srpen 2008

V Dubáčku
najdete:
– Obchvat kolem
Dubé (str. 2)
– Výsadba živých
plotů (str. 3)
– Obnova volejbalového hřiště (str. 4)
– Léto v Galerii
Pošta (str. 11)
– Mezinárodní
jazzové dny (str. 12)

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
Polovina prázdnin je za námi a já věřím, že ačkoliv jsme si zatím neužili příliš mnoho teplých
a slunečných dnů, těm z vás, kteří jste si naplánovali volno na červenec, se dovolená vydařila.
Dříve, než se zmíním o akcích, které jsme realizovali v první polovině prázdnin, chtěla bych se
několika větami vrátit k tragické události, k níž na
začátku prázdnin došlo v Nedamově.
Všechny nás hluboce zasáhlo, když jsme se
dozvěděli, že chlapec, který se na nedamovském
koupališti topil, i přes veškerou snahu lékařů liberecké nemocnice nakonec zemřel. Je to tragédie,
na kterou budeme s politováním dlouho vzpomínat. Co mne rovněž nemile překvapilo, byly spekulace, jež se v souvislosti s touto nešťastnou událostí začaly rychlostí blesku rozšiřovat po Dubé.
Není pravda, že pro záchranu tohoto chlapce nikdo nic neudělal. Naopak, jak jeho doprovod, tak
i manželé Veselí a naši hasiči dělali maximum proto, aby spolu s přítomnými návštěvníky autokempu
hocha z vody vytáhli co nejdříve. Bohužel však byl
pod hladinou příliš dlouhou dobu, než se jej podařilo najít. S rodinou chlapce soucítíme a všechny
ostatní prosím, aby byli obezřetní a nepodceňovali svoje plavecké dovednosti. Zároveň vás prosím, abyste v případě, že uvidíte plavce, který má
očividný problém, neváhali přivolat pomoc. Všem,
kteří se zúčastnili hledání tonoucího se chlapce,
děkuji za jejich snahu pomoci. Veliké díky patří
rovněž našim hasičům, kteří se zásahu ujali jako

skuteční profesionálové. Škoda jen, že čas v tomto
případě nebyl na naší straně.
Nyní již trochu radostněji. Základní škola Dubá
převzala koncem června mezinárodní titul Ekoškola. Předání tohoto prestižního titulu se uskutečnilo
v budově senátu ve Valdštejnském paláci v Praze,
kde jsme se měli tu čest setkat přímo s ministrem
školství. Titul Ekoškola mohou získat pouze školská zařízení, kterým se na základě metodických
pokynů podaří naplnit kritéria vedoucí k ekologizaci provozu samotné budovy školy, a to za týmové
spolupráce žáků, pedagogů i dalších zaměstnanců. Slavnostní vyhlášení probíhalo pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstva životního prostředí ČR a za účasti generálního partnera projektu Ekoškola, společnosti
Provident Financial s. r. o. a dalších hostů.
Smyslem celého projektu je výchova k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí mezi
nejmladší generací. Naše škola byla mezi jednadvaceti z celé republiky, které 26. června spolu
s mezinárodním titulem převzaly také vlajku, certifikát a několik darů. Čistě pro zajímavost, do mezinárodního programu Ekoškola (který koordinuje
Sdružení Tereza, a jenž je spolufinancován Evropským sociálním fondem, rozpočtem ČR a hlavního města Prahy) je zapojeno celkem 20 tisíc škol
z 38 zemí světa, v ČR je těchto škol 120.
V další části tohoto sloupku bych vám ještě
ráda přiblížila několik akcí, které jsme úspěšně
dokončili v uplynulém měsíci.

Celkové rekonstrukce za více než 62 tisíc
korun se dočkaly chodníčky přes parčík u nákupního střediska. Před započetím prací se oba
chodníčky nacházely v silně nevyhovujícím stavu.
Změna k lepšímu je patrná na první pohled.
Na autobusové nádraží v Dubé byly umístěny
dvě zcela nové čekárny, další je k dispozici občanům ve Lhotě. Příprava podkladů spolu s pořízením čekáren vyšla město na více než 175 tisíc
korun. Věříme, že nové a kvalitní zázemí ocení
všichni, kteří budou čekat na svůj spoj v nepříznivém počasí.
Minulý měsíc jsme se s žádostí o opravu silnic
druhé a třetí třídy obrátili na Krajskou správu silnic Libereckého kraje. V naší žádosti jsme uvedli
všechny výrazně poničené úseky. Na většině z nich
již proběhla nebo probíhá nezbytná oprava.
V červenci prošla celkovou rekonstrukcí také
místní komunikace v ulici Luční. Po dokončení tryskových vysprávek (tímto způsobem byly
opraveny také díry v ulici Jana Roháče) byl
v ulici Luční položen dvouvrstvý emulzní kalový
zákryt. Celá akce vyšla město na 189 tisíc korun. V příštím roce chceme v opravách místních
komunikací pokračovat.
Dovolte mi, abych vám všem závěrem popřála krásný a poklidný zbytek prázdnin, pokud
možno skutečně letní počasí a dětem ještě hodně nezapomenutelných zážitků a 1. září úspěšný
vstup do nového školního roku.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Obchvat
kolem Dubé

Na červnové schůzi zastupitelstva byla schválena změna územního plánu sídelního útvaru
města Dubá, vedená pod pořadovým číslem 4,
která zahrnuje vybranou variantu trasy obchvatu silni ce I/9 kolem Dubé. Původně byly firmou
Valbek s.r.o. vypracovány návrhy tří variant trasy silničního obchvatu, které se lišily tím, kde
by měl nájezd na obchvat začínat, kudy by trasa měla vést a kde se nová komunikace napojí na stávající trasu silnice I/9. Vybrána byla
varianta třetí, která předpokládá nejmenší zásah do životního prostředí a nejmenší narušení
krajinného rázu. Pro realizaci této naplánované
trasy obchvatu bylo nutné změnit územní plán.
Liberecká firma SAUL s.r.o., která tuto dílčí
změnu územního plánu připravila, v technické
dokumentaci uvádí, že změna č. 4 umožňuje
mimo jiné relativně značné zvětšení rozvojových možností města.
Z mapových podkladů vyplývá, že obchvat
podle vybrané varianty začíná u odbočky na Dubovou Horu, za sběrným dvorem pomocí mostu
kříží tuhaňskou silnici, dalšími mosty překračuje
dřevčickou silnici a Lopušák a na stávající trasu silnice do České Lípy se napojí před sochou
sv. Jana Nepomuckého. Nově bude také vybudována odbočka směrem na Doksy, která je v současné době velmi nevyhovující.
Paní Marie Zelinková z odboru rozvoje MěÚ
Česká Lípa k situaci kolem obchvatu řekla:
„Schválením změny č. 4 územního plánu byly
přípravné práce obchvatu silnice I/9 ukončeny,
nyní závisí na investorovi, kterým je stát, aby si
zajistil stavební povolení a zahájil stavbu. Bližší
informace o časovém rozvrhu a termínu ukončení stavby bohužel nemám, o tom již rozhoduje
investor.“ Původní předpoklad dokončení stavby
hovořil o roce 2010, zahájení prací mělo započít v roce 2008, tedy letos. Dodržení tohoto harmonogramu se v současné chvíli nezdá pravděpodobné.
–myš–
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Lidská bezohlednost
nezná mezí

Zatím, co řada z vás, milí občané, oceňuje snahy města o zlepšení životního prostředí, najdou
se bohužel i tací, pro které nemám jiné označení než (a teď mi prosím odpusťte ten výraz)
banda primitivů!
V pondělí 14. července mne hned ráno po
příchodu do práce čekalo nemilé překvapení.
Dozvěděla jsem se, že předešlý týden v noci
z pátku na sobotu „kdosi“ v nedamovské aleji
zcela zničil čtyři mladé lípy. Všichni jsme měli
radost z toho, jak stromky rostou a na podzim
jsme plánovali dosadbu za dříve zničené lípy,
které se patrně staly obětí stejného individua
nevalné inteligence.
O to smutnější bylo zjištění, že nebyla ušetřena ani mladičká lípa, která se již jednou stala
terčem obdobného útoku, ale kterou paní Šimková pečlivě ošetřila a svázala, čímž jí zachránila, a zmíněná lípa, ač jsme v to již nedoufali, na
jaře krásně obrostla. Tentokráte jí už ale pomoci
nedokážeme.
Pořizovací cena těchto stromků se pohybovala okolo pěti tisíc korun za kus. V současné době
byla jejich cena samozřejmě již o něco vyšší. Celou událost nahlásilo město na Obvodní oddělení
Policie ČR v Doksech. Protože jsou mezi námi
i lidé všímaví, kterým podobné řádění vadí stejně jako městu, byli jsme my i policie upozorněni
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na pravděpodobné pachatele. Vzhledem k tomu,
že se jedná o citlivou záležitost, nebudu nikoho
jmenovat, ale chtěla bych tímto oněm občanům,
kteří nám tyto informace poskytli, poděkovat.
Takže „MOC DĚKUJI.“
Uhlídat lokalitu jako je nedamovská alej je velice složité. Přesto chci poprosit všechny slušné
občany, a věřím, že vás není málo, jestliže budete svědky obdobného činu, nebo budete mít
jakékoliv podezření, obraťte se na mne, prosím.
Zaručuji vám, že zůstanete v anonymitě. Jsem
přesvědčená, že ve spolupráci s vámi můžeme
dosáhnout toho, že ti, kteří ničí vše, co pro vás
děláme, budou po zásluze potrestáni.
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.
Zároveň bych tímto způsobem chtěla poděkovat všem, kteří se na mne obrátili
v době nepřítomnosti obsluhy SD Dubá, během níž byla provozní doba omezena,
a trpělivě vyčkali, než jsme je do dvora pustili.
Přesto se našlo i nemálo těch, kteří nám komplikovali práci tím, že odpad,
který ke dvoru vezli, pohodili před zamčenou bránou.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Dubáček
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Dubáček

