říjen 2008

V Dubáčku
najdete:
– Volby do zastupitelstva (str. 2)
– Úprava parků
(str. 3)

– Chovatelům
skotu... (str. 9)
– Klub malých
Dubáčků (str. 12)
– Výstup na Nedvězí
(str. 12)

Vážení spoluobčané!

Úprava zeleně na náměstí (str. 3)

Slovo úvodem

Léto je za námi a s ním i celá řada akcí, které
jsme v jeho průběhu realizovali. Nezaháleli jsme
ani v uplynulém měsíci, dovolte mi proto v krátkosti zmínit několik věcí, kterými se naši pracovníci v září zabývali.
Pokračovalo se ve zlepšování prostranství autobusového nádraží. Po výměně čekáren za nové a
vyspravení děr v chodníčkách na nástupištích, přišlo na řadu nevzhledné zábradlí, ze kterého bylo
nejprve třeba odstranit několik vrstev starého nátěru. Naším cílem je zábradlí na autobusovém nádraží, u školy a na několika dalších místech po Dubé
barevně sjednotit. Právě nádraží je jednou z vizitek
města a zároveň lokalitou, která je návštěvníkům
po příjezdu do Dubé nejvíce na očích.
Dalších úprav doznal prostor před nákupním
střediskem, odkud jsme nechali odstranit nemocnou jabloň, ze které vyčníval starý a nyní již
zcela nepotřebný betonový sloup. V souvislosti
s touto akcí a se zušlechtěním parčíku u památníku vedle autobusového nádraží jsme od občanů města zaznamenali kladné ohlasy. Za ty vám
samozřejmě děkujeme. Jsme skutečně rádi, že
si průběžných, i když zdánlivě malých změn v našem městě všímáte. Právě vaše spokojenost je
pro nás velkou motivací.

Pro letošní rok bude na podzim dokončena
také rekonstrukce veřejného osvětlení v Dubé.
Jako poslední přijde na řadu náměstí, kde dojde ke kompletní výměně stožárů i svítidel. Jak
jste se v Dubáčku mohli již několikrát dočíst, na
místo nynějších tří stožárů veřejného osvětlení,
zde budou stožáry čtyři. V souvislosti s tím dojde také k částečné úpravě veřejné zeleně na
náměstí, o tom se více dočtete v samostatném
článku.
V době, kdy vzniká tento sloupek, připravují pracovníci města rekonstrukci chodníku v ulici
Požárníků ve směru od parkoviště pod radnicí
k prodejně potravin. Současný rozbitý asfaltový
povrch zde nahradí zámková dlažba. V opravách
chodníků má město v plánu pokračovat i na dalších místech.
Mnozí z vás si jistě povšimli, že u školního
hřiště za autobusovým nádražím vzniklo nové volejbalové hřiště. Hned na začátku jeho výstavby
jsme se bohužel setkali s lidskou bezohledností.
Na úpravě hřiště strávili naši pracovníci mnoho
hodin, druhý den jsme mohli jen nevěřícně kroutit hlavami, protože celý povrch byl „vylepšený“
šlápotami a stopami po jízdních kolech. Nezbývá
než věřit, že v budoucnu bude tato plocha využívána pouze ke sportovním účelům, za jakými
zde vznikla.

V měsíci říjnu bude v areálu Autokempu
Nedamov zahájena první etapa výstavby zcela
nového sociálního zařízení. Na tuto akci schválilo zastupitelstvo na svém červnovém zasedání vyčlenit v rozpočtu částku dva miliony korun.
Stávající sociální zařízení bude odstraněno
a na jeho místě vznikne zcela nová přízemní
stavba. Podle projektové dokumentace bude
tato bezbariérová stavba rozdělena na tři části
s venkovními vstupy. Návštěvníci tak budou mít
k dispozici WC a sprchy zvlášť pro ženy, muže
a imobilní občany.
Pro výstavbu nového sociálního zařízení jsme
se rozhodli především proto, že jeho současná
podoba je již nevyhovující. Předpokládaný termín dokončení prací je v příštím kalendářním
roce. Věříme, že tuto změnu k lepšímu ocení
nejen návštěvníci, kteří se v průběhu následujících letních sezón v autokempu ubytují, ale také
všichni ti, kteří se sem přijdou jen vykoupat nebo
občerstvit.
Plán akcí, které chceme realizovat v říjnu je
skutečně obsáhlý, mimo jiné zahrnuje také obnovu parkové zeleně po celém městě.
Závěrem bych vám chtěla popřát krásný, barevný a prosluněný podzim.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Informace

Základní škola Dubá opět zahájila kurz keramiky pro dospělé a maminky s malými dětmi v prostorách malé školy v Dubé. Kurzy se konají každé úterý od
16 00 do 1730 hodin. V případě zájmu kontaktujte lektorku paní Dolanskou, tel. č. 728 384 799.
Upozorňujeme vlastníky památkově chráněných objektů v Dubé, že mohou požádat o poskytnutí finančního příspěvku z programu Regenerace městských
památkových zón ČR, který poskytuje prostřednictvím města Dubá Ministerstvo kultury ČR. Žádosti lze podat na Městský úřad Dubá nejpozději do 9. října
2008. Bližší informace vám sdělí paní Králová, Stavební úřad Dubá, tel. 487 870 103.
Dovolujeme si vás upozornit, že otevírací doba sběrného dvora v Dubé je každou středu prodloužena od 830 až do 1700 hodin. V pondělí, v úterý, ve čtvrtek
a v pátek bude sběrný dvůr občanům k dispozici od 830 do 16 00 hodin, v sobotu pak od 8 00 do 1100 hodin. Polední pauza, během níž zůstává dvůr zavřený,
je od 1200 do 1230 hodin. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na ekoložku MěÚ Dubá sl. Martínkovou na tel. čísle 724 857 243.

Volby do krajského zastupitelstva

Ve dnech 17. a 18. října 2008 se konají podzimní volby do krajského zastupitelstva. Každý z nás může
svým hlasem ovlivnit jeho složení. Kraje, neboli vyšší
územně samosprávné celky, které se od roku 2000
staly právoplatnou součástí krajského uspořádání
státu, výrazně ovlivňují životy nás všech.
Stejně jako všechny ostatní, tak i Liberecký
kraj, spravuje především střední školy a gymnázia, ale také mnohá sociální zařízení jako jsou
dětské domovy či některé speciální školy.
V oblasti zdravotnictví se jedná o zajištění nemocnic, léčeben i odborných léčebných ústavů.
Kraj výrazně zasahuje i do oblasti dopravy,
protože vlastní silnice II. a III. třídy, tudíž financuje jejich opravy.
Velkou částí se podílí také na kulturním dění.

Ze státu na něj přešly Krajská vědecká knihovna v Liberci, Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, Muzeum Českého ráje v
Turnově, Vlastivědné muzeum a galerie v České
Lípě. Kraj. Podporuje také vytvoření a zajištění
fungování muzejní sítě.
Zastupitelé kraje, které si zvolíme, mohou
dokonce podat návrh zákona do Parlamentu
ČR, čímž mají možnost ovlivnit dění nejen v našem regionu.
K volbám do krajského zastupitelstva bychom
všichni měli přistupovat zodpovědně. Vždyť i my
jsme součástí Libereckého kraje, který nám pomáhá
zajišťovat zlepšování prostředí, ve kterém žijeme.
Mílí spoluobčané, nezbývá než věřit, že se do
volebních místností dostavíte v hojném počtu.

