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Nový školní rok začíná

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
Prázdniny utekly jako voda a mně nezbývá, než
zrekapitulovat, co jsme ve druhé polovině července a v srpnu v našem městě realizovali.
Částečné rekonstrukce se dočkala sušárna
chmele. Práce, které na ní byly provedeny, nezahrnovaly pouze opravu střechy v místech, kde
do této významné památky zatékalo, ale také
umístění okapů, díky nimž by již nemělo docházet k podmáčení zdiva. Z interiéru sušárny
jsme nechali odvézt dva plné kontejnery nepořádku. Na zabezpečení této jedinečné památky
se nám podařilo získat finanční prostředky z Havarijního fondu ministerstva kultury ve výši 95 tisíc korun.
Další památkově chráněnou budovou, na
jejíž částečnou rekonstrukci se nám podařilo
získat dotační prostředky, je radnice. Jistě jste
si povšimli, že kromě instalace nových oken na
čelní straně došlo ještě k další viditelné změně. Z prvního patra zmizel balkon, který zde
původně ani neměl být. Na celé straně směrem do náměstí se pak postupně začala opravovat fasáda.
Je pravdou, že jsme zaznamenali i negativní
ohlasy, podle nichž by město mělo spíše než do
radnice investovat do městských domů a bytů.
K tomu bych ráda řekla následující, město na tyto
prostory nezapomíná a nebude zapomínat ani do
budoucna. Je však třeba brát v potaz, že radnice,

kromě toho, že je významnou památkou, je také
reprezentativní budovou celého města a podle
toho by také měla vypadat.
Třetím objektem, který o prázdninách procházel opravou, je dům č. p. 9 v Deštné, v jehož
přízemí se nachází obchod. V tomto případě se
jednalo o výměnu střešní krytiny, což přišlo město na více než 400 tisíc korun.
V měsíci srpnu (v době uzávěrky zářijového
vydání Dubáčku) pokračovala také rekonstrukce
veřejného osvětlení v Dubé. Na řadu přišlo Nové
Město, kde se podle plánu z původních 23 ks pětimetrových stožárů s VO jejich počet snížil pouze na 16 ks svítidel na šestimetrových sloupech.
Jak jsem zmínila již v minulých vydáních zpravodaje, s kompletní výměnou všech stožárů,
přičemž se jejich počet zvýší o jeden, počítáme
také v případě veřejného osvětlení na náměstí.
Tato akce však přijde na řadu, až bude kompletně dokončené Nové Město.
Ještě před začátkem nového školního roku
se nezbytné opravy nevyhnuly ani tělocvičně
naší základní školy. Na výměnu poškozeného
prosklení schválili zastupitelé vyčlenit částku
ve výši jednoho milionu korun. V tomto případě se jednalo o krok nezbytný k zajištění chodu tohoto zařízení a především pak bezpečnosti dětí a všech dalších osob, které tělocvičnu využívají.
Ve druhé polovině prázdnin prováděli pra-

covníci Severočeských vodovodů a kanalizací
rozsáhlou opravu kanalizační sítě Na Výsluní,
kde docházelo k častým komplikacím. Věříme,
že díky tomuto zásahu se již obyvatelé Výsluní nebudou muset s podobnými nepříjemnostmi potýkat.
V následujících řádcích bych se ještě zmínila o blížících se volbách do krajského zastupitelstva. V návaznosti na toto téma jsou uvnitř Dubáčku zveřejněny dva zajímavé články. V jednom
z nich se dočtete, co vše vlastně kraj spravuje
a co může ovlivnit a ve druhém, který je nazvaný „Řekneme Masarykovi ne?“ se můžete dočíst,
proč by se každý z nás měl svým hlasem podílet
na volbě krajských zastupitelů, a tudíž i na dění
v celém kraji.
Já sama jsem kandidátkou do krajského zastupitelstva, a to za hnutí „Starostové pro Liberecký kraj“. Bližší informace o tomto hnutí
a volebním programu, se kterým se v krajských
volbách, jež se konají ve dnech 17. a 18. října
2008, budeme ucházet o vaše hlasy, se dozvíte
na webových stránkách www.starostoveprolibereckykraj.cz
Závěrem bych našim školákům chtěla popřát úspěšný vstup do nového školního roku,
rodičům co nejméně starostí a všem pohodový konec léta.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Zpětný odběr elektrozařízení

Dubá je, stejně jako převážná většina ostatních
měst a obcí ČR, zapojena do systému zpětného
odběru elektrozařízení, a to již od roku 2007. Právě o zpětném odběru jsem se v našem zpravodaji

zmiňovala již několikrát a věřte, milí občané, že
jsem skutečně potěšena tím, jak zodpovědně jste
se do tohoto systému zapojili.
Největší část z vámi odevzdaného elektrozařízení na sběrný dvůr v Dubé tvoří ledničky, televizory a počítačové monitory. Pozadu ovšem
nezůstáváte, ani co se týče drobných domácích
spotřebičů, jako jsou vysavače, rychlovarné konvice, elektrické nářadí, atd. Odevzdat zde můžete
samozřejmě i další spotřebiče, jako jsou pračky,
mikrovlnné trouby, ale dokonce i světelné zdroje,
jako jsou např. zářivky.
Proč má význam nepotřebné kompletní
elektrozařízení bezplatně odevzdávat na sběrný
dvůr? A co se s ním vlastně dál děje?
Ze sběrného místa, v našem případě tedy
z SD, putují vysloužilé elektrospotřebiče do re-

cyklačního závodu. Po odborném odstranění nebezpečných látek jsou připraveny k další recyklaci. Moderní stroje dokážou z vysloužilých elektrozařízení oddělit kovy, plasty a další komponenty,
které jsou po zpracování připraveny
k dalšímu využití.
Získané
suroviny jsou pak materiálem sloužícím
k výrobě nových
elektrospotřebičů,
proto z recyklační linky putují do
výrobních závodů,
kde se z těchto surovin vytváří nové
spotřebiče. Ty potom z prodejen
opět putují do našich domácností.
Jen v letošním
roce od nás bylo ke
konečnému zpracovateli vyexpedováno
61 ks lednic (lednice
spadají pod kolektivní systém Elektrowin), 27 televizorů a 25 počítačových monitorů (jsou odevzdávány pro kol. syst.
Asekol). Další na odvoz ze dvora teprve čekají.