JUBILEA

Z městské matriky

Štrupl Jiří, Dubá
Odvárka Zdeněk, Dubá
Sedlmaierová Marie, Dubá

NAROZENÍ

Z

Bajo Sandra, Dubá
Rabatinová Natálie, Dubá

Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem spoluobčanům, bývalým kolegům ze školy, přátelům a kamarádům
a žákům zemřelého pana Emila Faitla, kteří se s ním přišli
rozloučit dne 20. června. Pomohli jste zmírnit naši bolest
nad ztrátou tak výjimečného a hodného člověka.
Dcera Táňa a celá zarmoucená rodina

Dne 22.8. tomu bude rok, kdy zemřel
pan Jan Strejček z Dubé.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 11.7.2008 uplynulo již 20 let, co nás opustil pan Jindřich Brodil
a dne 4.8.2008 to bude 6 let, co zemřela paní Jarmila Brodiloá.
Stále vzpomíná rodina.
Kdo jste je znali, vzpomeňte, prosím, s námi.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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Třídit odpad se vyplatí

Vážení spoluobčané,
téměř v každém vydání Dubáčku vás nabádám
k poctivému třídění separovaných složek komunálního odpadu. Abych vás pořád jen nekárala,
dovolte mi, abych vás seznámila s výsledkem našeho společného úsilí.
Že město od společnosti EKO-KOM získává
zpět do rozpočtu určitou finanční částku za vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo
a plasty), je vám jistě známo. Díky tomu, že jsme
dosáhli zvýšení hustoty sběrné sítě kontejnerů
na separovaný odpad a zároveň se nám pomocí
„osvěty“ podařilo rozšířit povědomí občanů o této
problematice, třídíte stále více a lépe, za což vám
jménem města děkuji.
Pro srovnání přikládám několik čísel. V prv-

ním čtvrtletí roku 2007 jsme za vámi vytříděný
odpad získali od EKO-KOMu zpět 21.235 Kč, ve
čtvrtletí druhém to bylo 38.309 Kč. Následující,
tedy třetí čtvrtletí bylo tak trochu zlomové, částka, již jsme za separovaný odpad inkasovali, dosáhla 51.192 Kč. Poslední čtvrtletí nám však ukázalo, že se mnozí z vás chopili třídění skutečně
zodpovědně a díky tomu nám EKO-KOM vracel
neuvěřitelných 63.074 Kč!
Ani v letošním roce si nevedeme špatně.
V ruce mám zatím sice pouze podklady za první čtvrtletí roku 2008, přesto je částka, která se
nám do rozpočtu vrátila potěšující – společně se
nám podařilo vytřídit odpad za 52,793 Kč.
Porovnáme-li čísla za I. čtvrtletí roku 2007
a roku letošního, obrovský nárůst je patrný na

Výsadba živých plotů
v centru Dubé

V závěru prvního pololetí letošního roku pokračovala postupná úprava prostranství kolem parčíku u autobusového nádraží v Dubé svou druhou etapou.
Po odstranění nevzhledného kovového oplocení jsme dosázeli zbývající část břehu podél
silnice ptačím zobem. Na protějším svahu (přímo sousedícím s plochou autobusového nádraží) jsme museli doplnit několik chybějících keříků červeného dřišťálu a žluté mochny, které teď
s největší pravděpodobností zdobí něčí dvorek.
Sama za sebe říkám, že jsem počítala s tím,
že se „dva, tři“ keříky ztratí, ale že jich budeme
muset nahrazovat téměř polovinu… Obdobný
problém jsme řešili také na travnatém trojúhelníku u kostela, kde se nám ztratila podstatná část
dřišťálů, které jsme rovněž dosazovali.
Ale zpět k původnímu tématu. Jsme rádi, že

jsme od mnohých z vás obdrželi kladné ohlasy
na tuto akci, jejímž cílem je zušlechtit centrum
Dubé.
Zatím, co v roce 2007 vydalo město ze svého
rozpočtu za nákup keříků a ostatního nezbytného
materiálu částku ve výši téměř 9 200 Kč, letos to
bylo již jen 1 966 Kč.
Pro některé z vás možná bude zklamáním,
že od rybníčku zmizí škumpa, která se stala jeho
nedílnou součástí, nicméně v letošním roce během prudkých dešťů již dvakrát utrpěla značná
poškození, kvůli nimž již neplní svůj estetický
význam, navíc v poraněných místech, ač jsme
se tomu snažili zabránit, zahnívá. Útěchou nám
může být, že vedle ní vyrůstají mladé stromky,
které zde ponecháme.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

první pohled.
Díky prostředkům, které se městu takto vracejí do rozpočtu, se můžeme nadále věnovat
zlepšování služeb pro vás, občany, ale také přistoupit k realizaci nejrůznějších akcí, které povedou k zušlechťování města i okolních obcí.
Při červencové kontrole jsem sice znovu narazila na drobné nedostatky, a to především, že
v místech, kde jsou kontejnery jak na barevné,
tak i na bílé sklo, je tento odpad promíchaný, ale
já pevně věřím, že se nám i toto podaří časem
vypilovat k dokonalosti.
Takže díky všem, kteří poctivě třídí a pomáhají tak nejen městu. Pro všechny ostatní, kteří
ještě nepodlehli „třídící mánii“ připojuji následující vzkaz. „PROSÍM, pomožte nám i vy třídit odpady, uděláte tak něco pro přírodu a město, ale
především sami pro sebe. Zkuste to a uvidíte, že
je to snadné. DĚKUJI.“
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Kompostér
u hřbitova

Téměř před dvěma měsíci jsme nechali ke hřbitovu v Dubé přistavit kompostér, který je určený
pouze pro biologicky rozložitelný odpad – větvičky, trávu, suché či zvadlé květiny, věnečky z přírodního materiálu. Ačkoliv jsme kompostér opatřili cedulí, na které je přesně popsáno, co do něj
patří a co ne, řada občanů našich proseb o pečlivé třídění odpadu ze hřbitova nedbá.
Proto vás všechny znovu prosím, respektujte naši snahu a vhazujte do kompostéru pouze
odpad, pro který je určený, na vše ostatní jsou
vedle přistaveny popelnice.
Děkuji za pochopení.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Noční „hon“ na psy

K sepsání tohoto příspěvku mě přiměla příhoda
z pátku 11. července. Přibližně půl hodiny před
koncem mojí pracovní doby jsem se dozvěděla, že
u silnice za Křenovem leží dva psi – němečtí ovčáci. Už samotný fakt, že mám v pátek odpoledne
zajistit bezpečné odchycení dvou větších psů, mi,
dá se říci, pokazil radost z blížícího se víkendu.
Na první pohled bylo patrné, že se nejedná
o zaběhnuté psy, neměli obojek a byli pohublí.
Podle informací obyvatel Křenova se tu začali
objevovat už přibližně ve středu. Přímo na mne
se však nikdo neobrátil, a tak jsem se o tomhle
„párečku“ dozvěděla až od kolegy.
Dohoda s útulkem v Dobranově zněla: „Pokud
se je podaří bezpečně odchytit nebo uspat, přijedeme si pro ně.“ Ale jak se na konec ukázalo,
chytit takové psy není zas až tak jednoduché.
První oslovený veterinář se nemohl vzdálit
z ordinace, a tak na moje prosebné volání odpověděl MVDr. Vácha, který se mnou ochotně
vyrazil směr Křenov. Oba „tuláci“ leželi stále na
stejném místě a dokonce nám dovolili, abychom
se k nim přiblížili na dva metry. Potom se ale pomalu zvedli a velice pozvolným krokem si vykra-

čovali směrem k Dubé. Po pár desítkách metrů
si však znovu lehli do stínu a čekali.
Nastala přibližně hodina obvolávání, neboť
jsme nebyli vybaveni žádnými prostředky, díky
nimž by se nám ovčáky podařilo chytit nebo
uspat. Na základě dohody s MVDr. Russem,
jsme si od něj zapůjčili tzv. „foukačku“ s uspávacími šipkami, které jsou pro zvíře zcela neškodné, a které by nám, jak jsme doufali, umožnili oba
psy uspat a bezpečně dopravit do útulku, kde by
o ně bylo dobře postaráno.
Po několika hodinách únavného, leč usilovného „nahánění“ (nutno říci, že jsme zažili i velice
humorné okamžiky) se nám začalo stmívat. Ačkoliv se oba ovčáky podařilo panu doktorovi zasáhnout, šipku si vytrhli příliš brzy, tudíž nebyla
aplikovaná dávka dostačující pro jejich bezpečné
uspání. Navíc jsme byli odvoláni do Deštné ke
zraněnému pejskovi.
Po návratu na Křenov leželi oba psi u silnice
a my se radovali, že se přeci jen zadařilo, ale …
Když jsme se k nim přiblížili, zvedli se a utekli do
lesa, kde už bychom je bohužel vzhledem k pokročilé hodině jen těžko našli.
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Od té doby se ke mně žádná zpráva o jejich
výskytu nedostala.
Tento příspěvek nepíši proto, abych se vytahovala tím, že jsem od 15 do 21:30 hodin honila dva psy. Jeho smyslem je něco úplně jiného.
Chtěla bych vás všechny poprosit, abyste, v případě, že někde uvidíte psa, o kterém budete
určitě vědět, že nepatří nikomu z vašeho okolí,
okamžitě kontaktovali Městský úřad Dubá. Čím
dříve se o tom dozvíme, tím dříve můžeme celou věc vyřešit.
Proto vás prosím, v podobných případech
nám zavolejte buď na pevnou linku na úřad
487 870 201, nebo přímo mně na tel. číslo
724 857 243.
Jde nám nejen o vaši bezpečnost, ale také o
to, aby se podobně zatoulaní psi mohli bezpečně
dostat do dobrých rukou.
Závěrem bych za pomoc chtěla poděkovat
pánům MVDr. Russovi a MVDr. Váchovi, obzvláště pak panu doktoru Váchovi, který se mnou této
akci ochotně věnoval celé odpoledne až do pozdních večerních hodin. “DĚKUJI.“
Zuzka Martínková
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Řidiči vs. kaštan „Padesátka“
v Nedamově