Sběrný dvůr
Den v týdnu
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

otevírací doba
8:30 – 16:00
8:30 – 16:00
8:30 – 17:00
8:30 – 16:00
8:30 – 16:00
8:00 – 11:00

Polední pauza, během které je sběrný dvůr
uzavřen, je každý všední den v době od 12.00
do 12.30.
S případnými dotazy, týkajícími se sběrného
dvora, se můžete obracet na ekologa MěÚ Dubá,
sl. Martínkovou na tel. č. 724 857 243.
–ZM–

Výsledek kontroly nakládání s odpady

Při kontrole nakládání se směsným komunálním
a separovaným odpadem v Dubé a spádových
obcích, kterou jsem provedla v měsíci září, jsem
byla skutečně mile překvapena. Na většině míst,
ke kterým jsem při dřívějších kontrolách měla výtky, se situace výrazně zlepšila. Za to patří vám
všem, milí občané, velké díky.

Dokonce výrazně ubylo i případů, kdy se v kontejnerech na směsný komunální odpad povalovaly
elektrospotřebiče podléhající zpětnému odběru.
O tom, že většina z vás bere recyklaci odpadů opravdu vážně, svědčí i fakt, že se nám kontejnery na separovaný odpad zaplňují i na stanovištích, která dříve nebyla tolik vytížená.

Dubáček

Měsíčník informací z Dubé a okolí
Vydává: Město Dubá, IČO 00260479
http://www.mestoduba.cz
e-mail: mesto.duba@tiscali.cz
Adresa redakce: Zpravodaj Dubáček,
podatelna MěÚ Dubá,
Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá
e-mail: dubacek@atlas.cz
Šéfredaktor: Miroslav Málek
Redakční rada: Martina Lhotáková, Markéta Myšková,
Zuzana Martínková
Registrace: MK ČR E 12210
Ročník: XI., uzávěrka je vždy 15. v měsíci
Datum vydání: 1. 10. 2008
Náklad: 380 ks
Periodicita: 12x ročně
Grafická úprava: Miroslav Málek
Tisk: C-PRINT Herbert Hauser, Cvikov,
tel., fax, záznamník: 487 751 922

JUBILEA

Akorát mne mrzí, že se stále najdou tací, kteří
odpad, jež patří na sběrný dvůr, pohodí na parkovišti pod koupalištěm v Nedamově.
Přesto věřím, jak jsem zde již několikrát psala,
že se nám i tento problém podaří brzy vyřešit.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Z městské matriky

Hanzlíková Anna, Dubá
Kettnerová Miloslava, Deštná
Šperlová Helena, Dubá
Zítková Helena, Krčma
Rupert Miroslav, Dubá
Nikodémová Danuška, Dubá

Dne 6. října 2008 oslaví paní Jarmila Chramostová
z Vrchovan 70. narozeniny. Do dalších let jí přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jana s dětmi, manžel Josef a děti s rodinami.

70 let
89 let

ÚMRTÍ

Hering František, Dubá
Dne 27. 9. a 5. 11. 2008 vzpomeneme nedožitých
100 let manželů Františky a Václava Maryskových.
S úctou rodina Maryskova

Z

Jménem celé rodiny děkuji všem přátelům a známým,
kteří se v pátek dne 12.9. 2008 přišli do smuteční síně
v České Lípě naposledy rozloučit se zesnulým panem
Lojzou Kyrinovičem.
Za projevenou účast a květinové dary děkují Marie
Kyrinovičová s rodinou.

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

Dubáček -
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Plánovaná úprava veřejné
zeleně na náměstí

V souvislosti s výměnou stožárů veřejného
osvětlení na náměstí v Dubé, dojde k částečné
úpravě veřejné zeleně v tomto prostoru.
V projektu zabývajícím se podobou náměstí,
který nechalo město před lety zpracovat, se
počítá pouze se šesti stávajícími lípami a živým
plotem. Nikoliv však s oblíbenou „dětskou
pichlavou prolézačkou“.
Jsme si vědomi toho, že s pokácením této
vzrostlé dřeviny mnozí z občanů nebudou souhlasit. Na druhou stranu musíme brát v potaz
i původní záměr a také kritické ohlasy těch
z vás, kteří poukazují na to, že se tento „solitér“
mezi lípy nehodí a navíc překáží ve výhledu na
dominantu náměstí.
Nejprve jsme uvažovali o tom, že bychom tis
pouze zkrátili a ponechali jej jako součást živého plotu, ale je pravda, že by to nepůsobilo esteticky. Přesto, že si mnozí z vás nedokážou náměstí bez tisu představit, věřte, že po dosazení
zbývající části živého plotu, který je nyní právě
tímto tisem přerušen, bude střed Dubé vypadat
ještě lépe.

Při ošetřování lip na náměstí jsme z tisu vyndali spoustu ulámaných větví, jež poničily děti,
které jím prolézaly. Možná jste si povšimli i toho,
že začal usychat, a že jsme z něj v červnu suché
větve odstraňovali.
Buďte prosím shovívaví, naším záměrem je
pouze učinit Dubou ještě hezčí. Děkuji za pochopení.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Zasedání zastupitelstva
se bude konat 9. 10.
od 18.00 v Dubé
v objektu malé školy.
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Úprava parků

V měsíci září jsme se více věnovali chystaným úpravám parků v Dubé. Ať už se jedná o parčík u tzv.
„dvoustovky“ nebo o prostranství kolem památníku
u autobusového nádraží, dospěli jsme k závěru, že
zde bude třeba ošetřit téměř všechny stromy.
Jejich současný stav svědčí o tom, že jim po
celé roky nebyla věnována dostatečná péče.
V nejbližších týdnech se proto touto situací
budeme aktivně zabývat. Kromě převážné většiny stromů je v městských parcích třeba zkulturnit také keře, které mnohdy brání v průchodu po
stávajících vyšlapaných cestičkách.
Nezbytného ošetření se letos dočká také stromořadí lemující školní hřiště na Malé Straně. V tomto případě musím bohužel konstatovat, že za jejich
špatný zdravotní stav těchto dřevin může především místní omladina, která z nich částečně vytahala dráty, jež držely jednotlivé větve pohromadě
a bránily tak jejich rozlamování. Jaké „poklady“ se
skrývají uvnitř korun, raději nebudu ani zmiňovat.
V souvislosti s vybudováním nového volejbalového hřiště a odstraněním staré polorozpadlé kabiny
u hráze rybníčku na Malé Straně, bude třeba vyčistit
celou zadní část zatravněné plochy od náletů.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 7/2008 ze dne 11. září 2008 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. 7/2008.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Miloslavu Vokolkovou a pana Milana Netrha a zapisovatele usnesení pana Václava Kubáta.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitelstva č. 6/2008 ze dne 12. června 2008
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2008 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádostí č.ev.
24/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků: část p.p.č. 1050/3, trvalý travní porost
a část p.p.č. 1295/2, ostatní plocha o celkové
výměře cca 150 m2, v obci Dubá, katastrální
území Korce. Jedná se o části pozemků bezprostředně navazující na pozemek p.p.č. 1004,
v obci Dubá, katastrální území Korce.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádostí
č.ev. 27/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků: st.p.č. 32, zastavěná plocha
a nádvoří (zbořeniště) o výměře 246 m2, části
p.p.č. 19/5, ostatní plocha o výměře cca 100 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.
Jedná se o části pozemků přiléhající k pozemkům u budovy č.p. 23 na Dražejově.

pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemných žádostí
č.ev. 32/08 a 33/08, vyhlásit a zveřejnit prodej
městského pozemku: část p.p.č. 1492/1, ostatní
plocha o výměře cca 500 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Jedná se o část
pozemku přiléhající k pozemkům u budov č.p. 1
a č.ev. 18 na Dražejově.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádostí č.ev.
29/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských nemovitostí: budova bez č.p./č.ev. (stodola v Dlouhé ulici v Dubé) stojící na st.p.č. 25, st.p.č. 25,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 709 m2,
p.p.č. 1/1, ostatní plocha o výměře 788 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4e) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 28/08, vyhlášení a zveřejnění prodeje městského pozemku: část p.p.č. 1492/4, ostatní plocha o výměře cca 50 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Jedná se o pozemek,
který leží mezi nemovitostmi různých vlastníků,
v této souvislosti je doporučen pouze pronájem
tohoto pozemku.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4f) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 35/08, vyhlášení a zveřejnění prodeje městského pozemku: část p.p.č. 2456/3, ostatní plo-

cha o výměře cca 300 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek, který
leží mezi státní silnicí a polem p.p.č. 1912/27,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Na tomto
pozemku jsou vysázeny lípy a z větší části se
jedná o prudkou stráň. Příjezd na uvedené pole
je k zemědělskému obhospodařování zajištěn.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4g) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev. 15/06, vyhlášení a zveřejnění prodeje
městských pozemků: st.p.č. 771, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, část p.p.č.2670/
3, vodní plocha (zamokřená plocha) o výměře cca 300 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Jedná se o pozemky, které leží u Rozprechtického rybníka pod státní silnicí. Na stavebním pozemku je postavena stavba (vojenský
bunkr), která je ve vlastnictví České republiky
Ministerstva obrany. Pozemky se nacházejí
v Přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky
v I. zóně na území Správy CHKO Kokořínsko.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemné žádosti č.ev. 21/08 a 22/08: jedná se
o st.p.č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 777 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan A.P., kupní cena činí: 241,- Kč za 1 m2
pozemku, tj. 187 257,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení
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kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud
v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné
kupní smlouvy, bude tento schválený prodej
zrušen.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 1
4i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva směnu městského pozemku
s finančním doplatkem (již vyhlášeného a zveřejněného ke směně, písemná žádost č.ev.
34/07), za pozemky z vlastnictví fyzické osoby, a to následovně: z vlastnictví města Dubá
směnit p.p.č. 260/5, ostatní plocha o výměře
196 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná
u Dubé, za p.p.č. 256/3, ostatní plocha o výměře 13 m2 a p.p.č. 258/2, trvalý travní porost
výměře 21 m2, v obci Dubá, katastrální území
Deštná u Dubé, z vlastnictví paní I.P.. Paní I.P.
doplatí městu Dubá finanční rozdíl cen (40,- Kč
za 1 m2 pozemku), to je celkem 6 480,- Kč plus
správní poplatky, vše 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
nedojde k uzavření předmětné směné smlouvy, bude tato schválená směna zrušena.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4j) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města Dubá pozemky p.p.č. 1311/1, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1 050 m2,
p.p.č. 73/2, ostatní plocha o výměře 12 m2,
p.p.č. 1454, ostatní plocha o výměře 362 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: 67 100,- Kč se splatností před podpisem kupní smlouvy.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4k) REVOKOVALO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v celém rozsahu rozhodnutí zastupitelstva města Dubá č. usnesení
4b-3/2008 ze dne 13.3. 2008 a č. usnesení
4j-6/2008 ze dne 12.6. 2008, které se týkalo prodeje městských pozemků p.p.č. 1037/3,
zahrada o výměře 28 m2, p.p.č. 1295/3, trvalý
travní porost o výměře 903 m2, v obci Dubá,
katastrální území Korce. Důvodem je zásadní
změna rozsahu prodeje, neboť při projednávání
prodeje se vycházelo z chybného zákresu pozemku v katastrální mapě.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva po provedeném geometrickém
zaměření pozemků, vyhlásit a zveřejnit prodej
městských pozemků: p.p.č. 1037/3, zahrada
o výměře 28 m2, část p.p.č. 1295/3, trvalý travní
porost o celkové výměře 511 m2, (tj. podle geometrického plánu p.p.č. 1295/3, trvalý travní porost o výměře 359 m2, a p.p.č. 1295/18, trvalý
travní porost o výměře 152 m2, v obci Dubá,
katastrální území Korce.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4l) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti podepsání předložené smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Dubá a společností ČEZ Distri-
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buce, a.s., Děčín, která se týká umístění zemního kabelového vedení NN, vrchního vedení NN,
3x podpěrný bod na městských pozemcích p.p.č.
1296, p.p.č. 1083/2, p.p.č. 1321, p.p.č. 1323,
p.p.č. 1316, p.p.č. 1322/1, p.p.č. 861/1, v obci
Dubá, katastrální území Nedamov, v rámci připravovaného projektu „Nedamov, část Panská
Ves, Křenov – NN“.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– budovy a pozemku včetně příslušenství (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn): budova (objekt
k bydlení) č.p. 16 na Masarykově náměstí v Dubé stojící na st.p.č. 205, st.p.č. 205, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 453 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Strana kupující: pan J.H.
a paní K.H., kupní cena činí 1 125 710,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději 19.12. 2008. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 1
5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– budovy a pozemku 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 R.J., kupní cena činí
586 090,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději 19.12. 2008. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 1
5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– budovy a pozemku včetně příslušenství (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn): budova (objekt k bydlení) č.p. 64 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 297, st.p.č. 297, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 324 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Strana kupující: pan T.M.
a paní L.M., kupní cena činí 704 540,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději 19.12. 2008. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 2
5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– budovy a pozemku včetně příslušenství (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn): budova (objekt
k bydlení) č.p. 147 v ulici Jana Roháče v Dubé
stojící na st.p.č. 113/1, st.p.č. 113/1, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 334 m2, p.p.č. 151,
zahrada o výměře 33 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan J.B., kupní cena činí 361 980,- Kč plus správní poplatky,
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vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději 19.12.
2008. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 1
5e) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v záležitosti řešení prodeje dalších městských domů již navržených a schválených k prodeji, tj. budova č.p. 2 v Poštovní ulici
v Dubé, budova č.p. 17 v Luční ulici v Dubé,
budova č.p. 52 v Českolipské ulici v Dubé, budova č.p. 271 v Českolipské ulici v Dubé, budova č.p. 70 Na Výsluní v Dubé, budova č.p. 71
Na Výsluní v Dubé a budova č.p. 82 ve Školní
ulici v Dubé, se bude postupovat podle zákona
č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti musí
být nejprve zpracováno na jednotlivé budovy
prohlášení vlastníka budovy. Co se dále týče
prodeje budovy č.p. 82 ve Školní ulici v Dubé
bude k prodeji přistoupeno pouze za předpokladu, že bude zájem o koupi alespoň 50 %
bytových jednotek v této budově.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 2
6) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu města Dubá na rok 2008, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Od počátku roku je hospodaření města přebytkové, příjmy jsou zatím
o 3 095 000,- Kč vyšší než výdaje. Ke konci
srpna byl stav finančních prostředků města ve
výši 14 802 000,- Kč. Protože se dosud daří
rozpočet naplňovat o něco lépe než bylo původně navrženo, byl rozpočet na straně příjmů
upraven o 747 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že se v našem městě do
konce letošního roku uskuteční několik významných akcí nebo budou hrazeny již probíhající akce, zvyšuje se rozpočet na straně
výdajů o 4 377 000,- Kč. Jedná se především
o předfinancování rekonstrukce zahrady mateřské školy v celkové výši 2 934 000,- Kč. Po
dokončení akce v příštím roce bude akce hrazena z dotace a náklady města budou pouze
10 % z této částky. Dále proběhla výměna oken
v tělocvičně základní školy, na kterou bylo původně plánováno 450 000,- Kč. Zastupitelstvo
města odsouhlasilo zakázku ve výši 968 000,Kč, rozpočet byl tedy doplněn o 518 000,- Kč.
Zastupitelé již souhlasili se zhotovením vrtu
na pitnou vodu pro potřeby TJ Slavoj Dubá,
z tohoto důvodu zvýšili příspěvek pro TJ Slavoj o 180 000,- Kč. Poslední větší položkou je
400 000,- Kč na rekonstrukci a čištění dešťové kanalizace od „Návesáku“ až do Nedamovské ulice. V uvedené úpravě č. 2 převyšují
navržené výdaje roku 2008 příjmy roku 2008
o 3 630 000,- Kč. Na tento rozdíl budou použity
ušetřené prostředky z minulých let.
7a) SCHVÁLILO na návrh paní starostky spolufinancování projektu „Jaro, léto, podzim, zima
v zahradě je vždycky prima“ (reg. č.: CZ.1.13/
2.3.00/02.00129) z rozpočtu města Dubá ve
výši 293 344,- Kč.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky vyčlenění částky 2 933 437,- Kč, odpovídající 100 %
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celkových způsobilých výdajů na projekt z rozpočtu města Dubá na zvláštní účet zřízený
městem Dubá u České spořitelny, a.s., číslo
účtu 182-0993372369/0800.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Projekt „Jaro, léto, podzim, zima v zahradě je vždycky prima“ (na rekonstrukci zahrady naší mateřské školy) byl
30.6. 2008 schválen k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
7b) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na
základě výsledku posouzení hodnotící komise předloženou cenovou nabídku firmy STEMA Roman Martin, na akci „Jezírko, zahradní úpravy a ohniště při rekonstrukci zahrady
v MŠ Dubá jako součást projektu Jaro, léto,
podzim, zima v zahradě je vždycky prima“,
v ceně 368 035,- Kč bez DPH + 19 % DPH
69 927,- Kč, celkem 437 962,- Kč.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Hodnotící komise vzala v úvahu nižší cenu a komplexnější nabídku této firmy.
7c) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na
základě výsledku posouzení hodnotící komise předloženou cenovou nabídku společnosti BENJAMÍN s.r.o. na akci „Dodávka herních
prvků pro dětské hřiště určené pro děti do 8 let
v Dubé“ jako součást projektu Jaro, léto, podzim, zima v zahradě je vždycky prima“, v ceně 1 661 184,10 Kč bez DPH + 19 % DPH
315 624,98 Kč, celkem 1 976 809,08 Kč.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Společnost BENJAMÍN
s.r.o. splnila veškeré požadavky, z technického
a odborného hlediska nebyly připomínky.
7d) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky o uzavření smlouvy o dílo na základě
výsledku posouzení hodnotící komise s firmou
Antonín Lupoměský na akci „Truhlářské práce
při rekonstrukci zahrady v MŠ Dubá na základě projektu Jaro, léto, podzim, zima v zahradě je vždycky prima“, v ceně do výše max.
300 000,- Kč včetně DPH.
komentář starostky: Firma vyrobí zahradní
domek, sedátka k pískovišti, plůtek a provede
rekonstrukci altánu.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu odborného lesního hospo-

dáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka o hospodaření Městských lesů Dubá za období 1. pololetí roku 2008, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá.
komentář starostky: Z údajů lesní hospodářské evidence bylo v 1. pololetí vytěženo celkem 1 487 m 3 dřeva, zcela převažovala úmyslná těžba – 82,3 %. Zpeněžení dříví se pohybuje okolo 1 150 Kč/m 3 , což víceméně odpovídá cenovým relacím roku 2007. Městské lesy
vykázaly průběžný zisk ve výši 286 183,- Kč
(výnosy činily 1 749 318,- Kč, náklady činily
1 463 135,- Kč).
9) SOUHLASILO na návrh odborného lesního
hospodáře Městských lesů Dubá Ing.Štveráčka
s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova (opatření Investice do lesů, podopatření
Lesnická infrastruktura) na stavební akci „Úprava a zpevnění lesní cesty“, s finanční spoluúčastí
města Dubá ve výši 15 % celkových nákladů, tj.
cca 435 000,- Kč bez DPH.
pro: 10 proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Lesní cesta by zpřístupnila
komplex lesa mezi Dražejovem a Rozprechticemi
a umožnila tak v příštích letech těžební činnost
ve výši cca 5 000 000,- Kč.
10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti správce Římskokatolické farnosti Deštná Mgr. Milana Mordačíka poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu
města Dubá ve výši 55 000,- Kč na spolufinancování generální opravy Kaple sv. Jana Nepomuckého v Dražejově (výměna oken, montáž okapů a svodů včetně klempířských prvků
a hromosvodu). Tento finanční příspěvek bude
poskytnut jako spoluúčast dotace Ministerstva
kultury ČR.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
11) PROJEDNALO předloženou písemnou žádost občanů Horních Heřmánek ohledně opravy místní komunikace a vybudování veřejného
osvětlení v této části obce.
ROZHODLO na návrh zastupitele pana Václava Kubáta provést opravu místní komunikace pracovníky údržby města Dubá v úseku s největším
poškozením povrchu a zadat vypracování cenové
nabídky na vybudování veřejného osvětlení.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

na městské komunikaci p.p.č 1201/2, v obci
Dubá, katastrální území Zakšín.
ROZHODLO na návrh paní starostky provést opravu uvedených mostků pracovníky
údržby města Dubá do konce roku 2008.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
13) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na
základě výsledku posouzení hodnotící komise předloženou cenovou nabídku firmy Ing.
Milan Tichý – Inženýrské stavby VOKA, na
akci „Čištění dešťové kanalizace“ v úseku od
rybníku „Návesák“ do Nedamovské ulice v Dubé, v ceně 276 500,- Kč bez DPH + 19 % DPH
52 535,- Kč, celkem 329 035,- Kč.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
14) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
– seznamu akcí města Dubá na rok 2008, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá
– provedené rekonstrukce střechy na městském
objektu č.p. 9 v Deštné
– provedené nové fasády na kostele Sv. Václava v Deštné
– úpravy prostoru (hřiště) za autobusovou čekárnou v Dubé
– opravy křížku v Dlouhé ulici v Dubé
– provedené výměny oken a opravy fasády na
budově radnice v Dubé
– provedené opravy městské komunikace Luční v Dubé
– provedené výměny části střešní krytiny na
budově sušárny chmele v Dubé
– provedené výměny skleněných výplní v tělocvičně Základní školy Dubá
– přidělení městského nebytového prostoru
v objektu č.p. 82 ve Školní ulici v Dubé
– přidělení městských bytů v Dubé
– rozhodnutí o zamítnutí kofinancování projektu
Bezpečný život v Mikroregionu Podralsko
– plánované rekonstrukce Českolipské ulice (od
Slávie k náměstí) v Dubé
– vybudování vrtané studny v areálu TJ Slavoj Dubá
– rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku na obnovu sochy Panny Marie na Novém
Berštejně
– rozhodnutí o přidělení finanční podpory na obnovu kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách.