Nezbývá než doufat, že pryč jsou ty doby,
kdy se po našich lesích a příkopech povalovala
torza lednic a televizorů. Zpětný odběr rozhodně má smysl.
Jen je škoda, že čas od času při pravidelných
kontrolách nakládání s komunálním odpadem přijdu na to, že zejména ve vzdálenějších obcích
od Dubé se tu a tam povaluje mezi směsným
komunálním odpadem třeba rychlovarná konvice. Věřím ale, že i to se nám časem společně
podaří vypilovat.
Pokud máte doma drobná elektrozařízení,
jako jsou walkmany, rádia, nefunkční MP3 přehrávače, staré mobilní telefony, počítačové klávesnice či myši atd., můžete je přinést i přímo
na úřad, kde je na jejich sběr umístěn ve druhém
patře speciální E-BOX. I v tomto případě se nepotřebných a nefunkčních elektrozařízení můžete
zbavit zcela zdarma.
Závěrem bych ještě jednou chtěla moc poděkovat všem, kteří se do systému zpětného odběru již zapojili, byť by to bylo jen jedinkrát. Všem
ostatním bych chtěla vzkázat: „Pamatujte na to,
že taková zařízení nepatří do popelnic a už vůbec ne do přírody. Pomozte nám i vy nakládat
s nepotřebným elektrozařízením tak, jak říká zákon. DĚKUJI.“
V případě dotazů mne kontaktujte na tel. čísle 724 857 243.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Důležité upozornění
Vážení spoluobčané,
pokud se budete chtít informovat na cokoliv, týkající se sběrného
dvora v Dubé, můžete tak učinit na tel. čísle 724 857 243 nebo na
e-mailu ekolog@mestoduba.cz. Telefonní číslo, které měla dříve
k dispozici obsluha dvora (721 084 113) je zrušené.
Zuzka Martínková,
ekolog MěÚ Dubá

Z městské matriky
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JUBILEA

Rezlerová Jiřina, Dubá
Vencová Ludmila, Nový Berštejn
Kasalová Božena, Dubá
Opřátková Vlasta, Nedamov

NAROZENÍ

82 let
70 let
86 let
87 let

ÚMRTÍ

Havlíčková Jaroslava, Dubá
Krejčíková Anna, Deštná

Matýsová Bára, Dubá

Z

Dne 9. září to bude již 2 roky, kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček
Mikuláš Hraník z Heřmánek.
Stále vzpomíná manželka s dětmi a všemi známými.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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Volby do krajského zastupitelstva

ŘEKNEME MASARYKOVI NE?
Předem se ohrazuji vůči nařčení, že titulek zavání demagogií. Vůbec ne.
Tomáš Masaryk, náš první prezident a poslední v řadě národních obrozenců – v jistém smyslu
zakončil obrozováním národa obrozením jeho státnosti – měl vůči občanovi jeden nekompromisní
a nezpochybnitelný požadavek, který vyslovil požadavkem zúčastnění, tedy účasti na veřejném
dění. Volby do zastupitelských sborů jsou totiž
první a často jedinou reálnou možností občana
jak ovlivnit politický obraz státu a jeho fungování.
Občan, který nepřijde k volbám odevzdat
svůj hlas, nemá, ale vůbec nemá morální právo
lamentovat nad politickým stavem země.
Existuje ovšem jedna pohodlná, alibistická
a sebeklamná výmluva, že není koho volit, že
si z té politické nabídky nelze vybrat jedinou
slušnou partaj…
Sám s tou skutečností mívám čas od času
– od voleb k volbám – osobní problém, i když ze
zkušenosti nehledám „slušnou“ a co do profilu už
vůbec ne „nejlepší“ politickou stranu. Měřítka individuální etiky šitá na míru mravnosti společenské či politické pokulhávají. Kdo se domnívá, že

to bylo za předválečné republiky na stranickém
kolbišti o tolik lepší, ať si přečte Peroutkovo Budování státu.
Ano, bylo ve veřejném životě nesporně víc
osobností, které měly větší důvěru občanů už
proto, že obecná slušnost měla větší váhu a sama hlavu státu hlásala do všech stran, že kromě odbornosti je „nezpochybnitelný mravní fundament“ viditelným doporučením politika.
A tak jak to dělám, abych se zachoval jako
masarykovec a neslevil přitom ze svých zásad,
ze svého kritického náhledu? Hraju s kandidátkami politických stran hru na vylučovanou. A snažím se být při té hře trpělivý, vždyť i za té První
republiky bylo na soupisu kandidátek více položek než kolik má měsíc dní.
Nejdřív ze soupisky kandidujících politických
subjektů vyškrtnu bez uzardění ty, které mě
zklamaly a jsou pro mne prostě nepřijatelné, až
zbudou ty partajní reprezentace, jejichž veřejný
obraz, jejich programy a kandidované osobnosti
jsou blízké mému náhledu; upřímně řečeno neztratím ze zřetele ani letitou zkušenost s problematickým naplňováním volebních programů

a s proměnou věrohodnosti někdejších kandidátů. Nakonec se ovšem musím pochlapit, nadechnout se a sám pro sebe zvolit.
Tak například letos budu volit mezi „krajánky“ docela novou partu; ta minulá mě zklamala
takříkajíc do mrtě. Což mě mrzí a cítím se být
zklamán, ale nehodím kvůli tomu flintu do žita;
taková jsou přece pravidla hry a navíc „všechna
zklamání jsou dobrá, protože všechny iluze jsou
špatné“, jak jsem se v politice poučil.
Žijeme zase olympijský čas, letos příznačně
nijak jednoduchý a povznášející, ale přesto stále platí ta výsostná zásada olympizmu, že není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
A jsme zpátky u Masaryka. Máme ho rádi,
stále se ho dovoláváme – „Ten kdyby žil!“.
A tak to konečně udělejme podle něj, vždyť
se „zasloužil o stát“, byl darem národu!
Zvolme proto uvážlivě své nové muže a ženy
do čela kraje, budou po několik let spoluutvářet
obraz naší nejbližší vlasti, našeho regionu.
Není kam ustoupit, Masaryk velí zúčastnit se.
PhDr. Jan Šolc, býv. poslanec FS
a poradce prezidenta republiky

PROČ JÍT VOLIT DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA?
Již osm let existence krajů dokazují i letošní
podzimní volby do zastupitelstva kraje. Termín
prezident republiky vyhlásil na 17. a 18. říjen. Od
roku 2000 se kraje neboli vyšší územně samosprávné celky, staly právoplatnou součástí krajského uspořádání a zasahují do našeho každodenního života. Není to pouze obec, ale i kraj,
který ovlivňuje každého z nás.
– Liberecký kraj se skládá ze 4 okresů: Liberce,
Jablonce nad Nisou, Semil a České Lípy. Celkový počet obyvatel čítá 433 948 lidí.
– struktura orgánů kraje, která se podobá obecní, je následující: zastupitelstvo kraje, rada kra-

je, hejtman kraje a krajský úřad. Počty členů do
zastupitelstva kraje nejsou u všech krajů stejné
(Liberecký má členů 45)
Proč je tedy důležité jít k podzimním volbám?
O co se kraj stará a jak zasahuje do života občanů v regionu?
– v oblasti školství kraj spravuje zpravidla střední školy a gymnázia
– na kraj přešla většina sociálních zařízení na
jeho území
– spravuje dětské domovy i některé spec. školy
– v oblasti zdravotnictví se jedná o zajištění nemocnic, léčeben i odborných léčebných ústavů.

– i oblast dopravy je velmi důležitá, neboť kraj
je vlastníkem silnic II. a III. třídy
– a v neposlední řadě je to kultura, kde ze státu
na kraj 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 dále podporuje vytvoření a zajištění
fungování muzejní sítě.
Významné je bezesporu také to, že zastupitelstvo kraje může podat návrh zákona do Parlamentu, čímž má právo ovlivnit dění nejen v regionu, ale přímo v celé republice.