Již několik obyvatel Dubé se na mne obrátilo
s dotazem, proč nenechám porazit poslední kaštan po pravé straně při výjezdu z Výsluní směrem
na Berštejn. Všichni shodně argumentovali tím,
že do něj bourá stále více řidičů, a že je strom
svým umístěním nebezpečný.
Já to ale vidím trochu jinak. Je pravda, že
od října 2007, co jsem na úřadě, jsem zaznamenala několik případů, kdy do tohoto kaštanu
nabouralo osobní vozidlo a dokonce i motorkář.
Pokud je mi známo, i když se jednalo o vážnější nehodu, žádný život zde na štěstí nevyhasl.
Jenže… Hlavní příčinou nehod na tomto úseku
bývá zpravidla nepřiměřená rychlost, která způsobí, že řidiče tato zdánlivě mírná zatáčka vynese ze silnice pryč. Následující větou možná některé z vás zvednu ze židle… Ale ten strom za
to nemůže! Vinu nesou pouze a jen sami řidiči.
Uznávám, že někdy se může jednat o nešťastnou
náhodu, ale ve většině případů v tom skutečně
hraje roli rychlost.
Navíc, zkusme si představit, co by se stalo,
když bych jeho pokácení povolila. Řidiči by zde
nohu z plynu stejně nesundali a zatáčka by je
vynesla úplně stejně jako nyní. Jediný rozdíl by
byl v tom, že kdyby zrovna v tu chvíli procházel
někdo po cestě ke hřbitovu, nebyla by tam žádná bariéra, která by vozidlo zastavila. Potom by
skutečně mohlo dojít ke smrtelnému zranění při
střetu chodce s neukázněným řidičem. Takové
věci se už zpět vrátit nedají.
Rozhodovat v takové věci není nikdy jednoduché, přesto vás prosím, abyste z nehod, ke
kterým dochází Na Výsluní, nevinili „jen“ ten
strom.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Výlet do ZOO Praha

Klub malých Dubáčků uspořádal ve spolupráci
s městem Dubá v polovině července výlet, jehož
cílem byla pražská zoologická zahrada. Na cestu
autobusem se vypravily čtyři desítky malých i velkých výletníků. Po celou dobu nás provázelo ideální prázdninové počasí, dobrá nálada a prima zážitky. Zatím, co si dospěláci (jak doufáme) náležitě
odpočinuli, děti se radovaly nejen z nepřeberného
množství zvířat, ale také z nejrůznějších prolézaček. Byli bychom rádi, kdyby se z podobných akcí
stala tradice. Věříme, že se výlet všem líbil, a že se
zase brzy sejdeme. Poděkování patří nejen městu
Dubá, které zajistilo dopravu, ale také všem organizátorům a hlavně těm, kteří neváhali a výletu se
zúčastnili, protože bez nich by to nešlo.
Takže na shledanou příště.
–ZM–
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Jistě jste si povšimli, že v průběhu letní sezóny
bývá v obou směrech úseku nedamovské aleje
umístěno omezení rychlosti na 50 km/h. Jedná se
o bezpečnostní opatření, kterým se snažíme ochránit bruslaře, jež se po této silnici projíždějí především z toho důvodu, že je široko daleko nejvhodnější pro provozování tohoto odpočinkového sportu.
Asi v polovině července se na „padesátku“ ve směru od koupaliště do Dubé soustředil „výtvarný umělec,“ který nám z „padesátky“ udělal „šedesátku“.
Jeho dílo jsme však bohužel náležitě nedocenili,
neboť bylo zcela v rozporu s naším úsilím, dosáhnout snížení rychlosti projíždějících vozidel.
Značku jsme uvedli do původního a skutečně
bychom uvítali, kdyby si dotyčný „umělec“ uvědomil, že podobné „srandičky“ mohou mít vážné následky.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Odvaha nechyběla

Ráda bych Vám napsala o naší kamarádce Nikole Vítové, protože to, co předvedla dne 6. 7.
2008 na koupališti v Nedamově, si zaslouží
nejen můj obrovský obdiv ale i obdiv a uznání nás všech.
Jak mnozí víte, ten den se tam topil asi 15-tiletý chlapec. Nikola, která je zhruba ve stejném
věku jako on, se zachovala velmi statečně.
Nebyla jsem přímo na místě, ale vím to nejen
z jejího (ne že by se chtěla vytahovat), ale i z cizího vyprávění. Zachovala chladnou hlavu a projevila velkou dávku odvahy a statečnosti, protože
po tom co zavolala záchranou službu a vyzvala
dvě dívky, aby šly sanitce naproti, se neohroženě
vrhla do vody a pomáhala hledat chlapce, který
v tu dobu byl již několik minut pod vodou. I v této
vyhrocené situaci si opět zachovala rozvážnost
a navrhla, aby se udělala rojnice, protože hledání bylo dost zmatené. A jelikož je celkem dobrá
plavkyně, potopila se velmi hluboko a hledala pod
vodou. Její hledání bylo úspěšné. A jak ona sama
tvrdí, vůbec neví, kde se v ní vzala všechna ta

síla, protože v tu chvíli jí už docházel dech, ale
ona přesto chytla bezvládné tělo a plavala s ním
na hladinu, kde jí pak ostatní po chvíli pomohli.
Chlapce pak dlouhé desítky minut oživovali
jak dubští hasiči, tak přivolaní záchranáři z vrtulníku. Hocha se povedlo rozdýchat, poté ho rychle
převezli do nemocnice, kde by měl stále bojovat
o život. Někdo ale tvrdí, že zemřel. Bohužel k tomuto nemám přesné informace.
A i když jsem ho neznala, je mi to velice líto,
ani si nedokážu představit, co nyní prožívá jeho
rodina. Možná kdyby hledalo více lidí, chlapce
by se podařilo nalézt dříve a byla by tu ještě
šance na život. Kdyby utonulý chlapec se svými
kamarády před touto nehodou nepožil alkohol,
kdyby, kdyby...
Závěrem bych chtěla za sebe a všechny své
kamarády poděkovat všem, kdo se na záchraně
chlapce podílel a hlavně Nikole, je obdivuhodné
jak se zachovala, ne každý by takto postupoval.

Dubá nemá v současné době žádné víceúčelové sportoviště, kde by dospělí i děti mohli trávit
volný čas a učinit něco pro svoje zdraví a obnovu duševních i tělesných sil, přestože hřiště
a hřišťátka jsou již u mnoha osad s počtem obyvatel v počtu desítek.
Proto bylo na zastupitelstvu
v 1. pololetí projednáno a schváleno
vybudování jednoduchého hřiště na
volejbal, nohejbal, badminton atd. mezi
dětským hřištěm za autobusovým nádražím a stávajícím „pláckem“, který slouží jako improvizované fotbalové hřiště.
Město již objednalo a obdrželo základní vybavení (sloupy na síť, lavičky atd.) a připravuje
se úprava povrchu. Toto hřiště by mělo být prvním krokem k obnově sportovního odpočinkového

areálu za autobusovým nádražím. Tento areál má
velmi dobré předpoklady, protože je na klidném
místě uprostřed města, blízko školy, a navazuje
zde park, dětské hřiště a sportovní hřiště
s atletickou dráhou, takže se jedná o ideální místo pro vyžití celých rodin.
Poděkování náleží všem, kteří tuto
akci podpořili na zastupitelstvu i z řad
veřejnosti. Chtěl bych vyzdvihnout
především podporu ze strany pana
Kubišty, předsedy fotbalového oddílu
Slavoj Dubá, i jeho cenný příspěvek z historie, protože na místě stávajícího tzv. školního
hřiště bylo kdysi i hřiště na odbíjenou.
Připomínky a podněty veřejnosti uvítám.

Obnova (nejen)
volejbalového hřiště

Eva Porschová

Milan Netrh

Dubáček -
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Tradičním Pivním slavnostem, které spolu s vratislavickým pivovarem Konrad, a. s. uspořádalo město Dubá, patřila sobota 19. července. Milovníci piva
a dobré zábavy se již po šesté sešli v areálu Autocampu Nedamov, kde byla připravena celá řada zajímavých soutěží, v nichž mohli „pivaři“ změřit svoje
síly. Součástí slavností byla také anketa o nejlepší pivo, které se v autocampu ten den čepovalo. Všichni, kteří se do slosovatelné ankety o ceny chtěli
přihlásit, mohli už od třinácté hodiny ochutnávat, testovat a vyhodnocovat. Jednoznačným vítězem se stal horní prodejní stánek a jeho SV. BŘEZNO.
Ačkoliv akci po celý den provázelo téměř aprílové počasí, na slavnosti se přišly podívat takřka dvě stovky návštěvníků. Zájem o jednotlivé soutěže
všechny pořadatele mile potěšil. Posuďte sami, kolik soutěžících se přihlásilo do následujících disciplín.
Běh s prázdným sudem na čas – muži:
14 soutěžících
1. místo – Tomulinda
6,09 sek.
2. místo – Karel Chalupa
6,24 sek.
3. místo – Pepa Kovařík
6,27 sek.