12) PROJEDNALO předloženou písemnou žádost pana F.N., ohledně opravy 2 ks mostků

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

ZUBNÍ POHOTOVOST – ŘÍJEN 2008

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 4.10.
MUDr. Milena Palková
B. Egermanna 231, Nový Bor
tel. 487 727 840

neděle 12.10.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 25.10.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel. 487 524 577

neděle 5.10.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 487 520 704

sobota 18.10.
MUDr. Irena Rohlíčková
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 954 963

neděle 26.10.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 762

sobota 11.10.
MUDr. Naděžda Motlíková
Eliášová 1545/9, Česká Lípa
tel. 487 853 014

neděle 19.10.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel. 487 851 705

úterý 28.10.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901
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Třídní srazy,
podnikové večírky,
oslavy narozenin,
schůzky.
To vám nabízí
BLUE BAR
autobusové nádraží DUBÁ.
Malý salonek pro 12 osob,
nekuřácký pro 35 osob
s možností tance
při živé či repro hudbě.
Občerstvení zajistíme,
možno i vlastní.
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Chovatelům skotu, ovcí a koz

14. srpna 2008 byla Státní veterinární správou
ČR vyhlášena mimořádná veterinární opatření,
kterými se všem chovatelům skotu, ovcí a koz
v ČR nařizuje povinné nouzové očkování proti
viru katarální horečky ovcí. Mimořádná veterinární opatření byla vyhlášena obvyklou cestou
veřejnými sdělovacími prostředky a jsou vyvěšena na úřední desce Ministerstva zemědělství
ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje, na webových stránkách Státní veterinární správy ČR
www.svscr.cz , Krajského zemědělského portálu
apic www.apic-kraj.cz . Krajská veterinární správa navíc požádala starosty měst a obcí, aby byla
vyvěšena i na úředních deskách měst a obcí Libereckého kraje.
Nouzová vakcinace je povinná pro všechny
chovatele skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců
(s výjimkou zoologických zahrad), s povinností
přeočkování po 3 týdnech a doočkování mláďat
vždy po 90. dni po jejich narození.
Povinnost se vztahuje i na chovatele skotu,
ovcí a koz, kteří dosud nesplnili svoji povinnost
požádat o registraci chovu v centrální evidenci
zvířat.

Nouzové očkování provádí soukromí veterinární lékaři, u kterých se musí chovatelé sami
přihlásit. První očkování zvířat mělo být provedeno nejpozději do 14. září 2008. Krajská veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit v odůvodněných případech
výjimku z nařízeného nouzového očkování, která
spočívá zejména v odložení termínu 1. vakcinace, ale vakcinace musí být provedena nejpozději
do 15.11.2008
Jedná se o jedinečnou akci, ve svém rozsahu
první tak rozsáhlou po roce 1989. Vakcinace je
jedinou účinnou obranou proti katarální horečce
ovcí, proti jejímu dalšímu šíření. Umožňuje bezproblémový obchod v rámci ČR, EU i se třetími
zeměmi. Proto se Ministerstvo zemědělství ČR
rozhodlo pomoci chovatelům přežvýkavců stejně
jako v ostatních státech EU a zajistilo financování
celé akce s využitím zdrojů EU a pověřilo Státní
veterinární správu ČR tuto nouzovou vakcinaci
organizovat.
Pokud by se vyskytly nejasnosti nebo se nepodařilo získat pro očkování soukromého veteri-

nárního lékaře, obraťte se, prosím, na Krajskou
veterinární správu pro Liberecký kraj (pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou MVDr. Jaroslav
Jaroš – tel. 602451874, okres Semily MVDr. Michal Švihel – tel. 721751006, okres Česká Lípa
MVDr. Jindřich Dvořák – tel. 722577945), v odůvodněných nebo mimořádných případech přímo
na ředitele odboru ochrany zdraví zvířat Krajské
veterinární správy – MVDr. Václava Švihela – tel.
602181929).
Věřím, že všichni chovatelé skotu, ovcí a koz
pochopí výjimečnost situace a povinnosti vyplývající z mimořádných veterinárních opatření splní. Pouze při plošném přeočkování všech zvířat
je možné dosáhnout účinnou ochranu. Nesplnění
této povinnosti by bylo nutno sankcionovat dle veterinárního zákona, a to jistě nikdo nechce.
MVDr. Josef Král, ředitel Krajské veterinární
správy pro Liberecký kraj
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11
tel. 485103871-2, 482710623, fax 482713149, e-mail:
kvsl@svscr.cz

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v srpnu

l Dne 15.8.2008 od 09:00 do 12:34 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v katastru obce Zakšín s technikou: RZA 1 Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn havarovaný osobní a nákladní automobil s jednou zraněnou osobou, které byla do
příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta
před-lékařská pomoc. Vozidla byla zajištěna proti
možnému vzniku požáru /odpojení AKU/ a úniku
provozních kapalin. Dopravní nehoda bez úniku.
Na místě Policie ČR. Velitel zásahu: Otta Skřivánek.

l Dne 16.8.2008 od 02:56 do 13:34 hodin vyjela jednotka k požáru stohu slámy na letišti v Dubé
– směr Pavlíčky s technikou: 2x CAS-32 T148,
CAS-24 Š706, RZA I Nissan Patrol a s plovoucím
motorovým čerpadlem v počtu 1 + 9. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu se
stoh nacházel ve třetí fázi požáru /zachvácená
celá plocha stohu/. Jednotka do ranních hodin
prováděla ochranu okolí a nechávala požářiště kontrolovaně dohořet. Vlivem sálavého tepla
došlo ke vznícení přilehlého hnojiště. Na místo

ilustrační foto

zásahu byl přivolán nakladač, který postupně
rozhrnoval hnojiště. Lokalizace a následná likvidace byla provedena třemi proudy z lafetových
proudnic a jedním proudem „C“. Čerpací stanice
byla zbudována pomocí motorového plovoucího
čerpadla „Na máchadle“ v Dubé. Při zásahu se
spotřebovalo 170.000 litrů vody. Na místě byl přítomen majitel a vyšetřovatel příčin požáru z Hasičského záchranného sboru Česká Lípa. Škoda
byla vyčíslena na 160.000,- Kč. Příčina vzniku
byla úmyslné zapálení. Velitel zásahu: Tomáš
Mařík a Jaroslav Hoza.
l Dne 18.8.2008 jednotka vyjela na dohašovací
práce s technikou: 1x CAS-32 T148. Na dohašení
se spotřebovalo 13.200 litrů vody.

l Dne 18.8.2008 od 23:21 do 23:55 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I.
třídy číslo 9 v Deštné s technikou: RZA 1 Nissan
Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu bez zranění. Vozidlo bylo
mimo komunikaci bez úniku provozních kapalin.
Havarovaný automobil byl za asistence Policie

