červenec 2008

V Dubáčku
najdete:
– Vyhláška Města
Dubá (str. 2)
– Třídíte
odpad? (str. 5)
– Rekonstrukce
veřejného osvětlení
(str. 14)

– E. Pilarová
a I. Vodrážková
v Galerii Pošta

Nové orientační směrové ukazatele

(str. 12)

Vážení spoluobčané!

Slovo úvodem

První pololetí roku 2008 uteklo jako voda. Dovolte mi, abych vám prostřednictvím tohoto sloupku
přiblížila nejdůležitější věci, ke kterým v našem
městě došlo v měsíci červnu.
Nejprve bych vás chtěla informovat o dalším postupu města v soudním sporu s bývalou
ředitelkou naší základní školy paní Mgr. Alenou
Vondráčkovou. V závěru měsíce května (což se
do uzávěrky červnového zpravodaje nevešlo) se
město Dubá odvolalo proti usnesení Okresního
soudu v České Lípě, který rozhodl, že odvolání paní Vondráčkové bylo neoprávněné, a tudíž
neplatné. Poté, co jsme toto usnesení obdrželi
a pečlivě jej prostudovali společně s právničkou
zastupující Dubou, dospěli jsme k závěru, že obsahuje hned několik podstatných, ale nepravdivých údajů, kvůli nimž jsme podali odvolání ke
Krajskému soudu v Liberci.
Zároveň bych zde ráda zmínila také to, že
bývalá účetní školy paní Božena Martinková byla
z rozhodnutí krajského soudu zproštěna veškerých obvinění.
Nyní přistupme k realizovaným akcím. Ve
druhé polovině června osadili naši pracovníci

na šesti místech orientační směrové ukazatele,
díky nimž návštěvníci Dubé nyní již bez problémů najdou všechny památky. V případě potřeby
a zájmu bude v budoucnu možné tyto ukazatele
postupně přidávat.
Součástí tohoto orientačního systému je rovněž mapa města, která je umístěna na autobusovém nádraží a na níž jsou zobrazeny nejen již
zmíněné památky, ale také další zajímavá místa
či subjekty poskytující nejrůznější služby.
Dohromady za pořízení ukazatelů i mapy
uvolnilo město ze svého rozpočtu částku přesahující 60 tisíc korun. Věříme, že tento krok ocení nejen lidé, kteří zavítají do našeho města, ale
také mnozí občané Dubé. Zároveň tímto děkuji za
všechny kladné ohlasy, které jsme od vás v souvislosti se směrovými ukazateli obdrželi.
Na svém posledním předprázdninovém zasedání schválili městští zastupitelé vyčlenit v rozpočtu pro letošní rok částku ve výši maximálně
tří milionů včetně DPH na rekonstrukci Českolipské ulice, a to od Slávie k Masarykovu náměstí.
Projekt bude realizován na základě předložené
Koncepce dopravního uspořádání uličního prostoru Českolipské. Všichni jsme si vědomi, že
oprava této ulice je nezbytná. Lze předpokládat,

že si určité zásahy vyžádá také zdejší dešťová
kanalizace. A jak bude Českolipská ulice v tomto
úseku vypadat po skončení prací? V uvažovaném
prostoru povede dvoupruhová komunikace o šířce 5,50 metru, která bude lemovaná betonovými
obrubníky. Počítá se s rozšířením chodníku a vybudováním předsunutých předzahrádek u cukrárny a restaurace. V potaz bereme také možnost
zřízení přechodu pro pěší, pro jejich bezpečnost
bychom po prodloužení chodníku od nákupního
střediska chtěli nechat na komunikaci umístit zpomalovací pruh. Díky tomu by došlo ke značnému snížení rychlosti vozidel jedoucích ve směru
z náměstí dolů.
Na závěr bych ještě ráda zmínila, že se zastupitelstvo také v letošním roce rozhodlo finančně
podpořit prázdninovou autobusovou linku Mšeno
– Nedamov – Dubá – Doksy. O cestování tímto
spojem, který bude jezdit v době od 5.7. do 31.8.
2008, byl zájem již v minulém roce. Jízdní řád
zmíněné linky naleznete pro větší informovanost
na samostatném listě uvnitř zpravodaje.
Přeji vám krásné a pokud možno prosluněné
léto, plné nezapomenutelných zážitků.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DUBÁ Č. 1/2008,

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Dubá č. 2/2007, Požární řád města Dubá.
Zastupitelstvo města Dubá se na svém zase- Dubá a v Deštné č.p. 16 osobně. Dále na
čl. 3
dání konaném dne 12. června 2008 usnesením pohotovostním telefonním čísle: 606 372 919
Znění článku 11 vyhlášky (Seznam sil a proč. 6-6/2008 usneslo vydat na základě § 84 odst. nebo veliteli jednotky PO na telefonním čísle: středků jednotek požární ochrany pro první stu2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o ob- 725 076 553.
peň poplachu) se nahrazuje novým textem včetcích, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst.
K ohlášení požárů jsou určeny v katastru ně tabulkové části následovně:
1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární města telefonní automaty – bezplatné volání
Pro katastrální území města Dubá: Dubá, Neochraně, ve znění pozdějších právních přepisů, na tísňové linky: 150 a 112, dále je možno vy- damov, Deštná u Dubé, Zakšín, Dřevčice, Zátyní,
a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k prove- užít bezplatné volání na tísňové linky z mobil- Lhota u Dřevčic, Heřmánky, Horky u Dubé, Kordení zákona o požární ochraně, tuto obecně zá- ních telefonů.
ce, Dražejov u Dubé.
vaznou vyhlášku:
V případě požáru v závislosti na příslušném
čl. 2
stupni poplachu zasahují v obci jednotky požárčl. 1
V článku 7 vyhlášky (Jednotka sboru dobro- ní ochrany – příloha vyhlášky je k nahlédnutí na
Znění článku 6 vyhlášky (Způsob nepřetržité- volných hasičů města, kategorie, početní stav Městském úřadu.
ho zabezpečení požární ochrany v obci Dubá) se a vybavení) se doplňuje v odstavci 3. dopravní
nahrazuje novým textem následovně:
automobil: TA 1 – L1Z Avia 30. Dále se ve stejčl. 4
Ohlášení požárů, živelných pohrom, či jiné ném článku a odstavci upravuje počet dýchacích
Účinnost
mimořádné události v katastru města Dubá je přístrojů zn. Pluto plus ze 3 ks na 4 ks, a zn. SaTato obecně závazná vyhláška nabývá účinzabezpečen ohlašovnami požárů města Dubá: turn S7 ze 7 ks na 4 ks.
nosti dnem 1. července 2008.
v požární zbrojnici, ulice Požárníků č.p. 342,

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 6/2008 ze dne 12. června 2008 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. (Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.) Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený program zasedání ru zastupitelstva na základě písemných žádostí trvalý travní porost výměře 21 m2, v obci Dubá,
č.ev. 21/08 a 22/08, vyhlásit a zveřejnit prodej katastrální území Deštná u Dubé, z vlastnictví
zastupitelstva č. 6/2008.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 městského pozemku: st.p.č. 5/1, zastavěná plo- fyzické osoby.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisova- cha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 777 m2, v
tele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovate- obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 zastupitelstva v rámci projednávání písemných
le zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a pana
Tomáše Maříka a zapisovatele usnesení pana 4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru žádostí č.ev. 14/08 a 17/08, vyhlásit a zveřejzastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev. nit směnu městských pozemků (s finančním doMilana Netrha.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 34/07, vyhlásit a zveřejnit směnu městského po- platkem ve prospěch města Dubá) za pozemky
3) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitel- zemku (s finančním doplatkem ve prospěch měs- soukromé, a to následovně: z vlastnictví města
ta Dubá) za pozemky soukromé, a to následov- Dubá směnit část st.p.č. 9, zastavěná plocha
stva č. 5/2008 ze dne 15. června 2008
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 6/2008 kon- ně: z vlastnictví města Dubá směnit p.p.č. 260/ a nádvoří (zbořeniště) o výměře cca 250 m2
trolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- 5, ostatní plocha o výměře 196 m2, v obci Dubá, a část p.p.č. 79/1, trvalý travní porost o výměkatastrální území Deštná u Dubé, za p.p.č. 256/ ře cca 1 500 m2, v obci Dubá, katastrální úzehlédnutí na Městském úřadě Dubá.
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4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- 3, ostatní plocha o výměře 13 m a p.p.č. 258/2, mí Nedamov, za část st.p.č. 351/1, část st.p.č.
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JUBILEA

Z městské matriky

Povejšilová Marie, Dubá
Tomcová Bohuslava, Dubá
Blažková Eva, Dubá

NAROZENÍ

Dušková Anna Debora, Dubá
Pospíšil Erik, Deštná
Kica Nick, Dubá

ÚMRTÍ

Antala Jozef, Dubá
Zabilanská Miloslava, Dubá
Faitl Emil, Dubá

84 let

S panem Faitlem
zhasla na
dubském nebi
hvězda.
My ostatní
bychom teď měli
zářit o to víc.