Běh s vodou na tácu, slalom – ženy
6 soutěžících
1. místo – Monika Mikulášová
9,76 sek.
2. místo – Alenka Weissová
9,94 sek.
3. místo – Mirka Vaňková
11,20 sek.

Hod prázdným sudem – ženy:
5 soutěžících
1. místo – Mirka Vaňková
2. místo – Věra Pristašová
3. místo – Monika Mikulášová

2,98 m
2,34 m
2,33 m

Běh s vodou na tácu, slalom – muži
12 soutěžících
1. místo – Karel Chalupa
2. místo – Pepa Kovařík
3. místo – Boris Pristaš

8,60 m
8,40 m
8,10 m

Pití piva na čas – ženy
5 soutěžících
1. místo – Monika Mikulášová
2. místo – Iva Šebestová
3. místo – Věra Pristašová

Hod prázdným sudem – muži:
27 soutěžících
1. místo – Petr Žalovič
2. místo – M. Dan
3. místo – Jan Kober
Běh s vodou na tácu, slalom – děti
9 soutěžících
1. místo – Ondra Doležal
2. místo – Kuba Sloup
3. místo – Tomáš Pavlík

6,90 sek.
7,78 sek.
8,23 sek.

Pití piva na čas – muži
18 soutěžících
1. místo – Stanislav Malý
2. místo – Petr Fuksa
3. místo – Zdeněk Kříž

7,69 sek.
7,92 sek.
8,14 sek.

11,50 sek.
13,32 sek.
15,74 sek.

5,43 sek.
5,44 sek.
5,47 sek.

Vzpírání plného sudu, výdrž na čas – muži
13 soutěžících
1. místo – Jan Kober
33,64 sek.
2. místo – Michal Novák
14,66 sek.
3. místo – Marek Grábner
10 sek.
V pití piva bez použití rukou si všichni přítomní pánové byli zdatnými konkurenty.
Večer se o zábavu postarala skupina Jitro, která všem přítomným svou hudbou a zpěvem rozproudila krev až do pozdních nočních
hodin.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli
na organizování této akce, pivovaru Konrad, provozovatelům obou stánků, kteří sponzorsky přispěli, ale také všem kteří fandili našim soutěžícím a hlavně odvážným účastníkům jednotlivých
soutěžních disciplín.
Zuzka Martínková
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Na tři stovky občanů Dubé a okolních obcí si 28.
června nenechalo ujít celodenní Letní slavnosti. V letošním roce oslavila Dubá touto tradiční
akcí uplynutí 755 let od objevení první dochované zmínky o městě.
V rámci první části pestrého programu měli
zájemci možnost zúčastnit se pochodu „Putování za vodou,“ při němž se podívali i na taková
místa, jako je Čistírna odpadních vod Dubá nebo
stáčírna vody Dub 3000. Této příležitosti využilo
na tři desítky lidí, kteří se v průběhu více než tří
hodinové cesty dozvěděli celou řadu zajímavostí vztahujících se právě k vodě, která má v Dubé
bohatou historii.

Letní slavnosti
Zpřístupněné byly rovněž hned dvě výstavy, jedna v šatlavě na radnici a druhá v Galerii Pošta. Odpolední program vypukl v areálu
autobusového nádraží ve 13 hodin. Divákům
se postupně představili Adam Berka z Dubé,
šermířské skupiny Kolonel a Artuš Bohemia,
i 1. císařský dělostřelecký hlavní sbor, který
hned v úvodu odpoledního programu upoutal pozornost přítomných palbou z děl. Právě
výstřely z děl, které si mohli odpálit i zájemci z řad diváků, se staly oblíbenou a žádanou
atrakcí. Na své si přišli i fanoušci fotbalu, kteří
měli možnost povzbudit svoje favority na školním hřišti.
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Po celou dobu slavností využívali malí i velcí
kolotočů, které byly k dispozici na hřišti za autobusovým nádražím. Připraveny byly také nejrůznější soutěže pro děti, stánky se širokým sortimentem zboží, k vidění byla současná i historická
hasičská technika a večer se o zábavu postarala
kapela Agrebis. Slavnosti zakončil po třiadvacáté
hodině ohňostroj.
Poděkování za úspěšnou akci patří nejen
všem sponzorům a organizátorům, ale také
všem, kteří se na slavnosti přišli podívat a společně vytvořili skvělou atmosféru.
Zuzka Martínková

Dubáček -
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„I takto lze chápat ekologii“

V červencovém Dubáčku mne zaujal článek pod
názvem „Parkování na trávnících“, který byl napsán především na základě četných stížností občanů našeho města. Tolik z úvodu zmiňovaného
článku. Pokládám si tedy otázku: „Jak je to možné a jakým právem si velká část občanů, kteří na
trávnících parkují, tímto způsobem vymáhá nárok
na to, že oni jsou v právu a nikdo jiný jim do jejich
rozhodnutí nebude mluvit? Připravovali snad někdy
plochu budoucího trávníku, starali se o něj, sekají

jej a udržují jej? Určitě ne. Tací občané jsou, dle
mého názoru, pravým opakem, neboť kdyby věděli,
jakou námahu vyžaduje slušně udržovaný trávník,
nedělali by to. Nevím, co se to s lidmi děje – tolik
zla a netolerance, nedodržování etických a estetických norem. Čestnost, poctivost, ohleduplnost a tolerance jsou snad atributy, které platí i dnes, a bez
kterých se snad nemůžeme obejít. Musíme mít vše
nařízeno – zamysleme se nad tím. Alespoň to!
František Kubišta

UPOZORNĚNÍ MĚSTA DUBÁ

Od 1. září 2008 se ve Školní ulici v č.p. 82 uvolní nebytové prostory o celkové výměře 115
m². Jedná se o nynější obchod s krmivy pro zvířata (krmiva budou přemístěna do objektu
stávajícího papírnictví). Zájemci o uvolněné prostory budou muset předložit písemné nabídky
a podnikatelský záměr. Bližší informace získáte u paní Benešové na Městském úřadu Dubá,
na tel. čísle 487 870 201 nebo na e-mailu sprava.domu@mestoduba.cz .
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Dubáci
nezklamali

Občané Dubé opět nesklamaly a nenechaly se
zmanypulovat kulturaktivisty z okrášlovacího
spolku na výstavu „Vyzdvižení“ Ivy Vodrážkové.
Kromě organyzátorů tam na začátek přišli z Dubé
jenom dvě osoby, které zde nebudeme jmenovat.
Ale ony vjedí... Každý správný Dubák ví, že desítky hodin televizního visílání týdně ke kultůrnímu
rozhledu stačí. Vytrvejte Dubáci! Nehleďte nato,
že jim do té galérie chodí turysti. Kdoví jestli to
je vůbec pravda! Na konci prázdnin a v září zas
budou dělat nějaký sypózium o krajině. To se zas
budou po Dubé potulovat nějaký mladí najivní inťoši. Nenechte se zlomyt! I každý blbý americký
film je zábavnější než nějaké ty výstavy! Zachovejte si vaší hrdost a vytrvejte!
Zdeněk Dudka

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červnu

l Dne 3.6.2008 od 20:35 do 21:50 hodin vyjela jednotka k mimokrajské výpomoci do obce
Bylochov (okr. Litoměřice) s technikou TA1 A30
v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu se
jednotka zahlásila veliteli zásahu ze stanice
HZS Štětí. Z jeho rozkazu jednotka provedla s motorovou řetězovou pilou vyřezání části
lesního porostu u místní komunikace z důvodu
přistavení jeřábové techniky k vyproštění zaklíněné cisterny která převážela 22 tun sušeného
mléka. Velitel družstva: Mařík Miloš.

l Dne 14.5.2008 od 04:57 do 06:14 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy číslo 270 v obci Vrchovany s technikou
TA1 A30 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil zn. BMW 318. Vozidlo se nacházelo s čelním nárazem do opěrné zdi. Řidič byl před příjezdem mimo vozidlo
bez zranění. Osobní automobil byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé provozní
kapaliny byly zlikvidovány 20-ti litry sorbentu

Vapex. Velitel zásahu: Mařík Tomáš.

l Dne 21.6.2008 od 21:53 do 23:21 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy číslo 259 v katastru obce Blatečky s technikou TA1 A30 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno
havarované vozidlo, které se nacházelo převrácené na střeše. Na místě jedna zraněná osoba,
které byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská pomoc. Havarované
vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních
kapalin. Uniklé provozní kapaliny (motorový olej)
byly zlikvidovány 30-ti litry sorbentu Vapex. Velitel zásahu: Mařík Tomáš.
l Dne 23.6.2008 od 15:34 do 16:28 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v Českolipské ulici s technikou
TA1 A30 v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
dopravní nehoda dvou osobních automobilů,
bez zranění. Vozidlo Škoda Favorit bylo zajiš-

těno proti možnému vzniku požáru (odpojení
AKU) a úniku provozních kapalin u druhého vozidla nehrozil vznik požáru. Na místo zásahu
byla povolána Policie ČR. Velitel zásahu: Hoza
Jaroslav.
l Dne 23.6.2008 od 15:40 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy
číslo 25932 v katastru obce Blatce s technikou
CAS-24 Š706 v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna spadlá větev z třešně v komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily její
odřezání z kmene stromu a následné odklizení
z komunikace. Velitel zásahu: Mařík Miloš.
l Dne 29.6.2008 od 08:18 do 09:15 hodin vyjela jednotka k likvidaci lesního požáru v katastru
obce Zahrádky-Borek s technikou CAS-32 T148
v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu byla
jednotka Operačním střediskem HZS Česká Lípa
odvolána zpět na základnu. Velitel družstva: Mařík Miloš.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST – ČERVENEC 2008