Názory občanů

Jde jen o můj názor!

I když nerad reaguji na dopisy čtenářů Dubáčku, neboť jde především o jejich soukromý
názor, nemohu nereagovat na příspěvek pana
Zdeňka Dudky v srpnovém Dubáčku. Článek byl
uveden pod názvem „Dubáci nezklamali.“ V prvé řadě musím konstatovat to, že rovněž i v mém
případě jde jen o můj náhled na uvedenou situaci
a řada občanů nemusí se mnou souhlasit.
Potvrzuji a s názorem pisatele souhlasím
v tom směru, že televize, kterou si my, občané, platíme, ve většině, zejména ve večerních
hodinách, předkládá produkty, které, dle mého
názoru, nemají s kulturou nic společného. Jsem
přesvědčen, že ne všichni dubští občané přímo
„prahnou“ po současných televizních „skvostech“
americké kinematografie, ale že v té době dělají
něco jiného, nebo se baví způsobem jiným. Budete se možná, pane Dudko, divit, ale nepřesvědčil jste mě ani o tom, že právě občané-turisté,
kteří Dubou navštíví, totálně nekonzumují Vámi

právem kritizovanou americkou filmovou tvorbu,
předkládanou naší televizí.
Pane Dudko, jsem skoro sedmdesátiletý
občan, který v Dubé prožil celý svůj dosavadní život. Promiňte mi, že mám na celou situaci,
kterou Vy popisujete, odlišný názor. Ale neměli
bychom se raději zamyslet nad tím, z jakých příčin se podle Vás dubští občané takto chovají?
Připustíte alespoň to, že někteří mohou mít jiné
zájmy, pracovní nebo rodinné povinnosti a dejme tomu i příkladně jiný vkus a jiný životní styl
než Vy? Vůbec nepochybuji o kvalitách a etických a estetických záměrech Podbezdězského
spolku intelektuálního, poetického a okrašlovacího, ale nedala by se účast na Vašich akcích zajišťovat nějak jinak, než dubské občany
urážet? Co kdybyste zkusil pro tento směr činnosti dubské občany nějak získat, hovořit s nimi, získat je pro určitou věc. Dle mého názoru
v současné době totiž zcela zmizeli „nadšenci“

a vedoucí osobnosti, kteří do práce pro jakoukoli společenskou činnost vložili část své osobnosti, většinu svého volného času a především
se nikdy neptali co za to!
Je to velká škoda, která se jen tak nenapraví. Ve sdělovacích prostředcích však často slýchávám o neziskových organizacích, o ekologických aktivistech, různých nadacích a spolcích,
občanských sdruženích se zaměřením na určitou
činnost a dokonce i o institutu občanské společnosti. Nevím, nejsem politolog, ale jsem přesvědčen o tom, že bez osobního příkladu a získání lidí
pro danou věc je celá činnost takovýchto institucí nemožná a i v současných dnech „odsouzena“ k nezdaru.
Vážený pane Dudko. Zajisté pochopíte, že
jde jen o mé názory, osobně Vás vůbec neznám,
ale v jednom případě se Vám musím omluvit. „Já
jsem totiž na té výstavě také nebyl“.
František Kubišta
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V automobilových veteránech putovali v první polovině srpna hejtmani Libereckého a Ústeckého
kraje Petr Skokan a Jiří Šulc po hranicích obou
krajů. Navštívili dvaadvacet městeček a vesnic,
kde se setkali se samotnými představiteli obcí
i s místními občany. Hlavními tématy pak byly
především problémy, s nimiž se obce potýkají.
V rámci své cesty zavítala tato vzácná návštěva také do Dubé – do Autocampu Nedamov, kde
představitelé obou krajů posnídali ve společnosti
našeho pana místostarosty Tomáše Nováka.
Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na
zorganizování tohoto příjemného setkání.
–ZM–

Vzácným hostem, který nás potěšil svou návštěvou, byl europoslanec pan Zahradil (vpravo)

Proměny
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radnice
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červenci

l Dne 2.7.2008 od 20:25 do 21:00 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 do katastru obce Bukovec s technikou
CAS-24 Š706 v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom v komunikaci. Jednotka provedla pomocí
motorové řetězové pily rozřezání kmene stromu
a jeho následné odstranění z komunikace. Před
odjezdem na základnu byl proveden úklid vozovky. Po dobu zásahu byl řízen silniční provoz na
komunikaci I. třídy Policií ČR. Velitel zásahu: Mařík Miloš.
l Dne 5.7.2008 od 12:27 do 13:09 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v katastru obce Bukovec s technikou
TA 1 – A30 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na osobní automobil. Řidič byl po příjezdu mimo vozidlo bez zranění. Okolo jedoucí řidiči se snažili uvolnit vozidlo z podstromu. Pomocí
motorové řetězové pily byl spadlý kmen stromu
postupně odřezán a následně odstraněn z vozidla a komunikace. Jednotka s Policií ČR zajistila
uzavření silničního provozu na komunikaci I. třídy a následné řízení silničního provozu. Velitel
zásahu: Mařík Tomáš.
l Dne 5.7.2008 od 17:15 do 19:43 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
III. třídy číslo 27325 ve Ždíreckém dole s technikou RZA 1 Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn havarovaný osobní automobil s čelním
nárazem do stromu. Ve vozidle se nacházely tři
zaklíněné osoby, které byly postupně vyproštěny pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Do příjezdu Záchranné zdravotní služby byla
osobám poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc: nasazeny krční límce, páteřní dlaha „Kendrick“ a uloženy do vakuového nosítka. Jednotka dále vypomohla Záchranné zdravotní službě
s ošetřením zraněných osob a jejich následném
transportu do sanitních vozů.
Havarované vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu
úniku provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny byly následně zlikvidovány 60-ti litry sorbentu
Vapex. Po vyšetření dopravní nehody byl proveden úklid vozovky. Místo zásahu bylo předáno
Policii ČR. Velitel zásahu: Mařík Tomáš.

l Dne 6.7.2008 od 19:43 do 20:32 hodin vyjela jednotka k záchraně osoby z vodní hladiny do

Autokempu Nedamov s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna osoba
pod vodní hladinou. Pomocí rekreantů, kteří se
v té době nacházeli ve vodě, byla vytvořena rojnice a postupovalo se s potápěním na dno k údajnému místu nehody. Po cca 10-ti minutách byla
tonoucí osoba nahmatána jednou rekreantkou,
která ji posléze zachytila za nohu. K vyproštění osoby z vody se mimo jednotky podílely další
4 osoby.
Osoba byla dopravena na trávu nad pískovou
pláží, kde byla uložena na záda se sklonem hlavy
dolů. Okamžitě byla zahájena jednotkou resuscitace (nepřímá masáž srdce s umělým dýcháním).
Nebylo možno díky zvratkům provést vyčištění
ústní dutiny včetně dýchací soustavy, proto byl
proveden „Heimlichův manévr“, při kterém vytekly zvratky s vodou z plic. Po zákroku se dále
pokračovalo s resuscitací za vydatné pomoci jednoho rekreanta, který ovládal základy v poskytování první pomoci.
Po příletu Letecké záchranné služby jednotka nadále pokračovala pod jejich vedením
v oživovacích prací, zajištění základních životních funkcí a následném transportu do vrtulníku.
Na místě byla přítomna hlídka Policie ČR, která
na výzvu velitele zásahu vyklidila místo události
od přihlížejících osob a následně vypomohla se
zbudovaným provizorním přístřeškem. Správce
autokempu po celou dobu zásahu aktivně vypomáhal jednotce jak na vodní hladině, tak i při
oživovacích prací s usměrňováním přihlížejících
osob. Po příjezdu Hasičského záchranného sboru bylo provedeno střídání při resuscitaci. Velitel
zásahu: Hoza Jaroslav.