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

Dubáček -
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351/2, část st.p.č. 352, část p.p.č. 410/1, trvalý travní porost a část p.p.č. 411, trvalý travní
porost, o celkové výměře cca 1 000 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, z vlastnictví fyzické osoby.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě nabídky od Pozemkového fondu ČR, požádat o vypracování privatizačního projektu na bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města Dubá, jedná se o p.p.č.
24/6, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 555 m2 a p.p.č. 1226/1, ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 1 163 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dřevčice.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 26/07): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 1295/13, ostatní
plocha o výměře 26 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Strana kupující: pan I.J.a paní
M.J., kupní cena činí: 40,- Kč za 1 m2 pozemku,
tj. 1 040,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev.
21/07): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 1000/5, ostatní plocha o výměře 75 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Strana kupující: paní M.M., kupní cena činí:
40,- Kč za 1 m2 pozemku, tj. 3 000,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 11a/07): podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o p.p.č. 326/24,
trvalý travní porost o výměře 1 534 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Strana
kupující: paní J.M., pan M.M. a pan J.M., kupní cena činí: 40,- Kč za 1 m2 pozemku, tj. celkem 61 360,-Kč a dále dle ocenění 3 200,- Kč
za porosty rostoucí na tomto prodávaném pozemku plus správní poplatky, vše se splatností
při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná

žádost č.ev. 11b/07): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 326/25, trvalý travní porost o výměře 157 m2, p.p.č. 326/26,
trvalý travní porost o výměře 346 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Strana kupující:
pan J.J. a paní V.J., kupní cena činí: 40,- Kč za
1 m2 pozemku, tj. 20 120,- Kč a dále dle ocenění 3 250,- Kč za porosty rostoucí na těchto prodávaných pozemcích plus správní poplatky, vše
se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu
nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
č.ev. 13/08): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 2503/8, trvalý travní
porost o výměře 698 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: Millenium Technologies s.r.o., Praha, kupní cena činí 120,- Kč
za 1 m2 pozemku, to je celkem 83 760,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemné žádosti
č.ev. 19/05 a 8/08, přičemž bylo dále stanoveno,
že při rozhodování o výběru strany kupující bude
upřednostněn zájemce s vyšší nabídnutou kupní
cenou): jedná se o p.p.č. 1037/3, zahrada o výměře 28 m2, p.p.č. 1295/3, trvalý travní porost
o výměře 903 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Strana kupující: pan M.S., kupní cena
činí: 400,- Kč za 1 m2 pozemku, tj. 372 400,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4k) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města Dubá
soukromé pozemky p.p.č. 2410/10, lesní pozemek o výměře 4 050 m2, p.p.č. 2606/2, lesní
pozemek o výměře 760 m2, p.p.č. 2605, ostatní
plocha o výměře 124 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, (jedná se lesní pozemky včetně
porostů, které navazují na pozemky městských
lesů, tuto koupi doporučil odborný lesní hospodář Městských lesů Dubá. Strana prodávající je:
pan F.Š., pan J.Š., pan J.Š., pan V.Š. a pan Z.Š.,
kupní cena činí celkem 60 000,- Kč se splatností
při podpisu kupní smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 2
4l) VZALO NA VĚDOMÍ informace majetkového
výboru zastupitelstva týkající se stavu a dalšího
postupu řešení prodeje městských budov (včetně příslušenství) č.p. 2, č.p. 17, č.p. 52, č.p. 55,

č.p. 64, č.p. 147 a č.p. 271 v Dubé.
4m) PROJEDNALO záležitost týkající se prodeje dalších městských budov č.p. 16, č.p. 70,
č.p. 71 a č.p. 82 v Dubé.
SCHVÁLILO protinávrh paní starostky proti
návrhu majetkového výboru zastupitelstva vyhlásit a zveřejnit prodej městských nemovitostí
– budov a pozemků:
budova (objekt k bydlení) č.p. 16 na Masarykově náměstí v Dubé stojící na st.p.č. 205,
st.p.č. 205, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 453 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá,
budova (objekt k bydlení) č.p. 70 Na Výsluní
v Dubé stojící na st.p.č. 574,
st.p.č. 574, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 171 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá,
budova (objekt k bydlení) č.p. 71 Na Výsluní
v Dubé stojící na st.p.č. 573,
st.p.č. 573, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 171 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá,
budova (objekt k bydlení) č.p. 82 ve Školní ulici
v Dubé stojící na st.p.č. 239,
st.p.č. 239, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá.
pro: 9
proti: 2
zdrželo se: 0
5a) SCHVÁLILO po projednání ve finančním
výboru zastupitelstva kladný hospodářský výsledek po odečtení investic z hospodářské činnosti města Dubá (organizační složky města
Dubá Městské lesy Dubá a Autocamp Nedamov) za rok 2007, a to ve výši 690 967,20 Kč,
a v této souvislosti
ROZHODLO na návrh finančního výboru
zastupitelstvaže tato částka, tj. 690 967,20 Kč
bude ponechána jako rezerva na investice v Autocampu Nedamov.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Finanční částka bude
použita na vybudování nového sociálního zařízení.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve
finančním výboru zastupitelstva předloženou
zprávu o rozboru hospodaření Základní školy
Dubá, příspěvková organizace města Dubá za
rok 2007.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva zlepšený výsledek hospodaření
této příspěvkové organizace za rok 2007, a to
ve výši 38 348,51 Kč.
SCHVÁLILO na návrh ředitelky Základní
školy Dubá převod zlepšeného výsledku hospodaření do fondu rezervního této příspěvkové
organizace.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
5c) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve
finančním výboru zastupitelstva předloženou
zprávu o rozboru hospodaření Mateřské školy
Dubá, příspěvková organizace města Dubá za
rok 2007.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva zlepšený výsledek hospodaření
této příspěvkové organizace za rok 2007, a to
ve výši 24 760,46 Kč.
SCHVÁLILO na návrh ředitelky Mateřské školy Dubá převod zlepšeného výsledku hospodaření do fondu rezervního ve výši
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12 760,46 Kč a do fondu odměn ve výši
12 000,- Kč této příspěvkové organizace.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 1
5d) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Dubá za rok 2007, vypracovanou Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor kontroly.
SOUHLASILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva v rámci projednávání závěrečného účtu města Dubá, s celoročním hospodařením města Dubá za rok 2007 s kladným výsledkem ve výši 2 521 527,01 Kč, a to bez výhrad,
viz příloha závěrečný účet města Dubá k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Při přezkoumání hospodaření Města Dubá za rok 2007 nebyly kontrolou zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření
územního celku.
5e) ODEPSALO na doporučení odboru kontroly KULK a na návrh finančního výboru zastupitelstva pohledávku za společností KAMASON,
spol. s r.o., v likvidaci, IČ 40232352, ve výši
856 747,40 Kč (z dostavby bytovek v Luční ulici
v Dubé), z důvodu ukončení konkurzu a nemožnosti uspokojení věřitele, neboť k rozvrhu mezi
věřitele nezbyly žádné peněžní prostředky.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
5f) ODEPSALO na doporučení odboru kontroly KULK a na návrh finančního výboru zastupitelstva majetkovou účast v I. energetické společnosti Zákupy a.s., v likvidaci, IČ 47286938,
ve jmenovité hodnotě akcií v celkové výši
1 000 000,- Kč, z důvodu ukončení konkurzu
a zániku společnosti.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
6) VYDALO na návrh zastupitele pana Jaroslava Hozy obecně závaznou vyhlášku města
Dubá č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Dubá č. 2/2007, Požární řád
města Dubá, viz příloha.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
7) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky ve věci přípravy nové obecně závazné vyhlášky města Dubá, O podmínkách prodeje a používání zábavných pyrotechnických prostředků.
komentář starostky: V nové vyhlášce bude
řešena možnost použití pyrotechnických prostředků v průběhu celého roku. Organizátor
bude muset však splnit všechny podmínky,
které vyhláška stanoví. V současné době návrh vyhlášky posuzuje odbor dozoru a kontroly
veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Po obdržení právního rozboru bude zastupitelstvo znovu vyhlášku projednávat.
8) VYDALO na návrh paní starostky opatření
obecné povahy „Změna č. 4 územního plánu
sídelního útvaru města Dubá“.
pro: 10 proti: 0
zdrželo se: 1
komentář starostky: V září 2007 zpracovala
společnost SAUL s. r. o. Liberec návrh změny č. 4 ÚPNSÚ Dubá. Poté byl projednán se
všemi dotčenými orgány, sousedními obcemi,
Krajským úřadem Libereckého kraje, veřejností.
Územní plán bylo nutno změnit vzhledem k plánovanému silničnímu obchvatu města Dubá.
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky pořízení územního plánu Dubá.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky poři-
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zovatele územního plánu Dubá – Městský úřad
Česká Lípa.
POVĚŘILO paní starostku dodáním žádosti
o pořízení územního plánu Dubá.
URČILO paní starostku, která bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Dle zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, musíme nahradit územní
plán města novým. Celá akce bude časově i fi nančně náročná, je třeba s pořizováním nového
územního plánu začít co nejdříve.
10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předloženou nabídku pana Zdeňka Pišingra – pokrývačství Litoměřice na rekonstrukci střechy na městské budově č.p. 9 včetně přístavku v Deštné,
v ceně cca 424 000,- Kč včetně DPH.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Nabídka pana Z.P. zahrnovala i opravu střechy přístavku a byla finančně
nejpřijatelnější.
11) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předloženou nabídku společnosti DOSTING, spol.
s r.o., Brno, na výměnu poškozených skleněných výplní na tělocvičně Základní školy Dubá,
v ceně max. 1 000 000,- Kč včetně DPH.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Cenová nabídka byla úplná a nejnižší.
12) SCHVÁLILO na návrh paní starostky rekonstrukci Českolipské ulice (od Slávie k náměstí)
v Dubé, v ceně max. 3 000 000,- Kč včetně DPH,
podle předložené Koncepce dopravního uspořádání uličního prostoru Českolipské.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Ulice Českolipská je v neutěšeném stavu, vozovka je porušená, obrusná
vrstva je na konci své životnosti. Problémy jsou
s dešťovou kanalizací, kterou je nutno také prozkoumat a vyčistit popř. opravit. Po rekonstrukci povede v uvažovaném prostoru dvoupruhová
komunikace, dojde k rozšíření chodníku, před
cukrárnou a restaurací vzniknou předsunuté
předzahrádky. Uvažuje se o zřízení přechodu
pro pěší se zpomalovacím pruhem – po prodloužení chodníku od nákupního střediska (došlo by k významnému snížení rychlosti vozidel
jedoucích dolů z náměstí).
13) SCHVÁLILO na návrh paní starostky vybudování nového sociálního zařízení v Autocampu Nedamov, v ceně max. 2 000 000,- Kč včetně DPH,
podle zpracované projektové dokumentace.
pro: 10
proti: 1
zdrželo se: 0
komentář starostky: Stávající sociální zařízení bude odstraněno a na jeho místě postaveno nové. Stavba bude přízemní, rozdělena
na tři části s venkovními vstupy (WC a sprchy
ženy, muži a imobilní s bezbariérovým vstupem).
Stavba započne přibližně v polovině měsíce října tohoto roku.
14) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předloženou písemnou nabídku společnosti DARUMA s.r.o.
Plzeň na prezentaci města Dubá v rámci městského informačního a orientačního systému ve městě
Česká Lípa po dobu tří let (září 2008 až září 2011)
v ceně 11 781,- Kč včetně DPH za jeden rok.
pro: 10
proti: 1
zdrželo se: 0
komentář starostky: Město Dubá se bude prezentovat na zvukovém informačním panelu na
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ulici Jindřicha z Lipé v České Lípě. Dosavadní
smlouva vypršela a nová bude podepsána od
září 2008. Zvuková i grafická část bude aktualizována.
15) PROJEDNALO předloženou písemnou
žádost Tělovýchovné jednoty Slavoj Dubá
o poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci vodovodní přípojky do kabin na hřiště
TJ Slavoj Dubá, viz příloha, s tím, že je zapotřebí nejdříve vyřešit některé nejasnosti,
aby zastupitelstvo města Dubá mohlo rozhodnout.
komentář starostky: Vedení města a TJ Slavoj Dubá bude pokračovat v jednáních a hledání nejlepšího řešení. Podle návrhu místostarosty pana T. Nováka se uvažuje i o zřízení
nového vrtu.
16) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
– opravy místních komunikací v Dubé
komentář starostky: Místní komunikace jsou
ve velmi špatném stavu a je nutno přistoupit
k postupné obnově. Nechali jsme zpracovat
nabídku na opravu pomocí emulzních kalových vrstev a tryskové metody. Po opravě dešťové kanalizace začneme s opravou Luční ulice,
která spojuje náměstí a Mateřskou školu.
– dokumentace k dálkovému přenosu pro
plynovou kotelnu v Dubé
komentář starostky: Českolipská teplárenská
společnost zřídila dálkový přenos pro naši plynovou kotelnu. Bude tak moci efektivněji regulovat topení v paneláku.
– seznamu akcí města Dubá na rok 2008
komentář starostky: Na MěÚ Dubá vznikl seznam akcí, do kterého se zapisují všechny akce
naplánované k realizaci.
– rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu radnice v Dubé
komentář starostky: Ministerstvo kultury ČR
poskytlo v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR účelový finanční příspěvek ve výši 313 000,- Kč.
Dotace bude použita na obnovu fasády čelního
průčelí radnice.
– rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí finančního příspěvku na výměnu střešní krytiny na budově sušárny chmele v Dubé
komentář starostky: Ministerstvo kultury ČR
poskytlo v rámci Havarijního programu v roce 2008 účelový fi nanční příspěvek ve výši
95 000,- Kč. Příspěvek bude použit na opravu
střešní krytiny včetně klempířských prací.
– rozhodnutí Libereckého kraje o poskytnutí dotace z Grantového fondu na restaurování kamenného podstavce s litinovým křížem
s korpusem Krista v Dlouhé ulici v Dubé
komentář starostky: Zastupitelstvo Libereckého kraje projednalo naši žádost o poskytnutí
příspěvku na restaurování kovového kříže s kamenným podstavcem a rozhodlo o přidělení dotace ve výši 20 000,- Kč.
VZALO NA VĚDOMÍ informace zastupitele
pana Milana Netrha týkající se:
– vybudování volejbalového kurtu na školním hřišti v Dubé
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v květnu