ČR vytažen zpět na komunikaci. Velitel zásahu:
Tomáš Mařík.
l Dne 25.8.2008 od 13:17 do 13:54 hodin vyjela jednotka k požáru v Dubé „U Prokopa“ s technikou: CAS-32 T-148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn požár balíků slámy na poli. Lokalizace a
následná likvidace byla provedena jednoduchými
hasebními prostředky a jedním proudem „C“. Při
zásahu se spotřebovalo 2.800 litrů vody. Příčina
vzniku požár byla hra dětí s otevřeným ohněm.
Velitel zásahu: Otta Skřivánek.
l Dne 25.8.2008 od 19:58 do 20:51 hodin vyjela jednotka k požáru rodinného domu v Jestřebí s technikou: CAS-24 Š706 a RZA 1 Nissan
Patrol v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru Česká Lípa byla jednotka
odeslána zpět na základnu. Jednalo se o požár
půdního bytu se střešní konstrukcí. Na místě již
zasahovaly dvě jednotky požární ochrany. Velitel
družstva: Jaroslav Hoza.
Jaroslav Hoza
PLACENÁ INZERCE

10

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Turistická putování

Dubáček

TURISTICKÉ PUTOVÁNÍ S Dr.
rr. CÍLKEM
V rámci interdisciplinárního sympozia na téma
„Sdýchávání s krajinou“, které v posledním srpnovém týdnu zorganizoval Podbezdězský spolek
intelektuální, poetický a okrašlovací, se uskutečnila vycházka s dr. Václavem Cílkem, známým
geologem, archeologem a klimatologem. Sympozium mělo za cíl napomoci tvůrcům z různých
uměleckých oborů sblížit se se zdejší krajinou
a objevit v ní zdroj inspirace.
Účastníci vycházky pod vedením dr. Cílka
se sešli v Dřevčicích u hostince a odtud vyrazili k prázdné požární nádrži, kde se zastavili ke
krátkému zamyšlení nad historickými peripetiemi
dubska. Dr. Cílek poukázal na fakt, že jako pozůstatek éry pěstování chmele jsou ve většině
vesnic zdejšího regionu velké domy s prostory
pro sušení chmele a s ubytovnami pro sezónní dělníky. Tak velké objekty ale po II. světové
válce většinou nenašly uplatnění a chátraly.
I v Dřevčicích kolem požární nádrže chybí několik domů nebo z nich zbývají ruiny a proto prostor nepůsobí uceleně. Dr. Cílek upozornil také
na reliéf ve štítě jednoho z domů, na chráněný
platan a velmi hlubokou studnu u něj. Dřevčice

Poustka

Odlamující se skalní sloup

pravěku až po středověk při loveckých výpravách, používali je sběrači i pastevci. Stopy po
těchto dávných lidech jsou až 8 tisíc let staré.
Převisy, které v současnosti s oblibou využívají trampové, bývají místy s pravěkým osídlení,
protože lidé si k přebývání vybírají stále stejné lokality.
Dr. Cílek ukázal nejen různé tvary v kamenných stěnách, ale i postupně se odlučující část

každý svůj určitý úsek skalní stěny a objevovali
barvy a tvary, ukryté v kameni. Zvlášť pro přítomné výtvarníky to byl neocenitelný inspirační
okamžik.
Pěšina pokračovala vlevo do lesa a dále
mezi mladými stromky po hraně rokle až k místu, kde nalevo bylo možné po dřevěné lávce
přejít na osamocený kamenný pilíř. Dr. Cílek
zde vysvětlil vznik tak zvaných železivců. Jde

Skalní stěny

Dr. Cílek vysvětluje vznik železivců

pískovcové skály, tvořící sloup s mohutnou hlavicí. Poté skupina účastníků vycházky pokračovala
až k mostku, kde málo znatelná pěšina odbočila vpravo podél skal. Minuli pramen ve skalním
korytu, o něco dále po levé straně malé jezírko,
vzniklé ve vývratu stromu. Po pár krocích pak
odbočili strání vzhůru až na stezku, která mezi
skalními stěnami stoupala do svahu. Dokladem
stáří této cesty je nejen letopočet na kraji skal,
ale i tři křížky o něco dále. Dr. Cílek zde přiměl
účastníky vycházky, aby soustředěně pozorovali

o železité útvary v pískovci, tvořící laicky řečeno jakési trubice 6 - 8 metrů dlouhé, které
z čelního pohledu vytvářejí na skalních stěnách kruhovité vzory. Nejvíce je možné jich
vidět na Špičáku u Střezivojic, který je v tomto ohledu evropským unikátem, a proto požívá
statutu chráněného území. I zde u Dřevčic ale
bylo možné tyto útvary vidět, je jimi prostoupen celý bok údolí.
Málo zřetelnou pěšinou pak vycházka pokračovala po hraně rokle kolem polního záchodu

Dům s reliéfem ve štítě

byly jednou mnoha z lokalit, kde nebylo snadné
najít zdroj vody, proto byly stavěny nádrže, které
vodu zachycovaly.
Trasa vycházky pokračovala kolem malého kalu po zelené turistické značce směrem
k Poustce. Dr. Cílek vysvětlil, že stará cesta,
která bývala širší než nyní, se postupem času
stala hlubokým úvozem, z něhož při deštích
voda splavuje zeminu do údolí a tak vlastně
cesta podporuje půdní erozi. Poukázal také na
bývalý malý lom na pískovcové kvádry po pravé
straně cesty. Kolem domů na Poustce sestoupila skupina účastníků komentované vycházky do
údolí potoka a kolem pramene s reliéfem nad
klenbou pokračovali všichni až ke skalním blokům, tyčícím se vpravo. Zde dr. Cílek upozornil
na brusné stopy ve velkém balvanu, které zde i
na jiných podobných místech zanechali pradávní obyvatelé. Skalní převisy bývaly osídleny od

Dubáček -
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na louku, kde bývá letní tábor. Stezka směřovala vlevo opět na hranu rokle a pak sestoupila
k plošině pod hradem Chudý Hrádek. Účastníci
si prohlédli hradní zříceninu, někteří pod vedením dr. Cílka sestoupili velmi úzkou soutěskou
na dno hradní cisterny. Zajímavé byly i skalní
bloky kolem zříceniny. Cestou mírně vlevo se

vat krajinu a horizont. Bylo vidět například Ralsko, hřbet Ještědu, Bezděz, Nedvězí. Dr. Cílek
upozornil, že horizont zde není porušený, pouze je vidět lom na Maršovickém vrchu a hrady
na kopcích.
Po cestě, vysypané velkými valouny, sešla
skupina k nově opravené kapličce na návrší nad

Skalní bloky u Chudého hrádku

Kaplička nad Dřevčicemi

pak všichni vrátili na louku a napříč po ní k polní
cestě směrem do Dřevčic. Na planině nechal dr.
Cílek účastníky vycházky rozestoupit se podél
cesty a při postupném pomalém otáčení pozoro-

Dřevčicemi a pak zpět do centra Dřevčic k prázdné požární nádrži.
–myš–

Chudý hrádek

Uvnitř zříceniny Chudého hrádku

PLACENÁ INZERCE

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – PRODEJ UHLÍ
nabídka služeb
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Základní škola Dubá pořádá
u příležitosti Roku žáby,
pátého výročí založení Chovatelského kroužku
a Světového dne zvířat

Den otevřených dveří u zvířátek.