l Dne 8.7.2008 od 11:09 do 14:55 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9, Dubá (u ČSAD) s technikou
RZA I Nissan Patrol a TA 1 A30 v počtu 1 + 6.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byly zjištěny dva havarované kamiony a jedno osobní vozidlo. Na místě byly dvě
zraněné osoby. Jedna byla již v péči Záchranné zdravotní služby a druhá s lehkým zraněním
byla ošetřena jednotkou. Vozidla byla zajištěna
proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU)
a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé
provozní kapaliny byly zlikvidovány sorbentem
Vapex a sorpční rohoží. Místo zásahu bylo za
spolupráce Policie ČR uzavřeno a silniční provoz byl odkloněn. Po vyšetření dopravní nehody a částečném úklidu vozovky bylo provedeno
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kyvadlové řízení silničního provozu. Po odtažení vozidel z komunikace odtahovou službou byl
proveden úklid vozovky. Velitel zásahu: Hoza
Jaroslav.
l Dne 8.7.2008 od 18:57 do 20:04 hodin vyjela jednotka na žádost Operačního střediska Hasičského záchranného sboru územního odboru
Česká Lípa k požáru železniční soupravy do Bělé
pod Bezdězem s technikou CAS-32 T148 v počtu
1 + 2. Během jízdy na místo zásahu byla jednotka
odvolána zpět na základnu. Na místě již zasahovalo šest jednotek požární ochrany z Libereckého
a Středočeského kraje. Velitel družstva: Kulhánek Pavel.
l Dne 13.7.2008 od 11:42 do 12:32 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy číslo 260 v katastru obce Pavličky
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěný spadlý strom v komunikaci, který byl částečně zavěšen v elektrickém vedení ČEZ a.s.. Pomocí motorové řetězové pily bylo provedeno vyřezání zavěšených
větví z vedení, rozřezání kmene stromu a jeho
následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky. Velitel zásahu:
Mařík Tomáš.
l Dne 13.7.2008 od 18:00 do 18:49 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy číslo 27325 - Ždírecký důl s technikou
RZA 1 Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn spadlý strom v komunikaci. Jednotka
provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden
úklid vozovky. Velitel zásahu: Mařík Tomáš.
Jaroslav Hoza

Zasedání zastupitelstva
se bude konat 11. září
od 18.00 v Dubé
v objektu malé školy.

ZUBNÍ POHOTOVOST – ZÁŘÍ 2008

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 6.9.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 13.9.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

sobota 20.9.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

neděle 7.9.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 7.9.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 14.9.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

neděle 21.9.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kamenický Šenov
tel. 487 767 614

neděle 28.9.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901
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Mé curiculum vitae

PLACENÁ INZERCE

Věk 51 let, vzdělání vysokoškolské
Rozvedený, syn Tomáš.
V současnosti zaměstnán jako vrchní komisař požární
ochrany na Generálním ředitelství hasičů v Praze.
14 let působím jako zastupitel obce Ralsko, osmý rok
jako člen zastupitelstva Libereckého kraje a výboru
pro dopravu.

V Senátu bych chtěl přispět především k:

• řešení postavení hospodářsky slabých oblastí
• řešení dopravní situace v kraji
• zjednodušení legislativního procesu a odstraňování
administrativní náročnosti ve styku mezi státními
orgány a občany či podnikateli
• návratu Senátu jeho původní činnosti určené Ústavou
• zachování správy věcí veřejných (zdravotnictví,
školství, bezpečnost) v rukou státu nebo samosprávy
a znemožnění čisté komercionalizace této správy
(tyto činnosti se nesmí stát pouze „zbožím“)
• přenosu praktických zkušeností z regionu do
zákonodárného procesu

Milí spoluobčané,

dovoluji si vás tímto způsobem oslovit jako ty, kteří svým rozhodnutím v podzimních volbách stanoví,
kdo bude reprezentantem našeho kraje v Senátu. Vím, že to nebude lehká volba. Senát je mnohdy vnímán jako
nepříliš prospěšná instituce, na druhé straně se o vstup do něj ucházejí známé a vyprofilované osobnosti. Komu
dát přednost?
Tato druhá komora Parlamentu může mít nezanedbatelný vliv na tvorbu legislativního procesu
a schvalování zákonů, je samozřejmou snahou všech politických subjektů mít v této komoře své zastoupení.
Dle mého názoru současné složení Senátu a výsledky jeho práce nejsou v souladu s jeho úlohou, deklarovanou
v ústavě. Mnohdy se utápí v rétorických cvičeních, jím předkládaná oponentura zákonů předložených Sněmovnou
je neadekvátní a neodborná. Vlastní předkládané návrhy nových zákonů, či úprava zákonů stávajících se
většinou týkají okrajových oblastí a veřejností jsou mnohdy stěží vnímány. Přenášením praktických poznatků
ze svých obvodů do legislativního procesu členové senátu také nevynikají. Aktivnější jsou pouze při lobbingu
za vlastní volební obvod – což není na škodu – ale týká se to jen konkrétních případů a mnohdy to nesouvisí
s obecným zlepšováním života v daném regionu, nýbrž jen se získáním financí z veřejných prostředků pro úzké
skupiny.
Je mým cílem pokusit se tyto negativní trendy změnit a společně s podobně smýšlejícími vrátit Senátu
činnost, která mu náleží. Chci tímto požádat všechny, jímž jde o prosperující parlamentní demokracii v naší
zemi, aby překonali nevůli a přišli k volbám.
Děkuji.
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Mateřská škola bude
mít novou zahradu

PLACENÁ INZERCE

Na jaře letošního roku jsme informovali především rodiče předškoláků
se záměrem vybudovat v mateřské škole novou zahradu.
Od ledna jsme společně pracovali na přípravě projektu úpravy zahrady a připravili jsme jej tak, aby zahrada vyhovovala dětem ve věku
od 2 do 8 let. Tento projekt byl zpracováván jako podklad k žádosti o poskytnutí finančních prostředků z programu Regionální operační program
NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2, Rozvoj městských a venkovských
oblastí, Rozvoj venkova.
V červnu jsme obdrželi rozhodnutí o schválení projektu a o přidělení dotace. Velice děkuji paní Ing. Ireně Žalovičové za vydatnou pomoc
s přípravou a zpracováním projektu, s jeho administrativním zpracováním a dalšími pracemi, souvisejícími s čerpáním projektu, a paní starostce a zastupitelům, kteří tento projekt podpořili. Bez nich by zahrada
určitě nebyla.
Započetí prací by mělo začít asi v polovině října, dokončení se předpokládá na konci března 2009. Prováděné práce by neměly významným
způsobem narušovat běžný provoz školky, pokud se tak stane, věřím,
že nám to odpustíte.
Teď se můžeme společně těšit na jistě zajímavý výsledek.
Zdena Šindelářová, MŠ Dubá
PLACENÁ INZERCE