l Dne 1.5.2008 od 00:57 do 18:32 hodin vyjela jednotka k požáru do Chlumu s technikou
CAS-24 Š706, 2x CAS-32 T148, DA-8 A30
s čerpadlem PS-12, RZA I Nissan Patrol a s dýchací technikou v počtu 1 + 15. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár seníku s uskladněným senem a nakladačem v bývalém areálu zemědělského statku.
Do příjezdu dalších jednotek požární ochrany
a Hasičského záchranného sboru byly zahájeny
hasební práce dvěma proudy „C“. Na lokalizaci
a následnou likvidaci bylo postupně nasazeno
osm proudů „C“ a dva proudy „B“. Čerpací stanice byla zbudována pomocí vozidla DA-8 na
požární nádrži ve Chlumu. Po vyčerpání nádrže byla čerpací stanice přesunuta do Nedamova. Na místo události byl velitelem zásahu povolán nakladač pana Sixty z Tuhaně, který postupně vyvážel seno na volné prostranství, kde
bylo provedeno jeho dohašení. Zásah probíhal
v dýchací technice.
Průzkumem celého areálu zemědělského statku
byla zjištěna další dvě požářiště, kde hořely staré
pneumatiky, umělé hmoty a část střešní konstrukce. Na likvidaci byly určeny dvě jednotky, které
pomocí dvou proudů „C“ a jednoho proudu „B“
požár zlikvidovaly.
Na místě zasahovalo šest jednotek požární
ochrany okresu Česká Lípa s čtrnácti cisternami. Při zásahu se celkově spotřebovalo 398.000
litrů vody a 510 litrů smáčedla. Velitel zásahu:
Jaroslav Hoza.

Chcete ušetřit - třiďte odpad!

Jedna z věcí, na které se ekologové a ekonomové
vzácně shodnou, je důležitost recyklace komunálního odpadu. Samozřejmě, aby odpad mohl být recyklován, musí být rozdělen podle materiálu, z něhož je vyroben. Odpad musí někdo roztřídit a nejjednodušeji to provede ten, kdo odpadky vyhazuje.
Slyšíme to ze všech stran, jestliže se rozdělí odpad
podle materiálů, ušetří to nejen finanční prostředky
za menší množství směsného tedy neroztříděného
odpadu, ale ušetří se i suroviny, potřebné na novou

Příčina vzniku požáru byla úmyslné zapálení,
škoda je v šetření Policie ČR.
l Dne 2.5.2008 od 09:07 do 15:26 hodin vyjela
jednotka na dohašovací práce do Chlumu s technikou 2x CAS-32 T148 a vozidlem RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 7. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla na místě zjištěna tři ložiska požáru v objektu seníku a hrozilo
rozšíření na přilehlý křovinný porost. Lokalizace
a následná likvidace byla provedena jednoduchými hasebními prostředky, jedním proudem
„C“ a dvěmi proudy z otočných proudnic. Velitel
zásahu: Jaroslav Hoza.
l Dne 2.5.2008 od 19:41 do 22:31 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě v ulici Požárníků
(u kostela) v Dubé s technikou DA-8 A30 v počtu 1 + 4. Na místě události se nacházel osobní
automobil zn. Škoda Fabia a vozidlo JPO RZA I
Nissan Patrol. Osobní automobil byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU). Unikající provozní náplně byly jímány do záchytného
kanystru. Dopravní nehoda bez zranění. Městu
Dubá vznikla škoda na zásahovém vozidle hasičů ve výši cca 200.000,- Kč. Tato škoda je řešena zákonným pojištěním řidičky, která dopravní
nehodu zavinila. Velitel zásahu: Jaroslav Hoza.
l Dne 13.5.2008 od 19:03 do 21:17 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 – Českolipská ulice (u kina) v Dubé
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěn havarovaný osobní automobil značky