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

ZŠ vykročila
s titulem

Základní škola v Dubé vykročila do školního roku
2008/2009 s titulem Ekoškola, který jí byl slavnostně udělen 26. 6. 2008 v Senátu ČR v Praze. Udělení titulu znamená pro školu právo užívat tento titul, logo a vlajku po dobu dvou let. Pak
bude následovat obhájení titulu.

Pátek 3.10. 2008 od 15,00 – 18,00
Sobota 4.10. 2008 od 10,00 – 13,00

Návštěvníci si mohou prohlédnout zvířecí chovance,
zasoutěžit si v malém testíku a prohlédnout si žabí
exponáty ze soukromých sbírek.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Klub malých Dubáčků

V klubu u knihovny se každou středu od 10 hodin začaly opět scházet maminky na mateřské
dovolené s miminky a malými dětmi. Zváni jsou
i tatínkové nebo babičky s vnoučaty. Přijďte si
popovídat, podělit se o zážitky. Děti si pohrají,
prozkoumají hračky a seznámí se s novými kamarády. Během října společně navštívíme zvířátka v ZŠ a naplánujeme další společné akce.
Nebuďte doma a přijďte mezi nás.
Ve čtvrtek od 16 hodin v tělocvičně ZŠ pro-

bíhá pravidelné cvičení a hrátky rodičů s dětmi.
Vhodné zejména pro děti od 2-5 let, lze zapojit
i menší děti, pokud už chodí či starší sourozence.
Učíme se nové říkanky a cvičíme na nářadí.
Příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny činí
10 Kč za dítko. Přijďte se s námi protáhnout.
Těšíme se na Vás.
Bližší informace, náměty či nabídky spolupráce na telefonu 723 642 500.
Irena Žalovičová

Jana a Pavel Maškovi
zvou všechny milovníky podzimní přírody
na 8. ročník

výstupu na Nedvězí.
v neděli 26.10. ve 13,00 hodin.
Energie na cesty
a dobré počasí zajištěny!
Chůzi zdar!

Pro děti i pedagogický sbor znamená dosažení
titulu odměnu za dvouleté snažení v oblasti ekologizace provozu školy. Je to i závazek do budoucna,
který s sebou nese odpovědnost všech zúčastněných za svá jednání vůči životnímu prostředí.
Přejeme proto celé škole hodně sil a nápadů
při zdolávání všech aktivit v tomto směru.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Vlastivědný spolek
Českolipska
Program akcí Klubu přátel muzea
11. 10. sobota, klubovna muzea 14.00 hod.
Městské muzeum v České Lípě v kulturních dějinách našeho města v letech 1933 – 1952.
18. 10. sobota, klubovna muzea 14.00 hod.
Pražské jaro 1968 v podmínkách Českolipska.
Vzpomíná Zdeněk Stehlík a jeho hosté. Ukázky
obrazových a zvukových dokumentů.
25. 10. sobota, klubovna muzea 14.00 hod.
Československá opevnění v roce 1938. Přednáší
Jaroslav Oplt z Jablonného v Podještědí.
28. 10. úterý, společná oslava státního svátku
Sraz ve 13.30 hod. u „Lípy svobody“ na Slovance.

Kultura

Úspěšné
sympozium

V posledním srpnovém týdnu se uskutečnilo
v Dubé interdisciplinární sympozium, nazvané „Sdýchávání s krajinou“. V souladu s tématem mělo za cíl přiblížit různými způsoby zdejší
krásnou krajinu a zároveň na ni i pomocí různých uměleckých disciplín reagovat. Přibližně deset mladých lidí nechalo na sebe krajinu
kolem Dubé působit a vytvořili artefakty, které
následně vystavili v Galerii Pošta. Celá akce,
kterou Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací v Dubé uspořádal, ležela organizačně na bedrech Tomáše Černého a Jana
Vaňka, kteří ji výborně zvládli a i sami vytvořili
pozoruhodná díla.
–myš–
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Nenechte si ujít

Souborná výstava výtvarnice Daniely Talachové
in memoriam, je jednou z kulturních akcí, které
stojí zato navštívit. Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací, jehož byla Daniela
Talachová členkou, shromáždil podstatnou část
jejího výtvarného díla a připravil z něj výstavu,
která dokumentuje nejen malířskou tvorbu, ale
i grafiku, fotografii a užité umění, kterému se zesnulá malířka věnovala. V Galerii Pošta probíhá
tato působivá výstava až do 26. října.
–myš–

Nebe je jen jedno

Studenti ateliéru spolu se svým pedagogem si
Vás dovolují pozvat va výstavu Nebe je jen jedno v Českolipském vlastivědném muzeu a galerii, kde představí svou uměleckou tvorbu, kterou se v rámci studia baví, studují ji a příležitostně prezentují na samostatnýchi i společných
výstavách.
Ateliér Intermédia jehož výstavu Vám představujeme, se zabývá interaktivní strukturou
komunikace za použití všech dostupných i nedostupných prostředků. Studenti se učí umění
kresby, malby, videa, hudby, fotografie a dalším,
včetně umění myslet. Absolvent plynně ovládá
jazykový diskurz a je schopen prezentace své

práce na nejvyšší úrovni jemu dostupné.
Vedoucím ateliéru je Doc. Václav Stratil, který
se zařadil mezi málo osob nad padesát, na něž
se stále reaguje bez ohledu na příslušnost k té či
oné generaci. Přestože se to nemusí jevit úplně
zřejmé, protože je mnoho jiných, kteří si důsledněji hledí své vlastní inventarizace, většina Stratilových výstupů vyvolává rozsáhlou diskuzi a na
různých platformách se navirovává do duchovního klimatu české umělecké scény.
Vernisáž 16.10. v 17.00 hodin v Biberově koncertní síni. Výstava bude přístupná návštěvníkům
od 17.10. do 23.11. 2008
Pavel Vašíček

Daniela Talachová – akvarel

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

V Ý STAV Y
AMBIT – SVATÉ SCHODY
do 12.10. Hurá do školy
Výstava se starými školními lavicemi, sbírkou
slabikářů, nejrůznějšími školními pomůckami zavede návštěvníky zpátky do školních lavic a dýchne na ně atmosférou obecné školy.
17.10.-23.11. E. Gerthner- Naivní kresba přelomu 19. a 20.století (ze sbírek muzea)
17.10.-23.11. „Nebe je jen jedno“ - FAVU Brno
Výstava obrazů
MAŠTÁLKOVA SÍŇ –VÝSTAVNÍ SÍŇ V 1. PATŘE KLÁŠTERA
do 28.10. Českolipské vojenské pohlednice
a obrázky z první světové války
války.
2.11.-22.11. J.P. 100 - 100 let od narození Jaroslava Panáčka
Vernisáž 1.11. od 14.00 hodin
GALERIE
do 8. 11. Podmalby ze sbírek VMG
GALERIE JÍDELNA
4.10.-9.11. „Společné rysy“ Geringová-Řezáč
Vernisáž 3.10. v 17.00 hodin

STÁ L É E X P OZ I C E
Hlavní budova – augustiniánský klášter:
Regionální expozice „Příroda Českolipska“
Regionální expozice „Historie Českolipska do
roku 1945“.
Starověký Egypt a Českolipsko.
Zvířata z celého světa, Svět moří a oceánů (nová
expozice), Svět hmyzu a pavoukovců.
Geologie a mineralogie. Kovářská expozice.
Přístupné části památkového objektu:
Bývalá domácí kaple-historický nábytek, obrazy.
Loretánská kaple z roku 1698., Svaté schody
z roku 1725, Kaple Nejsvětější Trojice z r. 1767
(Biberova koncertní síň).

