterý. Je zde vystaveno 45 kreseb,
grafik a malovaných obrazů, které mají společné
téma – hrady a zámky.
Eva Reslová, kurátorka výstavy

Pozvání do Českolipského
muzea a galerie

V lednu a únoru doplnili odborní pracovníci stálé
expozice o nové exponáty. Každým rokem získá
muzeum řadu nových exponátů a informací, které
chce zpřístupnit široké, laické i odborné veřejnosti. Sbírkový fond muzea je doplňován ve všech
oborech historie i přírodovědy a sbírky je třeba
ukázat našim návštěvníkům. Stane se tak i v roce
2009. Připravili jsme pro Vás ukázku cínového
a měděného nádobí, které je instalováno v nově zpřístupněných krbech. Soustava krbů byla
opětovně vybourána, vyčištěna a návštěvníci si
budou moci představit, jak byl klášter vytápěn
pomocí krbů a kachlových kamen.
Doplněna bude i nově otevřená stálá expozice „Svět moří a oceánů“. V závěru roku 2008
se nám díky sponzorskému daru podařilo získat

novou kolekci krabů, hvězdic a dalších mořských
živočichů.
Expozice „Svět zvířat“ byla doplněna o nové
druhy především velkých savců jako je rys, kočka
rybářská, antilopy, kapybara a nové druhy opic.
V přírodovědné části regionální expozice pokračujeme také v doplňování nových druhů, které žijí na Českolipsku. Nově budou do expozice
instalovány například jeřáb popelavý, volavka
bílá a nutrie.
V expozicích jsou k vidění i nové živé exponáty hmyzu, pavouků, plžů a plazů.
Zcela nově byla instalována expozice ukázek sbírkových předmětů ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v prvním patře kláštera.
Zuzana Špatzová
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Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ČT 2.

Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa

19,00

Žitavsko v českých dějinách

Přednášku o vývoji do 17. století
povede Mgr. Ladislav Smejkal

PÁ 3.

KD Crystal

Česká Lípa

20,00

Country bál

Country bál s Tomášem Linkou
a skupinou Jitro

100,-

SO 4.

Městské divadlo

Nový Bor

10,00

Aladinova kouzelná lampa

Pohádka v podání Mladé scény
Ústí nad Labem

50,-

SO 4.

KD Crystal

Česká Lípa

19,00

Ondřej Pivec a Organic
quartet

Jedinečné vystoupení nejvýraznějšího mladého českého jazzového varhaníka a jeho skupiny

120,-

NE 5.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

Setkání s dechovkou
a evergreenem

K tanci a poslechu zahraje Josef
Adamec

50,-

PO 6.

Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa

19,00

Milé jaro v Nizozemí

Přednášku povede prof. Zdenek
Pokorný

ÚT 7.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Hrubiáni – Carlo Goldoni

ÚT 7.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

Posaune voce trio

ST 8.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Lemura alias Lenka
Vychodilová

ST 8.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

SO 11.

hrad Lipý

Česká Lípa

ČT 16.

Akademie
J. A. Komenského

SO 18.

Broukovcovo Kamdivadlo z České
Kamenice se představí s komedií
známého italského dramatika

70,-

„Baroque to Brodway“ – zazní 180,skladby od M. Haydna, L. Mozarta, A. Caldara a dalších
Tak trochu kabaret, tak trochu
recitál v podání herečky a zpěvačky divadla Sklep

90,-

Lev v zimě

Hvězdně obsazená hra, vyprávějící příběh krále Jindřicha II.
a jeho ženy Eleanory, kteří musejí rozhodnout, který z jejich tří
synů získá trůn

290,-

10,00

Velký velikonoční jarmark
a pašijové hry

Do 17 hodin tradiční akce pro celou rodinu, od 15 hod. pašijové hry

50,-

Česká Lípa

19,00

Jsou bylinky zázračné?

Zajímavé povídání si pro přítomné připravil bylinkář Pavel Váňa

KD Crystal

Česká Lípa

19,00

Ples seniorů s Josefem
Zímou

Velký zábavný večer určený milovníkům dechové hudby

90,-

PO 20.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Josef Fousek

Koncert známého písničkáře
a humoristy

150,-

ST 22.

Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa

19,00

Jak hledáme vesmír!

ST 22.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

Zdeněk Troška a Michal
Herzán

PÁ 24.

KD Crystal

Česká Lípa

20,00

SO 25.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

SO 25.

Městské divadlo

PO 27.
ČT 30.