Koupím malý rodinný dům
v Dubé.
Tel.: 732 165 996

Černá skládka

O černých skládkách a jejich likvidaci jsem se v našem zpravodaji zmiňovala již několikrát. Vesměs se jednalo o odpady pohozené za hranicemi města nebo poblíž obcí, ale ta, o které bych se ráda několika větami zmínila nyní, se nachází přímo u zahrádkářské kolonie na Novém
Berštejnu. Vzhledem k umístění a složení odpadu se lze snadno dovtípit,
kdo že to asi tak mohl využít roklinku ve správě Lesů ČR k tvorbě skládky. Všem poctivým a slušným zahrádkářům se za tento úryvek předem
omlouvám, ale bohužel ti, kteří tento malebný koutek hyzdí, dělají špatné
jméno vám všem. Řešením této nepříjemné situace se budeme zabývat
v nejbližších týdnech.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Turistická putování

HOLANSKÉ RYBNÍKY

Oblast Holanských rybníků je tvořena soustavou
23 rybníků napájených Bobřím potokem. Rybníky pravděpodob ně vznikaly v 16.
a 17. století. Rozkládají se
v malebné krajině
pod vyvřelými kopci Ronov
a Vlhošť.
Hlavními
rybníky
této soustavy jsou
Dolanský
a Holanský rybník.
Dolanský
rybník je
nejrozsáhlejší a nejzápadnější rybník
H o l a n s ké
rybniční
pánve. Do
jeho plochy zasahují z boku
dně výšiny, proto
připomíná
na mapě
písmeno H. Rozlohu má 44 ha, je průtočný a je
napájen Bobřím potokem a několika menšími
přítoky. Původně byl menší (28 ha), protože byl
hrází oddělen od Hrázského rybníka, který napájel Litický potok. ten rozbouráním hráze zanikl

a Dolanský se jím rozšířil, a tak ho také napájí
i potok od Litic a také má proto dva výtoky, které
se spojují ve složité síti přetoků a kanálů se známým a často fotografovaným obloukovým můstkem. Bobří potok však mezitím protéká dalším
Mlýnským rybníkem. V hrázi Dolanského rybníka se zachoval zajímavý zbytek náhonu bývalého mlýna v podobě ve skále vytesaného tunelu.

Holanský rybník je jeden z největších rybníků
v našem okrese, má rozlohu 25 ha. Jeho počátky bychom mohli položit někdy do období mezi

roky 1437 - 1440, kdy vznikla tvrz Rybnov, která
je přímo chráněná výpustí z tohoto rybníka. Milčanský rybník je další z rybníků Holanské pánve
i okresu jeho rozloha je 29 ha. Je průtočný a leží
na Bobřím potoce. Jeho jméno historicky souvisí s tvrzí, jejíž zbytky se
nacházejí na malém ostrůvku v severní části.
Původně tu rybník nebyl, však se také ve starých popisech tvrz uvádí
na malém vršku. Rybník
vznikl až v roce 1864, ale
byl menší rozlohy. Dnes
je ostrůvek, chráněným
hnízdištěm vodního ptactva. Jako součást Holanských rybníků vznikl kolem roku 1416 Novozámecký rybník, který má
zajímavý výpustný systém z dob Karla IV. Ještě na konci 18. stol. jeho
rozloha činila 300 ha a hladina dosahovala až
k silnici Jestřebí - Provodín. Podle historických
záznamů došlo koncem 18. stol. a 19. stol. ke
snižování vodní hladiny a radikálnímu zmenšení
plochy. Zhruba od počátku 20. stol. se na rybníce hospodařilo extenzívním způsobem; od roku
1921 nebyl prakticky čištěn a docházelo k jeho
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zazemňování splaveninami. V roce 1995 byl rozsah vodní plochy zhruba 50 ha. Rybník s okolními
lučními porosty a rákosinami byl pro své ornitologické i botanické
hodnoty vyhlášen v roce
1933 národní přírodní rezer vace.
Rezervace
se rozkládá v mělké kotlině
na soutoku
Mlýnského
a Bobřího potoka
v nadmořské výšce 252 m
n.m.
na
rozloze
357,89 ha.
Území rezervace
je z ornitologického hlediska nejvýznamnější
lokalitou
severních Čech.
Bylo zde
pozorováno více
než 220 druhů ptáků, z nichž mnohé patří mezi
ohrožené. Z těchto významných druhů můžeme
jmenovat např. orla mořského (Halliaeetus albicilla), jeřába popelavého (Grus grus) nebo sýkořici vousatou (Panurus biarmicus). Vodní plocha

a přilehlé mokřadní louky jsou příznivým prostředím i pro řadu druhů obojživelníků. Mělké, periodicky zatopené plochy využívá kriticky ohrožený
druh ropucha krátkonohá (Bufo calamita), sáhlejší vodní plochy zase blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).
z internetu vybrala Martina Lhotáková
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Myslivci bojovali o Srandamač
Na konci měsíce července uspořádali Myslivci
z MS Výr Dubá, MS Hubert Tuhaň a Rybáři z Dubé druhý ročník fotbalového turnaje s názvem
„Srandamač“. O pohár Srandamače si to v letošním roce rozdali členové z pořádajících sdružení.
Celá akce byla zaměřena hlavně na pobavení veřejnosti a vzhledem k tomu, že ji pořádali myslivci společně s rybáři, tak nechyběl výborný guláš
z divočáka, pečící se prasátko na grilu či uzené
ryby od rybářů. Celodenní akce přitáhla do hlediště fotbalového hřiště, zapůjčeného od místních
fotbalistů, na dvě stovky lidí, kteří se výtečně bavili
a strávili zde příjemný den. Nechybělo též malování na tělo či sportovní soutěže pro děti.
Putovní pohár si pro tentokráte vystříleli nikoli
brokovnicemi, ale jen fotbalovým míčem členové
MS Hubert Tuhaň. Na druhém místě se umístili
rybáři z Dubé a třetí místo patřilo loňským vítězům, členům MS Výr Dubá. Ke zdaru akce přispělo jistě i pěkné počasí a sportovní vystupování všech zúčastněných. Nezbývá než se těšit
na příští ročník, který se bude hrát na sportovním hřišti v Tuhani, a doufejme, že se přidají i jiná myslivecká sdružení z okolí a ostatní místní
zájmové spolky či organizace.
Více na www.myslivost.cz/msvyrduba
Petr Slaba