Třídíte odpad?
výrobu. Také se zmenší množství odpadu na skládce, kde končí neroztříděný odpad, tudíž se skládky
nezvětšují, což setří životní prostředí. A dokonce je
pečlivě vytříděný materiál k recyklaci žádané zboží,
je možné jej prodat a získat za něj peníze. Nejvíce
se to projevuje u kovového odpadu, kde to bohužel svádí až ke kriminálnímu jednání pod heslem
urvi, co můžeš.
Pravda, v současné chvíli neušetříte tříděním
odpadu ani tak vlastní peníze, jako obecní, tedy
městskou kasu. Protože za komunální odpad pla-

Pochvala redakci Dubáčku

Pochvala je jednou z nejlepších odměn za dobře odvedenou práci, proto jsem se i já rozhodl
zvolit tento způsob jako vhodnou formu poděkování za výbornou spolupráci se členy redakční
rady Dubáčku.
Na prvním místě bych chtěl ocenit práci, kterou odvádí šéfredaktor Dubáčku, pan Miroslav
Málek. Po grafické stránce je městský zpravodaj
na velmi vysoké úrovni. Cením si zejména toho,
že pan Málek svým přispěvatelům vždy ochotně
vyjde vstříc, poradí a snaží se přizpůsobit i jejich přáním. Jakožto stálý dopisovatel za TJ Slavoj Dubá tímto panu Málkovi upřímně děkuji za
vynikající podobu sportovních stránek
Mé poděkování ovšem patří i ostatním členům
redakční rady, paní Markétě Myškové, paní Martině Lhotákové a v neposlední řadě také slečně
Zuzce Martínkové, která se od doby, kdy nastoupila na městský úřad, pravidelně stará o psaní

příspěvků z dubské radnice a je i spoluautorkou
sportovních stránek. Současnou podobu Dubáčku
hodnotím jako velmi dobrou. Své si zde najdou nejen fanoušci sportu, milovníci kultury, přírody ale
také my, občané města, kteří se nyní v daleko větší míře dozvídáme o akcích, které se v Dubé realizovaly, nebo teprve realizovat budou.
Velké poděkování patří také paní starostce
Mgr. Zdeně Šepsové, která nás měsíc co měsíc
přivítá vlídným slovem a ve svém sloupku nás
seznámí se vším podstatným, co se v ten daný
měsíc v Dubé událo.
Závěrem mi nezbývá nic jiného, než všem,
kteří se na tvorbě Dubáčku podílejí, ještě jednou
poděkovat a popřát jim mnoho zdaru, dobrých
nápadů, námětů na články a stále více spokojených čtenářů.
František Kubišta
stálý dopisovatel
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Nissan Patrol s čelním nárazem do stromu. Řidič se před příjezdem nacházel mimo vozidlo bez
zranění. Havarovaný automobil byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny na komunikaci byly zlikvidovány 16-ti litry
sorbentu Vapex. Na místo události byl povolán
správce komunikace, který zajistil úklid vozovky.
Velitel zásahu: Miloš Mařík.
l Dne 18.5.2008 od 15:25 do 16:03 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy číslo 270 v KÚ Vrchovany s technikou
RZA I Nissan Patrol a s motorovou řetězovou pilou v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom
na komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z vozovky. Velitel zásahu
Miloš Mařík.
l Dne 30.5.2008 od 16:49 do 17:31 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Nedamova
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu byla již na místě
Záchranná zdravotní služba, která měla v péči
jednu zraněnou osobu po pádu ze střešní konstrukce do půdního prostoru. Jednotka vypomohla s transportem zraněné osoby z půdního prostoru za jištění lezeckého materiálu do sanitního
vozu. Po dohodě s ošetřujícím lékařem jednotka
zajistila na Novém Berštejně přistání vrtulníku záchranné služby. Velitel zásahu: Tomáš Mařík.
Jaroslav Hoza

títe paušální částkou a město za vás doplácí, co
paušál nepokryje. Ale ušetří-li město na platbách
za odvoz odpadu, zbudou peníze na jiné důležité
záležitosti. Nehledě na to, že při velkém zisku za
tříděný odpad, může zastupitelstvo sáhnout k snížení částky, kterou požaduje od občanů.
Souhlasíte, že je třídění odpadu opravdu výhodné? Určitě.
Přesto když člověk náhodou – třeba protože
právě není po ruce odpadkový koš – otevře popelnice, vystrčené na ulici k vyprázdnění, zjistí
zvláštní věc. Občané třídí. Ne všichni a ne příliš
pečlivě, ale třídí. Podnikatelé a firmy ne. Jedna instituce plní popelnice papírem, za obchodem stojí
kontejner na směsný komunální odpad nacpaný
igelitovými obaly a za jednou restaurací obdobný
kontejner přetéká PETláhvemi. Možná by se dalo
i spočítat, kolik peněz takhle popeláři vyvezou na
skládku. A dalo by se i odhadnout, co by město za
tyto peníze mohlo udělat, kdyby skončily v městské kase a ne v popelnici.
Podnikatelům je možná městská kasa lhostejná, mají koneckonců svých starostí dost, tak co
se zabývat ještě odpadky. Ale když město opravuje třeba chodník, opravuje ho i pro firmy, které
ve městě sídlí. A pokud by město zaplatilo méně
za odvoz odpadu, mohlo by o to více investovat
do jiných potřebných akcí. Zkrátka třídit odpad
se opravdu vyplatí. Každému. A pokud si někdo
neví rady, jak co kam vyhodit, může se obrátit na
slečnu Martínkovou, ekoložku městského úřadu,
která ochotně vysvětlí a poradí, jakým způsobem
s odpadky nakládat.
–myš–
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ČERVENEC 2008

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 5.7.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 13.7.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 26.7.
MUDr. Jitka Červenková
náměstí Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 134

neděle 6.7.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 19.7.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

neděle 27.7.
MUDr. Jitka Červenková
náměstí Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 134

sobota 12.7.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

neděle 20.7.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

Ze života škol

ZŠ Dubá získala titul!

Na základě žádosti o titul Ekoškola, auditorského
zhodnocení a souhlasu komise byl Základní škole
Dubá udělen mezinárodní titul Ekoškola.
Slavnostní vyhlášení se konalo 26. 6. 2008
v Senátu Parlamentu České republiky v Praze
a zúčastní se ho zástupci ekotýmů z jednotlivých tříd, zástupce vedení školy a koordinátor
projektu na škole.
Pro školu je titul Ekoškola velice významný. Přináší s sebou nový postoj dětí i dospělých
k prostředí, ve kterém se pohybují každý den.
V Libereckém kraji tento titul vlastní jen dvě školy – ZŠ v Turnově a ZŠ Dubá!

Získáním titulu účast v projektu nekončí. Budou následovat další aktivity, neboť titul je třeba
po dvou letech obhájit.
Na počest udělení titulu Ekoškola byla
v areálu školy vysazena Lípa stříbrná, která je
součástí nově vybudované Učebny ekologické
gramotnosti.
Všem žákům, učitelům, správním zaměstnancům a zřizovateli patří velké poděkování
za vynaložené úsilí. Do dalších aktivit projektu
přejeme hodně chuti a sil.

IX.B na školním výletě

Ve čtvrtek 22.5. se sešli žáci IX.B a dvě žákyně
IX.A na vlakovém nádraží Česká Lípa. Poslední
těžké batohy naložili do auta paní učitelky a hurá
na vlak – VÝLET MŮŽE ZAČÍT!!
Vlakem jel s nimi pan učitel. Cesta příjemně
ubíhala, i když museli několikrát přestupovat. Ve vlaku si zpívali a netrpělivě vyhlíželi Brtníky – cíl jejich vlakové
cesty. Konečně se dočkali a hurá pěšky
na Vlčí horu kde měli zajištěné ubytování. Cesta byla do kopce, ale přesto
jim ubíhala rychle, protože se moc těšili, co bude dál…
Po vystoupání kopce uviděli mezi
břízami menší roubenou chalupu. Ubytovali se a to už jim i paní učitelka přivezla batohy – hlavní jídlo! Chvilku byl
chaos, ale pak hurá na dřevo a už měli
krásný velký táborák a těch dobrot, co
jim mamky připravili!
V mezičase chodili „válet sudy“,
moc se jim líbily velké a rozlehlé louky, a hlavně to ticho, všude jen les!
Večer uběhl rychle a už tady byl
čas večerky. Hoši zalezli do stanu a holky do
chaty. Měli dovoleno si ještě potichu povídat a oni
toho moc rádi využili.
Ráno kluky vzbudila zima, přeci jenom to jsou

hory. Pan učitel jim udělal teplý čaj a hned bylo
lépe. Po snídani se dozvěděli, co je čeká a nemine. Pan učitel s nimi vyrazil na pěší výlet. Nejprve šli přes pramen pitné vody (pod rozhlednou
na Vlčí hoře byla v roce 1886 vybudována stu-

dánka s výbornou pitnou vodou, kolem studánky
byly osazeny čedičové sloupky a lavičky k odpočinku, KČT Krásná Lípa rekonstruoval prostor
v r. 1996), kterému se říká „Verunčina studánka“.