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 2. 8.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 377

neděle 10. 8.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706

sobota 23. 8.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 223

neděle 3. 8.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 377

sobota 16. 8.
MUDr. Lubor Picmaus
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 824 900

neděle 24. 8.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 9. 8.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 17. 8.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 30. 8.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

neděle 31. 8.
MUDr. Eva Pušková
Nový Svět 915, Kamenický Šenov
tel. 487 713 206
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Turistická putování

PUTOVÁNÍ ZA ZAJÍMAVÝMI MÍSTY
V okolí Dubé je možné nalézt přírodní scenérie
nejrůznějších typů, právě tak jako stopy lidské
činnosti, staré několik století či jen pár let. Prohlédnout si různorodost krajiny a vlivů aktivit člověka je velmi zajímavé.
Na srpnovou vycházku, přibližně deseti-, respektive patnáctikilometrovou, se vydáme z Dubé
po modré turistické značce směrem na Dubovou
Horu. V Českolipské ulici u domu čp. 271 si všimneme v podezdívce plotu smírčího kříže, který

Dubáček

lidová roubená stavba. Za záhybem cesty si můžeme vpravo všimnout zbytků dvou zaklenutých
komor, vedle nich se v houští skrývají mnohem
větší do skály vytesané prostory. Zbytky zdiva

letiště

tam poněkud smutně zapadá do zámkové dlažby chodníku. Naproti kostelu zabočíme na tuhaňskou silnici, asi po kilometru vlevo za příkopem
uvidíme obdobnou drobnou památku – křížový
kámen. Po pár krocích zabočíme na bývalé letiš-

naznačují, že zde stávala větší stavba, na ně
navazuje i poničená nádrž na vodu.
Po pár metrech v ostré zatáčce u neobydleného, částečně zděného a částečně roubeného
domu, zabočíme po modré turistické značce vlevo na pěšinu, vedoucí podél plotu a staré stodoly. Pěšina prudce klesá, protíná málo znatelně
napříč louku a vstupuje opět příkrým klesáním do
listnatého lesa. Po kraji rokle pokračuje dále. Na
pastvinách po levé straně se pasou koně. Místy je
znát starobylost cesty, v kamenném podloží jsou
vidět stopy povozů, místy je cesta téměř úplně zarostlá. Na rozcestí jdeme stále po modré značce
v přímém směru, pěšina mírně klesá a cesta je
posléze zatesaná do velmi hlubokého kamenné-

Bílá kaple

Na kraji lesa se dáme vlevo mírně vzhůru
cestou na pískovcovém podloží, podél lesní oplocenky a vyjdeme na štěrkem zpevněnou cestu,
po níž v přímém směru pokračujeme dále. Vlevo
se táhnou rozsáhlé pastviny, vpravo se zvedá lesem porostlá skalnatá stráň. V osadě Horní Dubová Hora, do které nás cesta zavede, najdeme
zachovalé ukázky lidové architektury. Již první
dům vpravo, jemuž v zájmu vybudování parkoviště bylo ubořeno přístupové schodiště, je krásná

tě pro práškovací letadla, které je nyní využíváno
mimo jiné zemědělci jako skladovací plocha. Asi
v polovině se dáme vlevo po obnovené cestě,
kterou město Dubá nechalo osadit alejí jírovců.
Ne všechny se ale ujaly. Po pravé starně cesty
ve stínu starších stromů stojí opravená kaplička,
která nese název Bílá kaple. Pod tímto jménem
je zanesena již v mapě z roku 1749. Zasvěcena
je Panně Marii.

Horní Dubová Hora

ho koryta. Všimneme si reliéfů, vytesaných do pískovcových stěn. Úvozem scházíme k lokalitě Dolní
Dubová Hora, která je součástí Pavliček a spadá
pod správu Obecního úřadu v Tuhani. Úzkou asfaltovou silnicí lemovanou po pravé straně mohutnými lipami, dojdeme k rozcestí u žlutého transformátoru a dáme se vlevo k řadě domků. Opět
zde nalezneme krásné uzkázky lidové architektury, zajímavý je objekt čp. 40 se zděným přízemím a roubeným patrem, vykládaným černobílým
vzorem. Tento dům je jedním z mála, které tvoří
Dolní Dubovou Horu, ostatní objekty podél cesty
náležejí do Pavliček.

Dubáček -
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reliéfy v pískovcové stěně

objekt čp. 40 se zděným přízemím a roubeným patrem

Mineme novodobou stavbu čerpací stanice –
součást vodárenské soustavy – a podél pastviny
dojdeme k druhé nově postavené vodárně. Za ní
v zamokřené louce si můžeme všimnout zajímavé staré nefunkční vodárničky. Cesta se prudce
stáčí vpravo nahoru do listnatého lesa až dojdeme na rozcestí, kde se po žluté a zelené turistické značce dáme vlevo. Cesta nás vyvede z lesa
k rozcestníku. Vlevo na louce můžeme vidět dětský tábor s velkým týpý. Pokračujeme rovně po
žluté značce mezi ploty pastvin až k mohutnému
osamocenému stromu, na kterém je žluté značení namalováno. Odsud je možné údolím Květnice
pokračovat po značce do Zakšína, tato varianta
je vhodnější pro cyklisty. Ti, kdo se chtějí podívat
na půvabná leč hůře přístupná lesní zákoutí, se
dají vlevo a po mostku přes potok.
Jdeme lesem pěšinou vymletou vodou až k rozcestí, kde půjdeme vpravo mírně vzhůru. Pěšina,
nejprve jílovitá, posléze zvýrazněná bílým pískem,
vede borůvčím, po obou stranách se za kmeny borovic skrývají skalní útvary. Na lesní plošince se
dáme lehce vpravo po kraji skalnaté rokle a dostaneme se na náhorní písčité řídce porostlé temeno
kopce, po pravé straně nám stromy cloní krásné výhledy do kraje. Pěšina se stáčí vlevo dolů do údolí

Zakšín

Temeno kopce nad Zakšínem

mezi vysokými skalami, procházíme opět borůvčím,
míjíme malé jedličky v ochranných krytech a posléze vpravo nás pěšina dovede mezi pískovcové stěny. Projdeme jejich sevřením, na rozcestí se dáme
vpravo a dostaneme se až k prvním domům Zakšína. I zde nalezneme půvabné lidové stavby, ne
všechny ale unikly nevhodné modernizaci. Osadou
jdeme vlevo, úzká silnice se stáčí doprava, kde se
k ní připojuje i žlutá turistická značka, a posléze
ústí na silnici ze Zakšína do Tuhaně. Půjdeme vlevo, mineme po pravé straně hasičskou zbrojničku,
nepůvabně přestavěnou na rekreační domek, vlevo
si můžeme prohlédnout památník fiktivní zakšínské

Bývalá hasičská zbrojnice v Zakšíně

železnice a o něco dále rovněž vlevo se pokocháme krásou koní ve výběhu. Vyjdeme na hlavní silnici 1/9, kde můžeme počkat na autobus, anebo
pokračujeme po silnici do Deštné a odtud po žluté
značce na Vrabcov, do Rozprechtic a do Dubé.
–myš–
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Zasvěcení kapličky ,,Na Lánech“
svatému Hubertovi

Dne 12. července 2008 slavil kostel sv. Havla
v Tuhani u Dubé 300 let svého založení. U příležitosti tohoto významného výročí se pořádala
v Tuhani celá řada akcí – sraz bývalých českých
i německých rodáků obce,
fotbalový turnaj, slavnostní mše v kostele, svěcení restaurovaného zvonu
ve zvonici vedle kostela
a večerní taneční zábava na hřišti. Pořádání se
ujala obec Tuhaň, fotbalisté, hasiči, Klub starých
pánů a místní myslivecká
sdružení.
Všechny
přítomné
přivítal starosta obce
pan Vladislav Nekvinda
společně s místostarostu panem Pavlem Sixtou
a panem A. Karcubem
na sále kulturního domu
v Tuhani. Pak se přítomní odebrali ke kostelu sv.
Havla, u kterého si mimo
jiné mohli návštěvníci
prohlédnout sousoší nazvané Getsemanská zahrada, znázorňující Ježíše Krista společně s třemi apoštoly při motlitbě na hoře Olivetské k andělu hořkosti den před ukřižováním. Tato sousoší v tomto uspořádání soch jsou v Čechách jen
dvě. Poté byla pořádána mše a díky návštěvě
i bývalých německých rodáků tentokráte česky
i německy. Po mši následovalo svěcení restaurovaného zvonu ve zvonici vedle kostela. Původně se zde nacházely zvony tři, ale během
druhé světové války byly dva z nich použity ke
zbrojním účelům.