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

Dubáček -
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Kultura

Výstavní zajímavosti

Na vernisáži výstavy fotografií paní Evy Pilarové vyprávěla autorka, jakým způsobem k fotografování došla. Zaujetí, se kterým se na tohoto koníčka vrhla, je obrovské a výsledek tomu
odpovídá. Není divu, že je o její fotografie velký zájem, proto paní Pilarová vystavovala už na
mnoha místech. Zároveň s dubskou Galerií Pošta
byly její fotoobrazy k vidění na zámku Sychrov,
kde výstavu uvedla paní Bettina Lobkowiczová.
Z Dubé putoval soubor fotografií na českou ambasádu v Moskvě.
Že to působí absurdně: Dubá – Moskva? To
jen na první pohled. Pomocí výstavních expozic
se totiž spojují i místa, která jinak nemají společného vůbec nic. Nezáleží na jejich velikosti, poloze či počtu obyvatel. Vynikající výtvarnice Iva
Vodrážková, jejíž práce představila Galerie Pošta
letos v červenci, vystavovala na více než deseti

místech v USA, mimo jiné v San Francisku, Denveru, či New Yorku, nebo třeba také v Jeruzalemě v Izraeli. A tentokrát zkrátka v Dubé.
V roce 2005 uspořádal Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací v šatlavě dubské radnice tři výstavy studentů Akademie
výtvarných umění v Praze. Každý malíř ve svém
curriculum vitae uvádí i soupis míst, kde vystavoval. Například Martin Krajc, jeden z oněch tří
studentů AVU, má ve svém životopise tyto samostatné výstavy: 2004 Look - in, Galerie Open Studio, Praha, 2005 Krajc v Šatlavě, Radniční šatlava, Dubá, 2008 Pinturas, Galerie La Casa de
Los Jacintos, Madrid. Kdykoliv bude tento mladý
malíř předkládat výčet svých aktivit, vždy bude
mezi Prahou a Madridem figurovat Dubá. To není
špatné sousedství.
–myš–

Eva Pilarová vítá návštěvníky vernisáže

Září v Galerii Pošta

Krajinářské sympozium na téma „Sdýchávání
s krajinou“, které v posledním srpnovém týdnu
uspořádal Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací, přineslo nejen několikadenní
intenzivní vnímání krajiny, ale také výtvarná díla,
která při sympoziu vznikla. Z nich Podbezdězský

Výsledky
krajinářského sympozia
a
Daniela Talachová
in memoriam
spolek uspořádal v dubské Galerii Pošta výstavu,
která potrvá od 1. do 21. září.
V sobotu 27. září od 18 hodin bude slavnostní
vernisáží zahájena souborná výstava všestranné
výtvarnice Daniely Talachové, která na jaře letošního roku předčasně zemřela. Výstavu „Daniela
Talachová in memoriam“ si budou moci návštěvníci prohlédnout až do 26. října.
–myš–

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

V Ý STAV Y
AMBIT – SVATÉ SCHODY
1.9.-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.
Vernisáž 1.9. v 17.00 hodin v Biberově koncertní síni

MAŠTÁLKOVA SÍŇ – VÝSTAVNÍ SÍŇ V 1. PATŘE
KLÁŠTERA
do 14.9. Muzejní dvacáté století
do 28.10. Českolipské vojenské pohlednice a obrázky z první světové války,
Vernisáž 24.9. od 16.30 hodin
Změna programu vyhrazena.

GALERIE
do 8. 11. Podmalby ze sbírek VMG

GALERIE JÍDELNA
do 28.9. Vladimír Švec – Krajina s tlakovou níží.
Změna programu vyhrazena.
E X P O N ÁT M Ě S Í C E
Darované sbírkové předměty
Muzejní sbírky se rozšiřují také díky darům našich návštěvníků.
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).
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Mezinárodní jazzové dny
si nenechaly ujít stovky návštěvníků

Skutečnou lahůdkou se pro všechny milovníky
jazzu stal 14. ročník Mezinárodních jazzových
dnů Dubá – Nedamov. Tento dvoudenní hudební
svátek si nenechalo ujít na šest set návštěvníků
festivalu. Není se čemu divit, vždyť jak páteční,
tak i sobotní program byl plný zvučných jmen.
Páteční část jazzových dnů zahájil Big Band
M. Wollmanna z Kosmonos, který vystřídala formace Vibe Fantasy v čele s vynikajícím vibrafonistou Radkem Kramplem. Hvězdou pátečního večera byla Jana Koubková se svým doprovodem.
V sobotu odpoledne si návštěvníci koupaliště mohli poslechnout jam session přítomných
jazzmenů. Sobotní večer plný hvězd odstartovalo vystoupení Big Bandu CL, se kterým zazpívala Jana Matoušková a jako host se představil
Sváťa Košvanec. Pro mnohé pak následoval vrchol festivalu, krev ve všech přítomných totiž rozproudila Lokomotiva v čele s dvojnásobným držitelem ceny Tý Tý 2008 vynikajícím hudebníkem,
zpěvákem a bavičem Petrem Vondráčkem, který

publiku představil i svého otce a zároveň skvělého učitele hudby. Co následovalo? Porgy and
Bess – koncertní provedení opery George Gershwina v jazzové verzi Elly Fitzgerald a Louise
Armstronga a další známé melodie tohoto skladatele na počest 110 výročí autorova narození.
Jako sólisté vystoupili Věra Křížková, Lee Andrew Davison (USA), Václav Týfa a v neposlední řadě také paní Eva Pilarová, která ještě před
zahájením svého vystoupení převzala z rukou ředitele festivalu pana Fialy krásnou kytici ke zpěvaččiným narozeninám. Nechyběl ani Bohemia
Big Band pod vedením Bohuslava Volfa a Heroldovo kvarteto.
Věříme, že si na své přišli skutečně všichni,
kdo neváhali a přišli se mezi nás podívat. Nezbývá než poděkovat těm, kteří se na průběhu
letošního ročníku podíleli buď organizačně nebo
sponzorsky, všem jazzmenům za skvělé výkony
a publiku za báječnou atmosféru. Příští rok se na
vás opět budeme těšit.
Zuzka Martínková

Dubáček
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Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
5. – 6.

nám. Míru

Nový Bor

NE 7.

Navrátilův sál

Nový Bor

ÚT 9.

Jiráskovo
divadlo

Česká Lípa 19,30

Chudák manžel

ČT 11.

KD Crystal

Česká Lípa 19,00

Hvězdy, jak je neznáte

SO 13.

Jiráskovo
divadlo

Česká Lípa 15,00

Kouzelné křesadlo

NE 14.

Jiráskovo
divadlo

Česká Lípa 19,30

Kouzlo domova

Pivobraní

14,00

Setkání s lidovkou

Vystoupí: Arakain, Schodiště, All
X, Bengas, Hypertenze, Žosanka,
a další. Připavena je ochutnávka
desítek druhů piva, atrakce pro děti
a výborné pochutiny.
K tanci a poslechu hraje Vratislav
Bretšnajdr.

50,-

Nestárnoucí komedie o bohatém
muži, který se neženil z lásky, ale
kvůli titulu. V hl. roli Oldřich Navrátil.
Luxusní koncert u příležitosti
zahájení nové sezóny. Hvězdou
večera je Karel Gott, hosté: K.
Štědrý, P. Větrovec a V. D. Kosík

doprodej
270,-

Hudební pohádka na motivy H. CH.
Andersena „Křesadlo“ v podání
Divadla Pohádka Praha.