Přednášku vede Ing. Karel
Pacner
Zábavná talk show plná vtipných
historek

150,-

Crystal soul night

Večer věnovaný Rhytm and
Blues, Soulu, Hip Hopu, Jazzu,
Funku a Beatboxu

150,-

15,00

Ferda mravenec
a kamarádi

Tradiční loutkové představení
divadla Zvoneček Praha

50,-

Nový Bor

18,00

Camella

15. výroční koncert novoborského pěveckého sboru

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Už jsme doma – „Jeskyně“
tour 2009

Originální česká rocková kapelase svými hosty z Francie

Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa

19,00

Jak jsem Rusko hledal
a nenalézal

Povídání o Rusku připravil Prof.
PhDr. Michal Reiman

190,-
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10. ročník maratonu Malevil Cup

Asi i vy se divíte,
jak ten čas letí. Ano,
je to tak. Stejně tak
jako rostou a stárnou
děti, tak i náš závod,
organizovaný za vydatné podpory mnohých z vás, dorostl ve
statného desetiletého junáka. Zařadil se
mezi nejvýznamnější
cyklistické akce nejen
v Čechách. Malevilské vítězství je vysoce
ceněno i za hranicemi
republiky. Marathon je
součástí Českého poháru, prestižní mezinárodní cyklistické série MarathonMan Europe
a jako jediný v Čechách má
status Světové cyklistické federace UCI.
Jak jsme dlouho dopředu předesílali, chceme
využít volného dne 8. května k tomu, abychom zorganizovali celkem dvoudenní
MALEVILSKÝ BIKE FESTIVAL v Lužických horách.
Připravili jsme pro všechny,
kdož budou mít chuť závodit,
sportovní program. Již tradiční MTB marathon, MTBO
tedy orientační závod dvojic
a jednotlivců. Připraven je závod pro děti, který bude součástí Dětského MTB Cupu Libereckého kraje a také Bike
sprint do vrchu. Nově zavádíme v rámci Malevilského marathonu kategorie
pro handicapované sportovce.

Toto vše doplněno o opravdu bohatý kulturně-společenský program od pátku do skoro

mimo jiné připravena
bezplatná kyvadlová
doprava mezi Heřmanicemi,
Jablonném
v Podj. a Oybinem.
Přijďte
podpořit
handicapované sportovce. Přijďte fandit
i všem zdravým. Určitě si to zaslouží.
Přijďte
závodit
sami nebo vaše děti.
Uvítáme i vaší pomoc při organizaci festivalu. Pojďte
s námi oslavit 10. narozeniny Malevil Cupu. Budete vítáni.
Informace k závodu a kompletní program
„Malevil festu“ naleznete na
našem webu paklisport.cz ,
ten je neustále aktualizován
a doplňován.
Tak se sem občas podívejte.
Kontakt:
Pakli sport klub Jablonné
v Podještědí
Zdislavy z Lemberka 437
Jablonné v Podještědí
CZ-471 25
telefon:
+420 487 762 905
e-mail:
paklisport@paklisport.cz
www.paklisport.cz

neděle určený pro všechny, kteří mají rádi kolo
i se rádi baví. Pro návštěvníky závodu bude

Za pořadatele a organizátory
Radek Patrák

PROGRAM MALEVILSKÝ FESTIVAL V LUŽICKÝCH HORÁCH
PROGRAM prvního dne - pátek 8. 5. 2009
MALEVIL Bike Orienteering
Orientační závod dvojic, jednotlivců a přívěsných
vozíků na 3 hodiny.
Závodí se na turistických mapách 1:50 000 dle
pravidel MTBO a je pořádán ve spolupráci s teamem SIXNUMBERS Nový Bor
MALEVIL child‘s race (závod pro děti do 14 let)
závodí se podle pravidel MTB dětského poháru Libereckého kraje a je pořádán ve spolupráci
s teamem SPINFIT Liberec
MALEVIL hill sprint (bike sprint do vrchu)
sprint do vrchu na čas, nejlepší 4 jezdci postupují
do finálové jízdy o ceny
Bike TRIAL show
- exmistr světa Martin Šimůnek pozve vybrané
týpky k nefalšovanému klání v biketrialu

RETRO MALEVIL CUP
- ohlednutí do desetiletí historie závodu

AUSTRALSKÁ BESEDA
- jak jsem přežil Čtyřiadvácu a pak chytli Krokodýla vyprávění Zdendy Kříže a Michala Červeného z MTBS.cz (foto/video)
PROGRAM druhého dne - sobota 9. 5. 2009
INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL
CUP 2009
Závod kategorie UCI C3, součást Českého poháru v MTB marathonu ČSC a seriálu MarathonMan-Europe 2009. Trasy 102 a 62 km s převýšením 2690 resp. 1630 v.m
DOPROVODNÝ PROGRAM pro všechny účastníky závodu a jeho příznivce po CELÝ DEN
- volně přístupná vyhlídková věž Jablonné v Podještědí
- v ceně startovného volné vstupenky pro Vás
nebo Vaše fanoušky na Hrad Oybin (GER)

a Státní zámek Lemberk
- v ceně startovného volná vstupenka do TRIXI
Aqua parku
- ukázky RC modelů letadel
- MODNÍ PŘEHLÍDKA sportovního oblečení
a plavek
- prezentace partnerů závodu
- stánkový prodej cyklo i necyklo zboží
- adrenalin park
- Malevil ZOO park
SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL International MTB
marathon Malevil Cup
- slosování startovních čísel o ceny
- MALEVIL BIG ROURA PÁRTY
- ÓÓÓHŇOSTOJ
MALEVIL BUS
- bezplatná kyvadlová doprava na trase Heřmanice – Jablonné v Podještědí – Oybin (GER)
a zpět.
Program a časový harmonogram bude ještě postupně doplňován a upravován.