Jednou z hlavních akcí celodenního kulturního programu bylo také vysvěcení kapličky „Na
Lánech“, která se nachází v polích nedaleko od
obce. Jelikož hlavní organizátor celé akce, bý-

Hlavní iniciátor akce pan A. Karcub

Kostel svatého Havla v Tuhani společně se zvonicí

Kaplička Na Lánech

valý starosta obce pan Andrej Karcub, je též
dlouholetý myslivec, slovo dalo slovo a rozhodlo se, že se kaplička zasvětí svatému Hubertovi. Patronát nad svatostánkem v polích
převzala dvě myslivecká sdružení. MS Hubert
Tuhaň, v jejíž honitbě kaplička stojí, a sousední myslivecké sdružení MS Čap Tuhaň. Vstříc
obci a myslivcům vyšel i soukromý zemědělec
a majitel polností pan Pavel Sixta, který nechal
přes svá pole vytvořit cestu ke kapličce, jež se
na podzim osází lipovou alejí.Po několika společných brigádách se kaplička převlékla do nového kabátu a za vstupní mříž byl umístěn originál obrazu svatého Huberta, který specielně
pro toto místo namaloval malíř a výtvarník pan
Václav Hainall z MS Čap Tuhaň.
Kolem poledne pak za slavnostních loveckých signálů v podání trubačů K. Steinera,
V. Č. Miláčka a P. Bravence vysvětil kapličku

Dubáček

generální vikář litoměřické diecéze společně
s kněžími z okolních farností. A i sám svatý
Hubert jako by se chtěl také účastnit celé té
slávy jež se ho týká, pokropil toto místo shůry
několika kapkami deště.
Během celého dne bylo
převážně zataženo, ale
nespadla ani kapka, až
přesně v okamžik svěcení se nad kapličkou zjevil
tmavší mrak a skutečně
spadlo jen několik málo
kapek, pak mrak zmizel
a opět vykouklo slunko.
Na následném obědě myslivců v restauraci
pana Stanislava Baloga
pak padl návrh, že by se
na svátek svatého Huberta mohla vždy u kapličky
slavnostně zahájit lovecká sezona za přítomnosti
zástupců z okolních mysliveckých sdružení, tak
uvidíme, zda se tento
nápad ujme. Každopádně, jelikož se celé akce
účastnilo i hodně nemyslivecké veřejnosti, je více
než potěšitelné, že myslivci opět dokazují svému okolí, že myslivost
není jen lov zvěře, ale obrovská škála dalších
činností a tradic, jež se na ní váží, a které dokáží oslovit i naše ostatní spoluobčany. A za to patří všem členům výše uvedených mysliveckých
sdružení, kteří se na akci podíleli a pomáhali jí
realizovat, a to jak svou prací tak i sponzorskými dary, velký dík.
Petr Slaba
www.myslivost.cz/msvyrduba

Svěcení Kapličky

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

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

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

Kultura

Letní akce Podbezdězského spolku v Galerii Pošta

Co proběhlo v červenci
Ve sváteční den 5. července proběhla v Galerii Pošta v Dubé vernisáž sugestivní výstavy
textilních koláží a obrazů Ivy Vodrážkové. Po
malém koncertním představení, které suverénně, ladně a humorně předvedl hudebník Mirek
Vodrážka, mohli návštěvníci nasát atmosféru
rozměrných textilií a zamyslet se při tom nad
úvodními slovy Ivy Vodrážkové, kterými autorka vysvětlila a přiblížila okolnosti vzniku těchto textilních koláží, použitými také v projektu
„Vyzdvižení“. Škoda jen, že z Dubé nebyl víceméně žádný z návštěvníků, na setkání s mezinárodně uznávanou výtvarnicí přišli téměř výhradně „chalupáři“.

Eva Pilarová v srpnu
Od první srpnové soboty zaplní Galerii Pošta velmi zajímavé fotoobrazy, které vytváří
paní Eva Pilarová.Téměř snové krajiny přírodní
i městské evokují náladu obrazů Jakuba Schikanedera, jejich působivá krása jistě zaujme.
Návštěvník si uvědomí, že fotografie není jen
pouhý přepis skutečnosti, ale že jejím prostřednictvím lze vytvářet realitu novou, lze na jejím
základě technickými prostředky malovat obrazy

stejně jako štětcem a barvou. Síla tvůrčího ducha mění fotografii na vyjádření touhy po kráse.
Vernisáž výstavy se uskuteční 2. srpna od 16
hodin a prohlédnout si fotoobrazy paní Pilarové
budou moci návštěvníci do 24. srpna.

fotoobrazy paní Evy Pilarové

Sympozium za závěr
Poslední týden v srpnu od neděle 24. se uskuteční v Dubé krajinářské sympozium s tématickým návzvem „Sdýchávání s krajinou“. Projevit
svůj vztah ke krajině bude moci každý v jakékoliv disciplíně, výtvarné i jiné. Tvůrčí aktivity
budou doplněny přednáškami a koncerty. Přihlásit se k účasti na sympoziu může kdokoliv
na mailové adrese P.spolek@seznam.cz a zájemci se mohou podívat na webové stránky
spolku (http://sweb.cz/P.spolek/akce/2008/
sympozium/index.pdf), kde jsou odkazy na
bližší informace o celé akci. Sympozium vyvrcholí vernisáží výstavy, na které účastníci
sympozia představí své tvůrčí výsledky onoho
sdýchávání s krajinou. U příležitosti vernisáže
výstavy bude vydán i katalog, který poskytne
fotodokumentaci jednotlivých děl a akcí. Výstava potrvá do 21. září.
–myš–
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Skutečná lahůdka pro všechny milovníky jazzu se kvapem blíží,

14. ročník Mezinárodních jazzových dnů
Dubá – Nedamov
vypukne už v pátek 8. srpna.
Jako každým rokem se čeští i zahraniční jazzmeni vystřídají na pódiu
v Autocampu Nedamov. Na koho se můžete těšit?
V pátek 8. srpna se bude koupalištěm linout kvalitní jazzová hudba v podání Big Bandu
M. Wollmanna z Kosmonos. Chybět nebude ani Wibe Fantasy neboli vynikající vibrafonista Radek Krampl se svými kolegy. Hvězdou dne bude Jana Koubková Quartet – k této
velké osobnosti našeho jazzu není třeba dalšího komentáře.
Program startuje od 19 hodin (vstupné je 150 Kč).
V sobotu odpoledne bude na programu jam session všech přítomných jazzmenů,
kterým se bude chtít předvést svoje umění. Doufáme, že jich bude co nejvíce.
Večer od 19 hodin opět vypukne show plná hvězd zvučných jmen. Posuďte sami, představí se vám totiž Big Band CL, se kterým zazpívá Jana Matoušková a jako host se představí
Sváťa Košvanec. Krev ve vás rozproudí Lokomotiva v čele s dvojnásobným držitelem ceny
Tý Tý 2008 Petrem Vondráčkem, což je nejen záruka vynikajícího hudebního zážitku,
ale také prima zábavy. Co přijde dál? 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 narození.
Jako sólisté přitom vystoupí Věra Křížková, Lee Andrew
Davison (USA), Václav Týfa a special guest Eva Pilarová.
Nepřijdete ani o Bohemia Big Band pod vedením
Bohuslava Volfa a Heroldovo kvarteto.
Uznejte sami, to si nemůžete nechat ujít. Takovou porci
jazzu za téměř symbolické vstupné (150 Kč) budete moci
ochutnat zase až za rok. Všichni jste srdečně zváni, přijďte
mezi nás do nedamovského autocampu a dopřejte si tenhle
jedinečný zážitek.
Budeme se těšit, na viděnou.
Na 14. ročník festivalu jazzové hudby přispěli:
město Dubá, cukrárna Jana Marysková, AGROP – Jana Ptáčková,
SHG Praha – Ing. Josef Vymazal, NČHF – Nadace český hudební fond,
Rada SAI – Svaz autorů a interpretů, Nadace OSA – ochranný svaz autorský
a další. Všem DĚKUJEME!
Mediální partneři:
Radio Crystal, Český rozhlas Ústí nad Labem, Radio RTL Liberec,
Radio Impuls, Deníky Bohemia, MF Dnes a další.

Dubáček -
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(promítání začíná po setmění)

PÁ 1.8.

Gympl

ČR, Komedie o studentech, učitelích, rodičích a grafitech. Příběh filmu se točí ko- 105 70,lem dvou mladíků Petra Kocourka (Tomáš Vorel) a Michala Kocmana (Jiří Mádl), min.
které nebaví škola a tak tam většinou nechodí. A když se náhodou na vyučování
dostaví, stejně ho celé prospí, protože dlouhé noci tráví v ulicích, na střechách
domu, kde tvoří grafiti. Mládeži přístupné.

NE 3.8.

Než si pro nás
přijde

USA, Světy miliardáře a obyčejného mechanika se už ani více lišit nemohou. Na
97 70,křižovatce svých životů však sdílí stejný nemocniční pokoj. Během společných rozho- min.
vorů zjistí, že mají přece jen něco společného – touhu co nejlépe využít čas, který jim
zbývá než je „nasypou do urny“, a poznat kdo skutečně jsou. Do 12 let nevhodné.

ÚT 5.8.

Venkovský učitel

ČR, Učitel opouští gymnázium a rodiče v hlavním městě a odchází učit na
venkovskou školu, aby tak zapomněl na nevydařené milostné vztahy a našel
znovu sám sebe. Postupně získává důvěru místních lidí. Jednou z nich je i
svérázná sekretářka Marie a její sedmnáctiletý syn. Marie žije po rozpadu svého
manželství smířená s osamělým životem, a proto ji samotnou překvapí, když se
zamiluje do učitele. Mládeži do 15 let nevhodné.

PÁ 8.8.

Mezinárodní jazzové dny

SO 9.8.

Mezinárodní jazzové dny
USA, Čtrnáctiletý David žije se svým otcem na předměstí a moc dobrá budoucnost
ho nečeká. Ve škole se s ním moc lidí nebaví, otec je na něj přísný a tak hledá pochopení alespoň u své spolužačky. Při jedné nevinné šarvátce se David propadne
ledovým příkopem do divokého proudu řeky. Místo smrtící agonie se však náhle
ocitne mokrý a promrzlý mezi regály v knihovně. Je to genetická odchylka, která
Davidovi dovoluje teleportovat se kamkoliv se mu zachce... Mládeži přístupné.

126 75,min.

ÚT 12.8.

Jumper

88 75,min.

PÁ 15.8.

Taková normální
rodinka

ČR, V hájence na samotě žijí na hromádce čtyři generace rodiny Hanákových.
90 70,Jedno úplně běžné rodinné odpoledne oznámí mladší dcera Káča rodině, že čeká min.
dítě. Zdeněk se chce zachovat jako čestný muž a chce se s Katkou oženit. Stává
se novým členem rodiny. Ti si hodlají Zdeňka pořádně prověřit. Čeká ho spousta
nástrah a zkoušek. Mládeži přístupné.