50,-

Hra s hvězdným obsazením:
P. Rychlý, A. Gondíková, T. Bebarová
a další

290,-

Představení Divadla Spejbla
a Hurvínka, možnost rezervace
vstupenek.

dopol.
80,odpol.
100,-

590,-

ST 17. Městské divadlo

Nový Bor

10,00
a
17,00

Hurvínkova cesta do
Tramtárie

ST 17.

Nový Bor

19,00

Hudební sklepy

Vystoupí Dáša Andrtová – Voňková,
osobitá písničkářka a originální
kytaristka.

90,-

Nový Bor

10,00

Jak Krakonoš pekařku Jířu
napravil

Umělecká agentura Mario vystoupí
s poučnou pohádkou o Krakonošovi
a pyšné a lakomé pekařce Jíře.
Výstava artefaktů vzniklých
v průběhu stejnojmenného
sympozia.

50,-

Koncert vynikajícího českého
folkového písničkáře a kytaristy.
Nejpopulárnější současný autor
bude číst ze svých knih a diskutovat
s diváky.
PhDr. Vladislav Jindra přednese
na téma Mnichovská dohoda a její
dopad na Novoborsko.

150,-

Určeno milovníkům swingového
klavíru.

60,-

Navrátilův sál

SO 20. Městské divadlo
až do
21.

Galerie Pošta

ST 24. Městské divadlo

Dubá

Nový Bor

Sdýchávání s krajinou

19,00

Česká Lípa 19,30

Karel Plíhal

ST 24.

Jiráskovo
divadlo

ČT 25.

Navrátilův sál

Nový Bor

18,00

Trochu historie nikoho
nezabije

PÁ 26.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Otakar Krásenský

SO 27. Galerie Pošta

Dubá

18.00

Daniela Talachová
in memoriam

Zahájení retrospektivní výstavy
Daniely Talachové

ÚT 30. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Penzion Ponorka

Komedie Docela Velkého divadla,
hrají: L. Vaculík, J. Révai,
J. Galinová...

Michal Viewegh

40,-

45,-

200,-

KONCERT KARLA GOTTA JE VYPRODÁN!
Koncert legendárního zpěváka české populární hudby Karla Gotta je rezervacemi vyprodán! Zájemci měli možnost rezervovat vstupenky
od 3. července. Prodej rezervovaných vstupenek byl zahájen 4. srpna a trval do 29. srpna v pokladně KD Crystal.
Ostatní zájemci, kteří vstupenky dosud rezervovat nestihli, mají možnost koupě od 1. září, kdy bude zahájen doprodej nevyzvednutých rezervací.
Koncert Karla Gotta se bude konat 11. září v Kulturním domě Crystal od 19.00 hodin. Zpěvák zazpívá za doprovodu klavíristy Pavla Větrovce.
V pořadu s názvem „Hvězdy, jak je neznáte“ bude dále účinkovat Karel Štědrý a Václav Daniel Kosík.

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

KOUZLO DOMOVA

Zprávy z České Lípy

Jiráskovo divadlo v České Lípě slavnostně zahájí
14. září novou divadelní sezónu 2008/2009 představením Kouzlo domova pražského Divadla Na
Fidlovačce. A bude to opravdu exkluzivní herecké obsazení! V hlavních rolích se představí Petr
Rychlý, Eliška Balzerová, Pavel Nečas, Tereza
Bebarová, ve vedlejších rolích Adéla Gondíková,
Lilian Malkina, Václav Svoboda, Zdeněk Maryška,
Pavla Vojáčková, Monika Kobrová, Milada Kratochvílová a Ondřej Rychlý.
V centru rodinného příběhu, který se odehrává ve Westminsteru koncem listopadu 1918, stojí rozmarná a půvabná Viktorie (Tereza Bebarová) a její dva manželé, současný Frederick (Petr
Rychlý) a bývalý William (Pavel Nečas), kterého
ministerstvo obrany prohlásilo za mrtvého. Děj
začíná v den, kdy se domnělý nebožtík vrací po
třech letech domů a zjistí, že Viktorie je provdaná za Freda….
Kouzlo domova, které v současné době sklízí
úspěchy v londýnském Lyric Theatre, uvidí české
publikum v nastudování režiséra pražského Národního divadla Ivana Rajmonta.

POJĎTE S NÁMI DO ŠKOLY

(pro veřejnost otevřeno od 2. září do 12. října
2008)
Ambit Vlastivědného muzea a galerie v České
Lípě zavede malé i velké návštěvníky do školních
let třídy obecné školy, kde mohou návštěvníci
nasát atmosféru v lavicích třídy obecné školy,
budou si moci prolistovat učebnice a seznámit
se s nezbytnými školními pomůckami pro jednotlivé učební předměty, školními obrazy, psacími potřebami, další učebnicovou a doplňkovou
literaturou.
Výstavu „Hurá do školy“ doplní školní obrazy a slabikáře od 19. století do období 50. let
20. století.
K vidění bude také jeden ze současných
slabikářů od Hany Mikulenkové a Matěje Formana, který byl vyhlášen nejkrásnější knihou
pro děti na 14. knižním veletrhu v Havlíčkově
Brodě v roce 2004. Známý výtvarník, řežisér
a herec Matěj Forman zapůjčí na výstavu své
originální kresby ze slabikáře. Všechna dvojčata, která se přijdou během výstavy do muzea
podívat, budou mít vstupné zdarma. Hlavními
hrdiny příběhu unikátního Slabikáře, jsou také
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dvojčata: Tomáš a Matouš.
Výstava se uskuteční k výročí 75 let od úmrtí
pedagoga, básníka a spisovatele Josefa Kožíška
(1861 – 1933, autora Poupat – prvního českého
slabikáře z roku 1913, podle kterého se učily číst
celé generace dětí až do roku 1948, ilustrovala
Marie Fischerová – Kvěchová)
Poděkování patří Pedagogickému muzeu
JAK v Praze, které zapůjčilo na výstavu přes
50 cenných učebnic, Matěji Formanovi, ZŠ
v Polevsku, ZŠ v Dubé, ZŠ v Horní Libchavě,
ZŠ v Novém Boru-Arnultovicích, Muzeu Komenského v Přerově, nakladatelství Prodos a Paseka, Neumann TOYS, s.r.o. Staré Hradiště, za zapůjčení školních pomůcek a Jizerským pekárnám
v České Lípě a Papírně v Bělé pod Bezdězem za
podporu výstavy.
Na vernisáži výstavy, která proběhne příznačně 1. září od 17. hodin v ambitu muzea
pro vás bude připraveno občerstvení, jak ho
znáte ze školních jídelen a atmosféru svým
vystoupením dotvoří Pěvecký sbor Severočeských učitelů a dětský folklórní soubor Jizerka
z Liberce.
vybral Miroslav Málek

Sport

Dobrá práce si zaslouží poděkování

Ve dnech 14. a 15. srpna prováděli pracovníci
údržby města Dubá, pánové Miroslav Sedlmaier
a Ivan Geyčuk, zemní práce a převoz zeminy,
která zůstala po provedeném vrtu studny ve
sportovním areálu TJ Slavoj. Vzhledem k tomu,
že stavba je charakterizována jako multifunkční
zařízení, a tudíž je třeba urychleně pokračovat
na dalších akcích, které jsou spojené a potřebné
pro dokončení celé investice, bylo nejprve nutné
odklidit přebytečnou zeminu a provést některé
menší terénní úpravy. Terénními úpravami vzniklo
i další upravené prostranství v areálu, což ekologii jen pomůže.