Mgr. Jana Mašková

Od studánky si to namířili přímo na rozhlednu
Vlčí hora. Vlčí hora se nachází 5 km od Krásné Lípy na čedičovém lesním vrchu v SCHKO
Labské pískovce. Kopec (hora) je vulkanického
původu z období třetihor. Zajímavostí je sloupcovitý čedič, který díky tomu, že obsahuje magnetovec. Na severních
svazích kopce je hojný výskyt chráněné květeny – Měsíčnice vytrvalé.
V roce 1887 byla na vrcholu postavena bouda. Se stavbou rozhledny se
začalo v následujícím roce a předána
veřejnosti byla dne 19. 5. 1889. Původně byla s cimbuřím, 12 metrů vysoká a nekrytá. V současné době je
vysoká 19 metrů, krytá a prosklená.
Vede na ni 64 schodů. V roce 1948
byla bouda a věž opuštěna, v letech
1952-57 sloužil celý objekt jako hláska armádě. Od roku 1972 je bouda
v soukromém majetku rodiny Jandových, která se významně podílela na
záchraně rozhledny. V roce 1996 začal KČT Krásná Lípa s rekonstrukcí
rozhledny. Do užívání byla dána 22. 5. 1999 za
účasti asi 1 200 lidí. V současné době je v majetku MěÚ Krásná Lípa, KČT Krásná Lípa je nájemcem. Rozhledna je otevřena v sezóně denně

Dubáček -
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mimo pondělí, mimo sezónu o víkendech. Objekt
a okolí je v rámci možností velmi dobře upraven.) Po výšlapu měli možnost krásného pohledu
– stálo to za to!!!
Po „vydýchání“ se vydali na další zastávku
jejich pěší tůry, tou byla malá studánka v lese.
Od studánky se přesunuli na Vlčí hrádek. (Nepatrné zbytky tvrze, založené ve 14. století za
Berků z Dubé, na skalním ostrohu mezi Rákosovým a Kunzovým dolem, nedaleko Malého Vlčího potoka). Tvrz pravděpodobně plnila ochrannou funkci útočiště pro skláře z blízké sklárny.
Shodná datace obou objektů byla potvrzena ar-

Příběh stromu

Můj život začal v areálu učňovského střediska
v Liběchově, kde se učí budoucí zahradníci.
Dobře se o mě starali a tak jsem vyrostla v krátké době do krásy. Mám rovný kmínek
a moje koruna je souměrná ze všech stran. Jednoho dne ke mně přišli lidé a začali mě vytahovat ze záhonu. Musím říci, nic příjemného. Trochu jsem se bála o své kořeny, ale podle řeči
lidí jsem usoudila, že přišel můj čas na přesazení. Ale kam?
Naložili mě do auta společně s dalšími rostlinkami a jeli jsme dlouhou klikatou cestou asi
půl hodiny. Stačila jsem přečíst ceduli na začátku
města, bylo tam Dubá. Auto zajelo k velké žluté
budově a lidé začali vynášet rostlinky i mě ven na
školní dvůr. Chtěla jsem protestovat, že do toho
betonového dvorku přeci nemůžu jít! Čekalo mě
ale překvapení. Za školní budovou roste trávník
a lidé v něm našli místo pro mě.
Musím říci, že se mi na novém místě moc
líbí. Svítí na mě sluníčko, jsou kolem mě děti a já
můžu dohlédnout až do kuchyně a dívat se, co se
dnes vaří k obědu ve školní kuchyni.
A představte si, nezasadili mě lidé, co mě přivezli. Zasadily mě 28. 5. 2008 děti z celé školy!
Dokonce i paní učitelky, paní ředitelka, paní
zástupkyně a pan školník přihodili společně
s dětmi hlínu k mým kořenům. Stala jsem se
Stromem školy! Stalo se tak u významné příležitosti – škola získala titul Ekoškola. Jsem pyšná
na to, že jsem tak důležitá. Jsem ráda, že mohu
růst tak blízko dětí.
Mgr. Jana Mašková

cheologickými výzkumy. Koncem 14. století Vlčí
hrádek zpustl, původní jméno se nedochovalo.
Pozůstatky skalního hradu Vlčí hrádek se nacházejí na zalesněném pískovcovém ostrohu v údolí Panského potoka ve Šluknovském výběžku na
Děčínsku v Ústeckém kraji. V západní části je
vytesaná prohlubeň podvalí pro roubenou hradní věž a přístupová chodbička, v západní stěně
prohlubně je vyryta tajemná podoba zamračeného muže. Na dalších místech jsou stopy po
trámech a žlaby pro palisádu. Vlčí hrádek je volně přístupný.)
Po vydatné svačince se žáci vydali zpět

k chalupě. Paní učitelka mezi tím uvařila špagety.
Byli moc unaveni, ale šťastni, nejenže jsou zpět,
ale i z pěkného výletu. Spaní jim nebylo dovoleno, J a proto se vydali na dříví, aby si večer mohli
udělat závěrečný – rozlučkový táborák. Vydrželi
si dlouho do noci povídat. Ráno vstali a plni elánu si rozdělili úklid, vzorně uklidili chalupu a hurá
na vlak domů. Moc se jim nechtělo.
Výlet pro ně skončil na vlakovém nádraží
v České Lípě, kde už na ně netrpělivě čekali jejich rodiče. Rozdělili si své batůžky a hurá
domů!!
Martina Bernardová

Výlet na Petřín

V úterý 3.6. ráno jsme ve školce nasedli do autobusu a vyrazili směr Praha. Naplánovali jsme si
celodenní výlet do našeho hlavního města. Počasí
nám přálo a my se těšili. Kam? Nejdřív jsme se
posílili svačinou a pak hurááá do mořského světa, kde nás čekaly krásně barevné rybičky, malé
i obrovské, a spouta jiných mořských živočichů
a rostlin. Po prohlídce jsme nasedli zpět do autobusu a nechali se odvézt na Petřín. Poobědvali
jsme v parku a pak jsme zamířili přes rozkvetlé
„růžové zahrady“ k Petřínské věži a k zrcadlovému bludišti. To bylo smíchu – zrcadlové efekty nás
všechny moc pobavily. Ještě lanovkou dolů a tam
už na nás čekal pan řidič a kolem čtvrté hodiny
nás dovezl v pořádku zpět do školky. Výlet byl bezva a určitě ho příští rok zopakujeme.
B. Mynaříková

Školka v sobotu

V sobotu 14. 6. jsme se my, děti z oddělení Motýlků sešly jako malí myslivci. Zelené kalhoty,
vestičky a kloboučky měly svůj důvod: Vystoupení pro Klub autorů myslivecké literatury. Myslím, že se členům klubu „zelené“ písničky, básničky a taneček líbil, protože nás odměnili bohatým
potleskem a dokonce jsme, na přání dětí, přidali
ještě jeden „kus“ a notovala celá zasedací síň.
Děkuji rodičům, že děti přivedli a děkuji manželům Wagenknechtovým za zapůjčení kláves.
Jaroslava Sloupová

Cyklovýlety

Chtěla bych v tomto článku pochválit všechny
malé cyklisty, kteří se účastnili výletů do přírody na kole. Bylo nás celkem osm, všichni měli
správně vybavená kola a na hlavách helmy. Byli
seznámeni se základy pravidel silničního provozu a ty taky uměli dodržovat. Naše cesty vedly
hlavně kolem Nedamova a ta nejdelší byla na
Vrabcov.
Takže si připravte kola a v září zase vyrazíme!
B. Mynaříková

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom na tomto místě
poděkovali všem, kteří nějakým
způsobem přispěli či jinak pomohli
mateřské školce – kreslícími
papíry, květinami, drobnými dárky
pro děti, pomocí na zahradě…
Děkujeme paní Třeštíkové,
Jančákové, Evě Sloupové, Ireně
Jelenové, panu Lipavskému,
Tomsovi, Stoklasovi, Jaroslavu
Cmuntovi, manželům Němečkovým,
Pithartovým, Novákovým,
Maudrovým,
Věře a Josefu Jelenovým.
Školní jídelna Základní školy Dubá oznamuje, že se bude vařit i v 1. týdnu prázdnin
(od 30.6. do 4.7. 2008) a také v posledním týdnu prázdnin (od 25.8. do 29.8. 2008).
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Strašidla v lese