NE 17.8.

Pokání

VB, Bujná fantazie dvanáctileté Briony odstartuje tragický příběh, který nenapra122 70,vitelně změní osudy tří lidí. Vinou vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne min.
mladého zahradníka Robbieho ze znásilnění nezletilé sestřenice. Robbie je uvězněn. Robbie výměnou za zkrácení trestu narukoval do armády. Londýn se připravuje na masivní bombardování. Mládeži do 15 let nevhodné.

ÚT 19.8.

Kronika rodu
Spiderwicků

USA, Příběh o amerických sourozencích, kteří se dostali do světa fantasy, plného 95 70,podivných stvoření a příšer. Ty útočí na jejich dům a chtějí získat kouzelnou knihu, min.
kterou sepsal jejich dávný předek. Kdo knihu získá a ovládne pohádkový svět...?
Mládeži přístupné.

PÁ 22.8.

U mě dobrý

ČR, Šest přátel, zahrádkářů a rybářů, se schází v malebné přístavní hospodě
102 75,U Buddyho na Libeňském ostrově. Jejich poklid, který tráví u desetníčkového
min.
mariáše, skončí ve chvíli, kdy se jeden z nich stane obětí falešných hráčů z Vysočanské tržnice. A tak jako ve starých westernech, berou i naši přátelé zákon do
vlastních rukou. Mládeži do 12 let nevhodné.

NE 24.8.

27 šatů

ÚT 26.8.

Dostaňte agenta
Smarta

PÁ 29.8.

Harry Potter
a Fénixův řád

USA, Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku školy čar a 138 70,kouzel. V lekcích podezřelé paní Umbridgeové se studenti z obrany proti černé ma- min.
gii nic nenaučí. Harry se začne tajně scházet s malou skupinkou lidí, kteří se hrdě
nazvali Brumbálova armáda, a učí je, jak se ubránit černé magii. Mládeži přístupné.

NE 31.8.

Indiana Jones
a Království
křišťálové lebky

USA, Indiana Jones se pomalu chystá do důchodu, když náhle objeví staré stopy, 122 75,které vedou k objevení slavné křišťálové lebky. Mládeži přístupné.
min.

USA, Jane je mladá perspektivní žena, která už byla na sedmadvaceti svatbách
za družičku. Chce ale stát u oltáře jako nevěsta, nicméně nenarazila na toho
pravého. Je zamilovaná do svého šéfa. Ale ten ji pro dlouhodobý vztah nechce.
Náhle příjde do města sestra Jane „Tess“. Je modelka a svede Georgeho a tak
Jane musí znovu na svatbu jako družička.... Mládeži do 12 let nevhodné.

106 70,min.

USA, Maxwell Smart pracuje pod krycím jménem Agent 86 pro přísně tajnou
organizaci CONTROL. Se svou schopnější a spolehlivější Agentkou 99, bojují
proti konkurenční společnosti KAOS… Mládeži do 12 let nevhodné.

110 70,min.
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Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
SO 2. Galerie Pošta

Dubá

16,00

Eva Pilarová

SO 2.

náměstí

Holany

10,00

Holanský jarmark

NE 3.

Vodní hrad
Lipý

Česká
Lípa

19,00

Honza Nedvěd

19,30

Manus Regis

ÚT 5. Lesní divadlo Sloup v Č.

Vernisáž výstavy fotoobrazů Evy Pilarové,
pořádá Podbezdězský spolek intelektuální,
poetický a okrašlovací (výstava trvá
do 24.8.)
Dobové stánky, šermíři, pouťové atrakce,
večerní koncert a ohňostroj
Koncert legendy českého folku a jeho
kapely

vstupné
dobrovolné
250,-

Šermířské vystoupení Divadla dějin

80,- a 40,vstupné
symbolické

8. až zámecký areál
10.

Doksy

10,00
až 18,00

Grex sever

Podívaná pro celou rodinu. Rytíři,
žoldnéři, gladiátoři, princezny, hudebníci,
tanečnice…

PÁ 8. zámecký areál

Doksy

17,00

Grex sever

Nevídáno – neslýcháno. Pokus o vytvoření vstupné
rekordu v počtu kašpárků na nádvoří
symbolické
dokského zámku (kašpárci vstup zdarma)

Nedamov

19,00

Mezinárodní jazzové
dny

PÁ 8. Lesní divadlo Sloup v Č.

19,30

SO 9.

Autocamp

Nedamov

odpol.

Mezinárodní jazzové
dny

Jam session všech přítomných jazzmenů,
kterým se bude chtít hrát

SO 9.

Autocamp

Nedamov

19,00

Mezinárodní jazzové
dny

Big Band CL, LOKOMOTIVA, Porgy
and Bess – Věra Křížková, Lee Andrew
Davison, Václav Týfa, Eva Pilarová a další

ÚT 12. Lesní divadlo Sloup v Č.

19,30

Ženich pro čertici

PÁ 15. Lesní divadlo Sloup v Č.

19,30

Vltavín

NE 17. zámecký areál

Doksy

10,00

Dokská pouť

NE 17.

Česká
Lípa

19,00

Fešáci

PÁ 8.

Autocamp

Vodní hrad
Lipý

Zahájení jazzového festivalu: Big Band
M. Wollmanna, Wibe Fantasy, Jana
Koubková Quartet

O kohoutkovi a slepičce Představení pro děti v podání Malého
divadélka Praha

Koncert folkrockové skupiny z Liberce

80,- a 40,-

Tradiční Dokská pouť s poutavým
programem a prodejními stánky
Koncert jedné z nejznámějších českých
kapel, která oslavila 40 let

PÁ 22. Lesní divadlo Sloup v Č.

19,30

Mam´zelle nitouche

od
Galerie Pošta
NE 24.

odpol.

Sdýchávání
s krajinou

19,30

Věra Martinová
a Jamie Marshall

Koncert první dámy české country a
vynikajícího amerického kytaristy

Euro Hry Doksy
2008

Tradiční sportovní klání přihlášených
družstev v okolí Máchova jezera. Info na
www.doksy.com

Věrní abonenti

Komedie o tom, co se stane, když si manželé v hledišti sednou každý jinam a on
dostane půvabnou sousedku. Hr.: V. Vydra, J. Boušková, A. Procházka a další

29. okolí Máchova
až 31.
jezera

Doksy

SO 30.

Česká
Lípa

19,00

Dubá

18,00

Vodní hrad
Lipý

NE 31. Galerie Pošta

150,-

80,- a 40,-

19,30

PÁ 29. Lesní divadlo Sloup v Č.

80,- a 40,-

Pohádka divadelního spolku Hálek
Nymburk

ÚT 19. Lesní divadlo Sloup v Č.

Dubá

150,-

O zamilované ježibabě Pohádka pro děti v podání Divadelních
lázní Praha

220,80,- a 40,-

Adaptace slavného muzikálu v úpravě
100,- a 50,Oldřicha Nového. V hlavní dvojroli Otakar
Brousek mladší
Krajinářské sympozium, které pořádá
Podbezdězský spolek intelektuální,
poetický a okrašlovací. Sympozium trvá
do 30.8.

Vernisáž výstavy prací vzniklých při
krajinářském sympoziu

150,- a 80,-

250,-

Dubáček -
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Kulturní léto na hradě Lipý

Písničky Honzy Nedvěda plné lásky, přátelství
a obdivu k přírodě provázejí jeho fanoušky již
více než třicet let. Jistě se u nás nenajde člověk,
který by neznal alespoň jednu písničku Honzy
Nedvěda. Hity jako: „Ptáčata“, „Půlnoc“, „Na kameni kámen“ patří dnes už ke zlatému českému
fondu. Mnohé z nich navíc zlidověly a staly se
nedílnou součástí trampských zpěvníků, zpěvu
u táboráků či na různých setkáních. Pokud jste
milovníky dobré české písničky a máte rádi pohlazení v podobě hlasu Honzy Nedvěda, určitě
si nenechte ujít koncert, který se koná 3. srpna.
Zazní zde totiž to nejlepší z jeho tvorby. Honza
Nedvěd, věčný romantik, rozechvěje struny snad
v každém, kdo má jeho písně rád.
Koncert Fešáků přinese 17. srpna jak zbrusu
nové písničky, tak poohlédnutí za dávnými hity
této legendární country skupiny. Původně bluegrassoví Fešáci vznikli dva dny před vánocemi
roku 1967 jako Greenes. Později zaujala na Portách, její tvorba se posunula blíže folku a název
postupně vykrystalizoval ve Fešáky.

Máme tu něco i pro milovníky divadla. Děj
komedie Věrní abonenti je zasazen do prostředí.
Jedni manželé, kteří léta chodili do divadla, propásli výměnu legitimace dostali sice abonentky,
ale každý na jiné straně řady, a pán se zamiloval
do své nové sousedky… Hlavní postavou je divák
Ríša. Není náhodným divákem, ale tím, kterého
abonentní legitimace opravňuje k pravidelným návštěvám divadla. Propojení zlomku Ríšova osudu
s divadelními scénami umožňuje rozehrání široké
škály hravosti, fantazie a humoru. Inscenace je
připravena na 30. srpna.
Dodejme, že na vodním hradě vystoupí také
mladý brilantní houslista Michal Hejč, jehož klasické skladby jsou aranžovány v moderním stylu. Děti se mohou naopak těšit na dvě pohádky
Kozlík a O bubácích a hastrmanech. Dále je připraven revival večer - Robbie Williams a Jam &
Bazar. A za zmínku rozhodně stojí ještě jedno divadelní představení - Obři Dona Quichota - hořká
komedie o lásce, odvaze a bezmoci.
Milan Doležal

Kulturní dům Crystal v České Lípě
zahájí svou sezónu 2008/2009
ve velkém stylu! Vystoupením živoucí
legendy české populární hudby

Karla Gotta .
11. září 2008

za doprovodu klavíristy Pavla Větrovce
bude dále účinkovat Karel Štědrý
a Václav Daniel Kosík.
Rezervace vstupenek
na e-mailu divadlo@kdcrystal.cz
či telefonu 487 522 300.
Prodej vstupenek bude zahájen 4. srpna
v 15 hodin v pokladně KD Crystal.
Cena vstupenky je 590,- Kč.