EKOPORADNA ORSEJ PŘI VMG
V ČESKÉ LÍPĚ
5.10. Světový festival ptactva
Sraz v 9.00 h. před budovou muzea.
Program: Podzimní pozorování ptáků; ukázky
Program
odchytu ptáků s odborným výkladem; ukázky
kroužkování ptáků.
10.10.-12.10. Výstava hub s mykologickou poradnou.
Poradna: pátek 13.00 – 15.00, sobota 10.00 –
15.00, neděle 10.00 – 14.00 hodin.

Houby, určené na výstavu lze přinést do muzea
ve dnech 9. a 10.10. od 9.00 do 17.00 hodin.
Výstava se koná v galerii muzea (vchod vedle
kostela). Jednotné vstupné 15,- Kč
Poradna pro chovatele domácích mazlíčků – každé úterý 15.00-16.30 hod.
M.Netolická, pracovnice ekoporadny ORSEJ
Poradna pro chovatele plazů a obojživelníků. Po
předchozí domluvě ve čtvrtek 15.00-17.00 hod.
VLASTIVĚDNÝ SPOLEK ČESKOL I P S K A – KLUB PŘÁTEL MUZEA
11. 10. sobota, klubovna muzea 14.00 hod.
Městské muzeum v České Lípě v kulturních dějinách našeho města v letech 1933–1952. K otevření muzea v Červeném domě v České Lípě
15. října 1933. Přednáší Ladislav Smejkal.
18. 10. sobota, klubovna muzea 14.00 hod.
Pražské jaro 1968 v podmínkách Českolipska.
Vzpomíná Zdeněk Stehlík a jeho hosté. Ukázky
obrazových a zvukových dokumentů.
25. 10. sobota, klubovna muzea 14.00 hod.
Československá opevnění v roce 1938. Přednáší
Jaroslav Oplt z Jablonného v Podještědí.
28. 10. úterý
úterý, společná oslava státního svátku
Sraz ve 13.30 hod. u „Lípy svobody“ na Slovance. Další program sledujte na plakátu města.
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Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ČT 2.

KD Crystal

Česká Lípa

15,00

Slunečnice pro ženy

NE 5.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

NE 5.

KD Crystal

Česká Lípa

14,00

Setkání s lidovkou a
evergreenem
Sejdeme se na Dechovce

Akademie
Česká Lípa
J. A. Komenského

19,00

ÚT 7.
ST 8.

ST 8.

PÁ 10.

Navrátilův sál

Nový Bor

Jiráskovo divadlo Česká Lípa

19,30

K tanci a poslechu hraje Sonet
Josefa Adamce
K tanci a poslechu hraje Vratislav
Bretšnajdr

Váleční zločinci ve službách Přednáší historik a přední znalec
STB
období komunistické diktatury
PhDr. Jiří Bašta
Hudební sklepy
Koncert známého pianisty
a skladatele Luboše Nohavici, který
působil ve skupině Abraxas
Moje teta, tvoje teta
Laskavá černá komedie o tom, co
vše může vyhrát naprostý smolař.
V hl. roli V. Postránecký

Nový Bor

19,00

J.I.P.

PO 13. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Na tý louce zelený

ST 15.

Nový Bor

19,00

Zhasínání

19,00

Francie 19. století…

Česká Lípa

19,00

Travestie show

Nový Bor

10,00

Pohádka o pejskovi
a kočičce

SO 18. Jiráskovo divadlo Česká Lípa

15,00

Pinocchio

NE 19. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Melody Makers

PO20.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Obři Dona Quichota

ÚT 21. Městské divadlo

Nový Bor

10,00

Pinocchio

ST 22. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Den na zkoušku

Česká Lípa

10,30

Michal Nesvadba

Díky Michalovi rozkvete celý velký
sál KD Crystal

Nový Bor

14,00

Michal Nesvadba

Michal je kvítko, jedinečné
představení pro malé děti

19,00

Dávná a současná Korea

ČT 16.

ČT 16.

Navrátilův sál

19,00

Poradenství ohledně zdravé výživy,
ošetření pleti, masáže lávovými
kameny, tance pro ženy…

Navrátilův sál

Akademie
Česká Lípa
J. A. Komenského
KD Crystal

SO 18. Městské divadlo

SO 25.

KD Crystal

SO 25. Městské divadlo
PO 27.

Akademie
Česká Lípa
J. A. Komenského

ÚT 28. Městské divadlo
ST 29.
ČT 30.

Nový Bor

19,00

Česká Lípa

18,00

Eva a Vašek

Akademie
Česká Lípa
J. A. Komenského

19,00

Zapomenutá válka 1778
na Českolipsku

KD Crystal

50,40,-

90,-

220,-

Jazzový večer v podání novoborské
skupiny

55,-

Josef Zíma v hl. roli lidové operety
v podání Karlínského hudebního
divadla
Koncert novoborské folkové
skupiny Zhasni

170,55,-

Francii 19. století v díle geniálního
H. Daumiera představí profesor
Zdeněk Pokorný
Scandal ladies ve zbrusu novém
programu Star show

180,-

Příběh dvou nerozlučných
kamarádů v podání Docela velkého
divadla Litvínov
Nosáčova dobrodružství

50,-

Koncertní show Ondřeje Havelky
věnovaná 100. výročí narození
Voskovce, Wericha a J. Ježka

300,-

Představení Divadelního klubu
Jirásek
Nosáčova dobrodružství připravilo
pro malé i velké Hravé divadlo Brno
M. Absolonová, R. Valenta,
L. Něrgešová a J. Maxián ve hře
o vášnivém vztahu ve virtuálním
světě internetu

70,-

50,-

50,220,-

140,130 až
140,-

Přednášet bude PhDr. Petr Bláha

Slavnostní večer k 28. říjnu Vystoupí J. Herajnová, Linha
Singers, Ladislav Smejkal a další
Koncert pěvecké dvojice s pestrým
repertoárem
Zajímavý pohled do historie vám
umožní Mgr. Ladislav Smejkal

190,-
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Sport
Galerie dubských sportovců
Přípravka TJ Slavoj
2008

Přípravka TJ Slavoj Dubá byla založena 1. září 2008. Je nejmladším družstvem fotbalového oddílu.
Vedoucí družstva: Petr Vomáčka st.; Hlavní trenér: Mgr. Tomáš Krejčík; Trenéři: Ing. Petr Žalovič, Josef Sirovátka, Pavel Indrych, Martin Bačovský
Přejeme našim nejmladším fotbalistům hodně úspěchů a radost ze hry a našim trenérům pevné nervy.
František Kubišta, TJ Slavoj

Jaroslav Švec

Petr Jelen

Jana Vomáčková

Jan Horský

Nikola Dvořáková

Jana Wagenknechtová

Pavel Vomáčka

Jan Bačovský

Filip Cmunt

Tim Exner

Daniel Sláma

Dominik Indrych

Petr Žalovič

Michael Šarm

Kája Dalecký

Lukáš Dalecký

Jakub Vorel

Dominik Exner

Nikola Knesplová

Vanesa Kicová

Karolína Kašparová

Dominik Sláma

Lukáš Pompa

Jiří Baloušek