Již po čtvrté jsme se s velkou dávkou odvahy
a s chutí pustili do příprav na pohádkový les. Proč
odvahy? No, ona odvaha je nutná, když musíme
sehnat účinkující, sponzory, odvážné je naplánovat termín (bude – nebude počasí) a pak čekat,
jestli někdo přijde. Ale nezklamalo nás nic, jen
jsme museli malinko pozdržet start, protože Ohnivý král značil cestu fábory a než se stihnul vrátit
na své stanoviště a domaskovat se, tak to trvalo.
Jestlipak jste všechna ta strašidla poznali?
Startovali jste u bílé paní Leontýnky, u které byli
na návštěvě paní Černá a paní Fialová. Černý
muž byl prý dlouhán v kabátě s kapsami, do kterých kdysi sbíral zlobivé a uřvané děti. U hřbitova
na vás vybafli mumie a duchové – což jste mohli
čekat. Ale u zahrádek vás přivítali hodní strašáci do
zelí – i se zelím. U Rumburaka, který právě odletěl
do říše lidí, sloužili Mekota (věřte, že vymyslet, jak
udělat hlavu bez hlavy je docela náročné a hodně
byste se divili, kdyby se odstrojil), Blekota a Jekota.
Se zlými čarodějnicemi jste si zahráli karty a dále
vás pozdravila pavučnice Radka, ve svém krásném
kostýmu. Na dalších dvou stanovištích byly nelehké
úkoly: trefit se Hejkalovi do „huby“ a hmatem odhalit
předmět u bludných žen. Jsem ráda, že Ohnivého
krále málokdo poznal, kdybych bývala byla nepromluvila – nevěděli byste to dodnes. Ještě, že jste
neochutnali jedovaté houbičky, jinak jste dopadli
jako houbař s ošklivými puntíky na obličeji. U hodné čarodějky a krásné noční paní jste se vypořádali
s malou zlou čárou – šup do pece a les uzavíralo
strašidlo uklízecí, mopák Álois.
V cíli už jsme moc nestrašili. Od pirátů jste do-

stali pití, od Pepči, Míši a Marcelky výborné občerstvení (děkujeme za pomoc v naléhavé situaci
a tímto přejeme brzké uzdravení panu Lupoměskému). Jistě jste si zajezdili na koních a nechyběli
ani bezvadní kreslíři, jejich soutěž, ceny a bonbónový déšť. Nově jste také hodnotili nejhezčí masky a stanoviště a velké gratulace a krásný dort od
Květky Knížové získali MUMIE – žáci ZŠ.
I když jsme se ten den všichni určitě něčeho alespoň trošku báli, všechno dobře dopadlo.
Tak za rok ahóóój.
Ohnivák Jaroslava Sloupová

Piráti z Karibiku

Ve středu 11.6. se naše školka proměnila v ostrov
a na něm přistála pirátská loď. Tři skupiny ma-

lých „pirátů“ byly připraveny utkat se mezi sebou
o místo na lodi a dobýt sladký poklad v podobě
velkých koláčů, které nám upekly naše kuchařky
v podpalubí. Uprostřed každého koláče byl ukryt
zlaťák a k němu se museli ti nejodvážnější piráti prokousat. A ti nejhladovější vyhráli... Filip
Cmunt, Matyáš Hruzík, David Pompa a Viktorka
Špoulová. Ale ani ostatní nehladověli, vybojovali si alespoň opečeného buřtíka a čaj. Nakonec
proběhla soutěž o místo kapitána na lodi a tu
vyhrál Honzík Bačovský. Přišli se na nás podívat
i malí „Dubáčci“, alespoň měli možnost vidět, co
je čeká příští rok ve školce za srandu a budou
se k nám těšit.
Vaši piráti z MŠ
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Strašidelný les

4. ročník „lesního“ putování po okolí Dubé, které každoročně připravují zaměstnanci MŠ spolu
s dobrovolníky se opět vydařil.
Počasí nám přálo, děti si užily zajímavých
soutěží. Plnění úkolů se zhostily statečně, strašidel se nebály a všichni jsme se setkali v cíli, na
myslivecké chalupě na Mlýnku.
Tady na soutěžící čekaly chladivé nápoje
a občerstvení, o které se postaral pan Tomáš
Novák a pan Jaroslav Pokorný. Po cestě se děti
setkaly s různými strašidly méně i více strašidelnými, ta pro ně připravila zajímavé úkoly.
Chci velmi poděkovat všem sponzorům i pomocníkům z řad dobrovolníků, bez kterých bychom nemohli takovouto akci připravit.
Sponzoři akce: Město Dubá, Tomáš Novák,
Jaroslav Pokorný, Květa Knížová, Myslivecké
sdružení „Výr“, Milan Flégl, Manželé Němečkovi,
Manželé Slezákovi, Petr Voldřich, Jindřich Heinrich, Dana Pokorná, Jana Marysková, Dub 3000
s.r.o., Pavel Černý, Marie Hejduková.
Velký dík patří myslivcům za spolupráci
při akci, za úpravu pozemku, zapůjčení chalupy a za ostatní nezbytné organizační zajištění
a dále panu Petru Slabovi, který zajišťuje kreslířskou soutěž a na tuto soutěž si sám zajišťuje
sponzory.
Poděkování a pochvalu si zaslouží také žáci
základní školy, kteří pomáhali na stanovištích
a zajistili pod vedením učitelek chod několika
stanovišť.
Ještě jednou děkujeme za pomoc.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ

Kurz plavání

Blahopřejeme všem plaváčkům ze školky, kteří
úspěšně prošli kurzem plavání. Sice bylo pár odpadlíků, kteří to na začátku vzdali, ale zůstalo víc
těch, kteří se s nadšením vrhali do vody a užívali
si to. Poděkování patří i všem instruktorům. Přivítali nás vždy s úsměvem a po celou dobu se dětem pečlivě věnovali a vzkazují všem, že máme
v naší školce moc šikovné a poslušné děti. Děkujeme a příští rok se zase přihlásíme.
B. Mynaříková

VELKÝ DÍK

Dětské středisko Dubá

Moc a moc děkujeme firmě

dovolená

spolupráci a pánům řidičům,

MUDr. Zina Kopková

od 14. července do 1. srpna
zástup: MUDr. Zdeňka Nováková,
Bulharská ul. 2973, Česká Lípa
(naproti autobusovému nádraží – Lékařský dům)
ordinační hodiny denně 8.00 – 11.00 hodin
telefon do ordinace 487 853 331
průkaz pojištěnce s sebou

MIROBUS, za celoroční
obzvlášť R. Lupoměskému
a panu Krejčímu, za ochotu
a vlídné chování
k nám všem.
MŠ Dubá

Dubáček -
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Setkání Mysliveckých autorů v Dubé

Ve dnech 13. až 15. 6. proběhlo v Dubé setkání členů Klubu autorů při Českomoravské
myslivecké jednotě. Po dvou podobných akcích,
které se konaly na Moravě, připadlo pořádaní
této prestižní myslivecké akce, která se poprvé uskutečnila v Čechách, na mě, jelikož jsem
též členem klubu. A tak bylo potřeba již půl
roku předem zajistit ubytování, sehnat sponzory, připravit program a též kvalitní besedu,
která by pobavila a zaujala veřejnost. Pochopitelně také objednat to správné počasí. Vzácní hosté ze všech koutů naší republiky a dokonce i ze sousedního Slovenska se sjížděli
již v pátek v odpoledních hodinách do motelu
Svatý Kryštof, který se nachází v rákosových
mokřadech říčky Liběchovky nedaleko od obce
Tupadly. Po ubytování v útulných pokojích poseděli autoři v družné debatě až do pozdních
večerních hodin.
Sobotní program byl plný výletů. A tak jsme
postupně navštívili obci Želízy, kde nás přivítal
starosta p. T. Bastl a ve zkratce pověděl o historii obce a také o díle sochaře V. Levého, který
po okolních lesích tvořil v pískovcových skalách
unikátní sochy. Nebylo časově možné zvládnout
návštěvu všech skalních výtvorů a tak navštívili autoři alespoň ty nejznámější. Druhé největší přírodní sousoší hlav na světě Čertovy hlavy
a jeskyni Klácelku. A také pamětní desku F. Kafky, který v obci též přebýval. Další část programu již probíhala směrem k Dubé. Přistavený
žlutý autobus pana J. Špergla z Mělníka nás již
očekával u motelu a stal se naším celodenním
společníkem; musím podotknout, že také příjemným a spolehlivým společníkem.
Dalším cílem sobotní trasy byla vesnice Obrok a návštěva památníku význačného českého zoologa, spisovatele a také myslivce, profesora Julia Komárka. O historii a rekonstruk-

ci památníku na kterém se podílelo MS Obrok
a MS Čáp nám povyprávěl pan Jindřich, který
nás také pozval na návštěvu vzorně udržované
chalupy, kterou vlastní a v které profesor Komárek pobýval na svých lovech a návštěvách
v tomto kraji. Přes Tuháň a Pavličky nás pak
cesta dovedla do Dubé, kde nás již čekal vynikající oběd v restauraci u Nováků. Po obědě
jsme po krátké prohlídce Dubé, zamířili k budově malé školy ve které nainstalovali již týden
předem místní myslivci z MS Výr Dubá – Deštná
výstavu trofejí, kreseb O. Tripese /KA/, P. Slaby /KA/, K. Mojžíška a makrofotografií fotografa
přírody R. Šrubaře.

nám na flétnu zahrála lovecké signály a tak nebylo divu, že si vysloužila krom velkého potlesku i společnou knihu autorů s podpisy všech

Nežli jsme si ji však mohli prohlédnout, nachystaly si pro nás děti z dubské mateřské školky, společně s půvabnými učitelkami, písničkové
pásmo v mysliveckém pojetí. A tak nebylo divu,
že jsme si s nimi rádi zazpívali ,,Šly panenky silnicí“ a odměnili je velkým potleskem.