Pánům Miroslavu Sedlmaierovi a Ivanu Geyčukovi za kvalitně odvedenou práci děkujeme
a rovněž děkujeme paní Aleně Šimkové za or-

ganizační zabezpečení celé akce.
František Kubišta
Tělovýchovná jednota Slavoj

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ DUBSKÝCH FOTBALISTŮ V JIVINĚ
U MLADÉ BOLESLAVI 10. SRPNA 2008

Dorostenecké družstvo TJ Jivina, které nastoupilo proti našemu kombinovanému družstvu z žáků a dorostenců.

Dubským žákům jsou dorostenecké dresy „trochu větší“,
ale na hřišti se nenechali zahanbit. Dubské kombinované
družstvo vyhrálo 4:1
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Nejen o dubských fotbalistech

Měsíc srpen se nevyznačoval jen příjemnými dny
prožitými na koupalištích, v přírodě, nebo někde
jinde. Byl i impulsem pro dubské fotbalisty, neboť
začíná podzimní část fotbalových soutěží 2008 –
09. Jednotlivá fotbalová družstva prostřednictvím

přátelských utkání dolaďují svou formu, neboť již
ve druhé polovině srpna se bude hrát o body a průběžná hodnocení ve výsledkových tabulkách.
Nebylo tomu jinak ani v Tuhani, kde 2. srpna
místní TJ Sokol hostil svého dlouholetého rivala

Přestupy hráčů TJ Slavoj Dubá
Po skončení fotbalové sezóny 2007 – 08 přestoupil
pan Josef Rejzek st. z TJ Slavoj Dubá do TJ Sokol
Tuhaň. Josef Rejzek od
dob svého mládí působil jak v dubských mládežnických kolektivech,
tak i po řadu let ve fotbalovém družstvu dospělých. Byl nenahraditelným fotbalistou a
oporou svých družstev.
Především však oceňuji jeho dlouholetou aktivní práci vynaloženou pro
údržbu sportovního areálu v Dubé. Bezpočet hodin,
které pan Rejzek na hřišti odpracoval, si plným právem zaslouží poděkování. „Proto mi dovol, abych Ti
za dlouholetou aktivní činnost v TJ Slavoj Dubá poděkoval, popřál Ti mnoho sportovních úspěchů v TJ
Sokol Tuhaň a popřál Ti zdraví, štěstí, spokojenost
s přáním mnoha sportovních úspěchů“.
Tibor Farkaš – brankář TJ Slavoj Dubá, přestoupil v tomto roce do fotbalového klubu TJ Raspenava u Liberce. Tibor Farkaš svou kariéru aktivního
sportovce strávil především na Liberecku, ale láska
k fotbalu a k Dubsku mu „učarovala“ tak, že v TJ
Slavoj Dubá „zakotvil“ a zde jako brankář působil

řadu let. Nevadilo mu ani to, že dojížděl z Liberce
do Dubé, což je přibližně stokilometrová vzdálenost, nevadilo to ani jeho manželce (na obrázku),

která ho doprovázela a především mu dělala řidiče. Pan Tibor Farkaš a jeho manželka jsou typickými představiteli těch nadšenců, kteří pro sport
umí obětovat velkou část svého soukromí. Tibor
Farkaš patřil k oporám našeho fotbalového družstva dospělých. Avšak dojíždět takovou vzdálenost
se nedá do nekonečna. „Tibore, dovol mi, abych Ti
co nejsrdečněji poděkoval za dobrou reprezentaci
našeho fotbalového klubu a TJ Slavoj Dubá. Abych
poděkoval i Vám paní Farkašová za to, že jste mu
svým přístupem a pomocí umožňovala reprezentovat naší Tělovýchovnou jednotu a přeji Vám oběma
zdraví a ať se Vám v Liberci moc daří“.
František Kubišta, předseda TJ Slavoj

Dubáček

TJ Slavoj Dubá. Samotný zápas skýtal všechny
atributy přípravného zápasu, snad té nervozity
především ze strany dubských mohlo být méně.
Splnil však to, co se od něho očekávalo.
Při příchodu na tuhaňské hřiště jsem si však,
jak již u mne bývá zvykem, připomněl minulost toho
fotbalového klubu. Vždyť fotbalový klub Tuhaň byl
rovněž založen v roce 1945 – jako klub v Dubé –
a prožil relativně dobrá i méně dobrá období.
Sám s nostalgií vzpomínám na rok 1953, kdy
fotbalový klub v Dubé založil své první žákovské
družstvo. A kde myslíte, že toto dubské žákovské
družstvo sehrálo svůj první zápas? Právě v Tuhani. Snad se čtenář nebude na mne pohoršovat, když vyjmenuji dubské žákovské aktéry z roku 1953: Zdeněk a Jiří Potůčkovi; Václav a Josef Pejpalovi; Ferdinand Dvořák; Karel Dalecký;
František Kubišta; Zdeněk Bílek; Ladislav Nouzák;
František Volný a Petr Linhart. Ano, to bylo první
dubské žákovské družstvo, a protože někteří již
nejsou mezi námi, dovolil jsem si na ně zavzpomínat. Jsme ale v polovině roku 2008 na prahu nového ročníku fotbalové soutěže 2008 – 09, kdy naši
současní fotbaloví žáčci budou účinkovat poprvé
v historii dubského fotbalu v I.A třídě starších žáků
krajské soutěže. V kraji to nebudou mít lehké, ale
přejeme jim co nejlepší umístění. Vždyť od založení prvního družstva žáků v Dubé do doby, kdy
poprvé naši starší žáci budou účinkovat v krajské
soutěži, právě uplynulo 55 let. Tak co, naši dubští žáčci, udržíme se v následující krajské soutěži
alespoň ve středu tabulky? Věřte, že by si to přál
i autor tohoto článku, který byl součástí zakládajícího žákovského družstva v Dubé.
František Kubišta, TJ Slavoj

Představujeme Vám TJ Sokol Tuhaň

V této rubrice chceme představovat obrázkovou formou Tělovýchovné jednoty, fotbalová či jiná sportovní družstva, se zaměřením jak na klasické,
tak i na technické sporty, družstva registrovaná či neregistrovaná – působící v regionu tzv. Dubské pahorkatiny a jejího nejbližšího okolí.
Jak se nám to bude dařit – posoudíte především vy, vážení čtenáři Dubáčku.

Sportovní areál TJ Sokol Tuhaň

TJ Sokol Tuhaň: Václav Pejpal; Petr Šindelář; Petr Plocek; Jaroslav Pokorný; Václav Dufek; Jan Černý; Josef Rejzek;
Petr Dolejš; Radek Chlumecký; Václav Dufek; Tomáš Novák; Jaroslav Novák a Pavel Heřmánek

Přípravné utkání v Tuhani skončilo výhrou dubských
mužů 3:0