Sport

Fotbalová sezóna úspěšně skončila
i pro naše družstvo mužů

V měsíci červnu skončily mistrovské fotbalové
soutěže ročníku 2007 – 08. Účinkování našich
mladších žáků a dorostenců jsme zhodnotili již
v červencovém Dubáčku. V tomto čísle se chceme zaměřit na velmi dobrou výkonnost a účinko-

vání v okresním přeboru našich mužů. Fotbalisté
TJ Slavoj Dubá v tomto ročníku hráli soutěž OP
II. třídy a můžeme bez nadsázky konstatovat, že
si počínali velmi dobře. Naše fotbalové družstvo
dospělých mělo velké ambice se umístit ještě na

vyšším místě než je místo třetí, které získali v závěrečném hodnocení soutěže. I tak je to velký
úspěch – přihlédneme-li k tomu, že ve většině
utkání byli pro nízký počet hráčů základního kádru zařazováni a střídáni i dorostenci.
pokračování na str. 12
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Fotbalová sezóna úspěšně skončila i pro naše družstvo mužů
pokračování ze str. 11

Jsme vděční i za dosažené třetí místo, neboť
II. třída je již soutěž výkonnostně kvalitní. Celkově můžeme charakterizovat vystupovaní našich
mužů asi tak, že mají i na účinkování ve vyšší, tzn.
i v krajské soutěži a snad i sám osud tomu nahrával. Týden před losováním krajských a okresních
soutěží měla být posílena krajská soutěž o dalšího
účastníka z okresu Česká Lípa.
O prvním postupujícím bylo jasno, postupuje
z prvního místa stávající přeborník okresu, mužstvo Jablonné „A“. Jako druhý účastník ze šestého místa výsledkové tabulky pak postupoval Velký

Valtinov. Položme si tedy otázku: Jak je možné,
že nabídky k postupu nevyužilo družstvo Jestřebí-Provodín, které skončilo s 61 body na druhém
místě, Dubá s 45 body na třetím místě, Kravaře
s 41 body na čtvrtém místě a v neposlední řadě i
Stružnice s 36 body na místě pátém? Můžeme si
myslet cokoli – jen ne to, že účastníci z první poloviny tabulky na krajskou soutěž nemají – ano,
nemají však úplně něco jiného. Neboť pořád zatím platí, že peníze jsou až na prvním místě!! To
jen na vysvětlenou k nedávné diskusi, proč Dubá
nevyužila administrativního postupu do krajské
soutěže. Funkcionáři tělovýchovných jednot asi

Přípojka pitné vody dosloužila
V roce 1948 byla na tehdejší fotbalové hřiště
sportovními nadšenci klubu SK Dubá zřízena
přípojka pro pitnou vodu s napojením ze studny u kina. Problémy s vodou měli i naši nedávní
funkcionářští předchůdci, neboť voda ze studny
hygienicky nevyhovovala. S pochopením zastupitelstva města Dubá byla stávající přípojka napojena na městský vodovodní řad. Šedesát let
staré potrubí však zůstalo a jeho stáří zákonitě
s sebou neslo i četné poruchy. Popraskané potrubí se muselo po skončení sportovní akce ihned
uzavřít, aby nedocházelo k úniku pitné vody. Přes
všechna opatření, která byla učiněna, se nedařilo
úniku pitné vody z popraskaného potrubí zabránit. Proto jsme ve spolupráci se zastupiteli města
Dubá hledali řešení, jak dopravu pitné vody na
hřiště TJ Slavoj řešit. Variant bylo povícero, zvítězila však varianta, navržená panem místostarostou Tomášem Novákem – realizovat vrtanou
studnu přímo v areálu Slavoje, která by mohla
v budoucnu sloužit i pro více účastníků.
Okamžitě po projednání akce v zastupitelstvu
města funkcionáři Tělovýchovné jednoty Slavoj
zahájili přípravné práce se samotnou realizací
akce „studna“ spojené. Rovněž byla vybrána
i renomovaná firma ADVERA, s. r. o., která se

specializuje na vrty studní a vrty pro tepelná čerpadla a v tomto oboru má značné zkušenosti.
Přípravu staveniště, tzn. vyčištění plochy pro
samotný vrt, obstarali naši dorostenci a 14. července v 11,00 hod. vytryskla z hloubky 32 metrů
tak toužebně očekávaná voda. Vydatnost vodního zdroje nás fascinovala a tak se domníváme,
možná bláhově, že jde o součást pramenů pramenících ze Studeného údolí. Tak takto byl zahájen zkušební vrt a budeme pokračovat v další
realizaci celé akce. Tímto aktem se povedlo současným funkcionářům Slavoje Dubá, především
za značného přispění zastupitelů města Dubá, to,
o čem po řadu let snili jejich funkcionářští před-

chůdci. Velké poděkování za zdárný průběh akce
si zaslouží zastupitelé našeho města a především naše paní starostka Mgr. Zdeňka Šepsová
a pan místostarosta Tomáš Novák, kteří se o nás
starají, pomáhají nám a již po několikáté musíme
konstatovat to, že bez jejich starostlivosti a výrazné pomoci by naše činnost byla nemožná. Ještě
jednou moc děkujeme za vše našim zastupitelům
města, naší paní starostce a panu místostarostovi. A teď záleží jen na našich členech TJ Slavoj
s jakou aktivitou se zapojí do práce pro zajištění realizace investičních záměrů, které jsme si
v tomto roce dali.
František Kubišta,
Tělovýchovná jednota Slavoj

Rekonstrukce
trávníku hřiště

Zdá se to neuvěřitelné, ale v tomto roce jsme
již museli přistoupit, i když jen částečně, k rekonstrukci hrací plochy. Trávník byl totiž natolik
znehodnocen, že pro jeho záchranu bylo třeba přistoupit k částečné obnově. K devastaci
trávníku přispěly i časté poruchy zavlažovacího zařízení, kvůli nimž byla znemožněna jeho
závlaha.
12. července byly zahájeny práce na rekonstrukci hrací plochy pod vedením pánů Josefa
Ulmana a Michala Lodinského. Plocha byla rekultivována, provzdušněna, nekvalitní trávník byl
doset speciálním travním semenem a na závěr
bylo vše uválcováno. I když v té době komplikovaly práci vydatné deště, pro nově osetou plochu
byly přínosem.
Zuzka Martínková a Fr. Kubišta
Tělovýchovná jednota Slavoj

zvažovali své možnosti, respektive ekonomické
a personální možnosti svých oddílů a fotbalových
družstev. Totiž při podání přihlášky do soutěží
musí vedoucí funkcionáři podepsat prohlášení, že
jejich účast je řádně zabezpečena, a to s dostatečným počtem hráčů, funkcionářů a i po stránce
materiální a ekonomické. Po důkladném zvažování
byla dána přednost rozhodnutí, tak jako to učinily
i ostatní tělovýchovné jednoty, které se umístily
v první polovině výsledkové tabulky, setrvat ještě
tento ročník v okresní fotbalové soutěži.
Zuzka Martínková a Fr. Kubišta
Tělovýchovná jednota Slavoj

Oprava
střechy kabin
skončena

V červenci byla realizována i generální oprava
střechy na kabinách, která byla v dezolátním stavu a doslova se rozpadala před očima. Montáž
nové střechy byla zahájena, po nezbytné přípravě stavebních prvků a řeziva, v sobotu 12. července fotbalovým družstvem dospělých. Doba
prázdnin je i dobou relativního klidu ve sportovním areálu, a tak se mohou rozsáhlé opravy realizovat. První den, kdy byly práce zahájeny, nám
počasí „pohrozilo“, že to s ním nebudeme mít lehké a v následující den se potvrdilo to, co jsme
nejméně potřebovali. V neděli lilo jako z konve
a doslova průtrž mračen práce na střeše přerušila. Ne však na dlouho. V pondělí nastoupili
s mistrem Peterkou do práce členové fotbalového družstva dorostenců, a to denně až do dokončení celé akce. I přes všechny nástrahy počasí
se zvládly tesařské a pokrývačské práce, a tak
se rekonstrukci střechy povedlo zdárně skončit.
Velkou zásluhu na realizaci této akce mají naši
členové z fotbalového oddílu pod vedením pana
Jiřího Jeništy, který celou akci organizačně zajišťoval. Ale největší podíl na dokončení stavby
měl pokrývač pan Václav Peterka, bez kterého
by celé dílo nemohlo být dokončeno.
Zveřejnění a poděkování si zaslouží i všichni
naši další členové, kteří se podíleli na realizaci generální opravy střechy na kabinách. Zvláště pak děkujeme našemu dlouholetému členovi,
dobrému fotbalistovi, kamarádovi a stále velkému příznivci dubského sportu, panu Václavu Peterkovi. Bez jeho odborné práce bychom opravu
střechy nemohli svépomocně dokončit. Děkujeme
všem členům našeho fotbalového oddílu, kteří se
na realizaci akce podíleli.
František Kubišta,
Tělovýchovná jednota Slavoj