Pak už místnostní zazněly tóny loveckých
fanfár od trubačů K. Steinera a J. Bajtla a řeči
se chopil T. Novák, místostarosta Dubé, a oficiálně autory přivítal a představil v kratším povídání
město Dubá.
Pak jsme si již mohli prohlédnout zmiňovanou
výstavu trofejí z okolních mysliveckých sdružení
a také expozici z obory Březinka p. Bajtla.
Dalším bodem programu byla návštěva tajemného hradu Houska v přilehlých kopcích. Udržovaný hrad je majetkem rodiny Šimonků a je vidět, že se o něj starají opravdu s příkladnou péčí
o čemž svědčí i každoroční vysoká návštěvnost,
kterou nám potvrdila i stylově oblečená slečna
kastelánka. Pro nás myslivce je Houska zajímavá krom jiného i expozicí vynikajících trofejí
daňčí zvěře z obory Podčejk, též v držení rodiny
Šimonkových.
Klikatými cestami jsme po návštěvě hradu
přejeli do obce Chlum u Dubé, kde nás čekalo
vyvrcholení celodenního programu a sice beseda
s veřejností. Na sále kulturního domu který zajistil p. J. Vítek starosta obce bylo již nachystané
bohaté občerstvení od p. R. Černého, které nám
opravdu přišlo po celodenním cestování k duhu.
Po tradičním trubačském zahájení vzal na
sebe úlohu moderátora večera ing. J. Kasina
šéfredaktor časopisu Myslivost. A tak postupně
představil všechny přítomné autory, kteří seznámili přítomné se svou tvůrčí prací. Následovalo
vynikající vystoupení Terezky Paděrové, která

zúčastněných. Další kdo nás výtečně pobavil
a okouzlil svým umem byli studenti SLTŠ Žlutice a jejich ukázky vábení jelenů. Nesměla tedy
pochopitelně chybět i soutěž diváků v troubení,
kterou vyhrála p. Dvořáková z MS Hubert Tuháň. A také soutěž v znalosti myslivecké mluvy v podání vynikajícího ilustrátora O. Tripese.
Soutěží také celá oficiální část večera končila
a pak již následovala volná beseda a autogramiáda s členy klubu.
Do motelu jsme dorazili až v noci a tak se šlo
rovnou spát neboť nás ještě čekala nedělní návštěva obory Vřísek v péči LČR.
V neděli jsme se rozloučili s motelem a již
svými automobily vyrazili do obory Vřísek. Tam
nás již očekával revírník LČR p. T. Stejskal, aby
nám prozradil historii obory a seznámil s chovem mufloní zvěře a především s chovem vzácné kozy Bezoárové, jejíž chovná tlupa sem byla
přestěhována z Pálavy. Kolem poledne celá třídenní akce skončila a autoři se rozjeli do svých
vzdálených domovů.
Co říci závěrem. Snad jen už pár slůvek a poděkování. Těch pár slůvek je, že se celá akce
náramně vyvedla a autorům se v našem kraji
moc líbilo, proto mi ještě dovolte abych poděkoval sponzorům a kolegům, kteří se na celé akci
podíleli a bez kterých bych se neobešel.
Městu Dubá a místostarostovi T. Novákovi,
obci Chlum a starostovi J. Vítkovi, R. Černému
a jeho synovci Jirkovi, trubačům K. Steinerovi
a J. Bajtlovi, dětem z MŠ v Dubé a jejich učitelkám, studentům z SLTŠ Žlutice a jejich mistrovi,
Terezce Paděrové,starostovi Želíz T. Bastlovi,
p. Jindřichovi z Obroku, J. Matějovičovi, majitelům motelu Svatý Kryštof, autodopravci J. Šperglovi, myslivcům z MS Šedina Chlum. MS Hubert
Tuháň a MS Výr Dubá – Deštná, LČR Česká
Lípa, všem ostatním, kteří se akce zúčastnili
a především mému kamarádovi Tomášovi Stejskalovi, který byl po celou dobu akce na telefonu,
na určených místech a prostě všude tam kde bylo
něco potřeba.
No a pochopitelně děkuji také všem členům
Klubu autorů, kteří vážili tak dalekou cestu, aby
navštívili náš kraj a mohu už jen symbolicky předat štafetu na příští setkání v roce 2009 do Opočna kolegovi Zdeňkovi Hruškovi.
Petr Slaba,
člen Klubu autorů ČMMJ
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Turistická putování

Dubáček

PUTOVÁNÍ ZA LIDOVOU ARCHITEKTUROU
Zájemcům o lidovou architekturu doporučuje příslušná literatura v okolí Dubé vesnickou památkovou rezervaci Lhota nebo památkovou zónu
Bukovec. V obou osadách najdou turisté ucelené soubory lidových, většinou roubených staveb,
které jsou výborně zachovalé a citlivě opravené.
Zajímavá původní zástavba je ale i na mnoha jiných místech, i když se do jejího sousedství často vměstnaly různorodé novostavby a ani renovace vždy nectí architektonickou čistotu lidové
architektury. Možná ale tím spíše vynikne krása
a důmyslnost starých chalup tam, kde zůstal zachován jejich původní vzhled. Nejsou ale zajímavé jen samy o sobě, za pozornost stojí i způsob
jejich usazení v terénu. Dávní stavitelé přizpůsobovali chalupy terénním zvláštnostem, zatímco
pro novou zástavbu se terén přizpůsobuje představám stavitele.
Na přibližně patnáctikilometrový výlet se
z Dubé vydáme po červené turistické značce
přes Malý Mlýnek nahoru k posledním chatám
rekreační osady. Vlevo od cesty si zde všimneme
původního úvozu, který je nyní chataři zasypáván. Pokračujeme lesem až na rozcestí na lesním návrší, kde značka zahýbá po cestě vpravo,
sejdeme po ní k silnici, která nás zavede do lokality zvané Ptačí důl. Vlevo nad silnicí stojí dvě
chaty na místě kdysi vyhořelé chalupy, ze které
se dochovala obrovská lípa u bývalých základů
v zahradě horní chaty. Vpravo míjíme velkou
opravenou roubenou usedlost a po levé straně

Usedlost pod Plešivcem

ce lemují domy. Velmi zajímavá je předposlední
roubená usedlost vlevo od cesty, kterou chrání
prastará lípa s ořezanou korunou. Soubor objektů se obrací dvěma štíty k cestě, stodola uzavírá
areál bokem. U posledního roubeného domu se
sklípky přes cestu opět roste veliká lípa, ochranitelský strom.
Dlážděná cesta na Plešivec

Kaplička na Plešivci

vodní tok. Skála
zde roní kapku
za kapkou, o pár
metrů dále ze
studánky v kamenném korýtku
se můžeme napít, hrnečky jsou
k dispozici. A najednou podél cesty zurčí potok. Na
plošinách u skály
stávaly kdysi dva
domy, po nichž
zbylo jen několik
stop ve skalním

Roubená usedlost chráněná lípou

Usedlost v Nedamově

zajímavý částečně zděný a částečně roubený objekt s letopočtem nad zaklenutým vjezdem. Pokračujeme dále po silnici, podél ní se vystřídají
stavby různých stylů, na jednom z domů visí stará cedule, označující územní příslušnost osady.
Mineme odbočku na Horky a posléze se dáme
vpravo – stále po červené značce. Stará cesta na Plešivec je dlážděná tak zvanými kočičími
hlavami až na vrchol stoupání. Podobných takto
dlážděných cest je v okolí Korců, do jejichž katastrálního území Plešivec spadá, několik. I zde se
setkáme se stavbami, většinou původními, které
se dočkaly různých úprav. Na vrcholku stojí velký
kamenný dům, o něco dále vpravo u cesty malá
hasičská zbrojnička, nyní součást rekreačního
objektu, a pečlivě opravená kaplička. Na většině
domů, rozesetých po obou stranách cesty, i přes
úpravy a renovace, můžeme rozeznat starobylý
původ. Cesta posléze prudce klesá do údolí. Za
zděnými domy si po pravé straně cesty všimněme velmi pěkného roubeného stavení se zajímavě řešeným přístavkem, který nejspíš sloužil jako
výměnek. Po levé straně se podíváme jak se rodí

Na rozcestí se dáme vpravo po modré a červené, ale po chvilce odbočíme mimo značku doleva k vodárně z roku 1913, obrostlé roubovanými

Roubený dům pod Plešivcem

masívu, které ale nyní zcela zakrývá vegetace.
U posledního domu před ústím cesty na ždíreckou silnici si všimněme, jak jej tvarují zohýbané
trámy. Zajímavá je i průjezdní stodola.
Pokračujeme po červené značce pár desítek metrů po ždírecké silnici a zabočíme k zadní části Nedamova cestou zasekanou do skalní
terasy. Vystoupáme z lesa na náhorní planinu,
odkud jsou krásné výhledy do krajiny. Cestu říd-

Vodárna nad Křenovem

Dubáček -

11

Měsíčník informací z Dubé a okolí

akáty zvláštní odrůdy. Z návrší je výhled na Starý
Berštejn, dole v louce vidíme další usedlost s obrovitou lípou u vrat. Po levé straně nad cestou je
v lese ukrytý skalní útvar Kamenný vrch, vyhlášený v roce 1991 chráněnou přírodní památkou
jako ukázka pískovcového skalního hřbetu se zajímavými tvary selektivního zvětrávání.
Napojíme se na cestu od Panské Vsi, vpravo vidíme Dubou jak na dlani. Pokračujeme do
osady Křenov. Napravo můžeme obdivovat pečlivě obnovenou roubenku, zničenou před několika
Křenov

Obnovená roubenka na Křenově

lety požárem. Zajímavý je částečně zděný a částečně roubený objekt vlevo nad cestou. Za několika novými domky lemuje cestu na levé straně
řada cenných roubených stavení. Socha u jednoho z nich představuje sv. Jana Nepomuckého.
Na prázdné parcele býval památkově chráněný

roubený dům, z něhož po požáru zbyl jen sklep.
Domy mají zajímavé zachované detaily, velmi půvabný je objekt s obrázkem sv. Jiří.
V zatáčce cesty
vyjdeme na
louku a málo zřetelnou pěšinkou ji přejdeme ke
kraji lesa.
Pár metrů
od vrcholu terénní
vlny vchází
stezka do
lesa, v zářezech pak

Roubený dům na Křenově

klesá ze svahu do údolí. U bunkru se napojíme na červenou značku, vedoucí od Panské Vsi
a vyjdeme po ní na mšenskou silnici. Po ní pokračujeme k Rozprechtickému rybníku. U statku
Rozprechtice se všimneme několika sklepů, vytesaných do skály na levé straně silnice. Značka
nás dovede zpět do Dubé. Trasu je možné absolvovat pěšky či na horském kole.
–myš–

PLACENÁ INZERCE

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

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

Na letošní rok připadá 50. výročí první muzejní
výstavy s tématikou soudobých dějin v České
Lípě. Uprostřed střídavých tlaků a ústupků tehdejšího režimu se rodila snaha muzejníků sdělit
veřejnosti podstatnou část myšlenkového odkazu Františka Palackého, aby vlastivědné muzeum „poskytlo obraz vlasti“.
První výstava s názvem „Již nikdy Mnichov“ se věnovala tematice roku 1938. Současná výstava postupuje po dvou liniích.
V první části představuje vývoj a úskalí tvorby výstav z moderních dějin v průběhu uplynulého půlstoletí. Výstav se vztahem k tomuto
časovému úseku dějin bylo za uvedené období více než padesát. Nepodáváme jejich výčet, mnohé byly totiž bezvýznamné, poplatné
době, v dalších se ale zrcadlily naše snahy po
hlubším a soustředěnějším poznání objektivní skutečnosti.
Druhá linie výstavy je souborem momentek,
publikovaných i nepublikovaných, pod heslem:
Stopy, balvany, letokruhy. Dokumenty o okamžicích, které společnost hluboce zasáhly a otázkách rozporných, jež jsou jako balvany na cestě
poznání a musíme se jimi vážně zabývat. Chceme naznačit také, že minulost je stále přítomná
nejen v mysli pamětníků, ale dovede oslovit i ty,
kteří ji neprožili.
Výstava byla slavnostně otevřena 18. června
a potrvá do 14. září 2008.
L. Smejkal

Kultura
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Léto v Galerii Pošta

Na prázdninové měsíce připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací
v dubské Galerii Pošta dvě výstavy, které slibují
opravdu nevšední zažitky. V červenci se představí mezinárodně známá a uznávaná výtvarnice
Iva Vodrážková, o jejíž práci a názorech vzniklo
i několik filmů, které mohli diváci vidět v České
televizi. Iva Vodrážková používá různé výtvarné

že autorka má nejen obrovský dar hudební, ale
i výtvarný.
Galerii Pošta můžete navštívit vždy v neděli
od 10 do 12 hodin, ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin. Mimo tuto dobu
je možné si návštěvu domluvit na tel. číslech
777 188 834 nebo 607 138 832.
–myš–

Obrazy Ivy Vodrážkové
a fotografie Evy Pilarové
techniky, kromě klasické malby se věnuje i textilním kolážím, které jsou inspirovány synagogálními textiliemi. Své práce vystavovala například
ve Spojených státech, v Izraeli, v Rusku, či na
Slovensku. Výstava v Galerii Pošta bude zahájena vernisáží v sobotu 5. července v 18 hodin
a potrvá do neděle 27. července.
Od začátku srpna budou moci návštěvníci Galerie Pošta obdivovat výtvarné fotografie
známé zpěvačky Evy Pilarové. Výtvarně zpracované snímky, které paní Pilarová vytvořila, potěší každou citlivou duši. Jsou dokladem toho,

Český komiksový plakát

Na výstavě najdete plakáty jak ke knihám, tak
k výstavám, filmům, divadelním představením,
ba i k DVD; plakáty, obsahující přímo komiksové
pasáže, i ty, které využívají jen některých jeho
prvků; plakáty, související přímo s komiksovými
projekty, i ty, v nichž designer nad docela jiným
tématem jen sáhl po komiksové výpůjčce; plakáty
„komerční“ i „neziskové“.

Projekt konfrontuje plakáty vzniklé před nástupem počítače s těmi, které využívají digitálně prodlouženou výtvarníkovu ruku různými technikami.
Prezentuje autory, jejichž postavení je dnes těžko
otřesitelné (Saudek, Born, Šalamoun, Hlavatý), i
mladé výtvarníky, patřící k současné komiksové
„Generaci nula“ (K. Jerie, Vladimir 518).
Výstava je v Galerii Jídelna do 20. července.
Zuzana Špatzová

Letní kino Nedamov
(promítání začíná po setmění)

ÚT 1.7.
PÁ 4.7.

Svatba na bitevním poli

ČR, komedie Dušana Kleina o malém moravském městečku, kde
všichni chlapi žijí historickými bitvami. Přístupné od 12 let

100
min.

70,-

117
min.

70,-

USA, animovaná komedie o absolventovi včelí univerzity, který nechce 90
dřít do konce života v továrně na med, česky dabované.
min.

70,-

USA, komedie. Ben „Finn“ je hledač pokladů posedlý hledáním
legendárního královnina věna z 18. století. Do 12 let nevhodné.

112
min.

70,-

ČR, Jiří Langmajer v hl. roli akčního a dobrodružného filmu. Do 12 let
nevhodné.

92
min.

70,-

Sweeney Todd:
USA, drama, do 15 let nevhodné. Nespravedlivě odsouzený Benjamin
Ďábelský holič z Fleet Street Barker se rozhodne pomstít svou rodinu i zmařené roky.

NE 6.7.

Pan Včelka

ÚT 8.7.

Bláznovo zlato

PÁ 11.7.

Na vlastní nebezpečí

NE 13.7.

Já, legenda

USA, akční, sci-fi. Will Smith jako špičkový vědec se snaží zabránit
šíření nebezpečného viru vyvinutého lidmi. Do 12 let nevhodné.

110
min.

70,-

ÚT 15.7.

Speed Racer

USA, akční, sportovní, rodinná podívaná. Všechno dělá na hranici
schopností, každý jeho výkon provází maximální riziko nezdaru.

134
min.

70,-

PÁ 18.7.

Nejkrásnější hádanka

ČR, nová pohádka Zdeňka Trošky. Chasník Matěj miluje sedlákovu
dceru Majdalenku, pro tu si ale otec představuje bohatšího ženicha.
Matěj se vydá do světa, a v soutěži získá ruku princezny Rozmarýny.

98
min.

70,-

NE 20.7.

Ratatouille

USA, animovaný, rodinný film o bizarním přátelství. Krysák Remy se
110
touží stát vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové restauraci. min.

70,-

Dubáček -
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ÚT 22.7.

10 000 př. n. l.

USA, dobrodružný. Člen horského kmene, se zamiluje do krásné dívky 109
Evolet, tu však unesou neznámí nájezdníci. S tlupou odvážných lovců min.
se mladík vydává po jejich stopách. Do 12 let nevhodné.

70,-

PÁ 25.7.

Bobule

ČR. Letní komedie, jež nás zavede na moravské vinice, kde se
90
odehrává příběh dvou kamarádů – městského floutka a podvodníčka,
min.
který nepobral příliš rozumu, ale který umí dokonale oblbnout ženy. Do
12 let nevhodné.

70,-

NE 27.7.

Sex ve městě

USA. Mohou ženy prožívat sex tak jako muži? Do 12 let nevhodné.

148
min.

70,-

ÚT 29.7.

Zlatý kompas

USA. Akční, dobrodružný film pro celou rodinu. Malá dívka Lyra se
113
vydává za dobrodružstvím napříč fantastickým světem plným mluvících min.
zvířat.

70,-

PÁ 1.8.

Gympl

ČR. Komedie o studentech, učitelích, rodičích a grafitech. Mládeži
přístupné.

105
min.

70,-

NE 3.8.

Než si pro nás přijde

USA. Světy miliardáře a obyčejného mechanika se už ani více lišit
nemohou. Na křižovatce svých životů však sdílí stejný nemocniční
pokoj. Během společných rozhovorů zjistí, že mají přece jen něco
společného... Do 12 let nevhodné.

97
min.

70,-

Kam jít v červnu

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ÚT 1.

Lesní divadlo

Sloup v Č.

19,30

Brouhádka

PÁ 4.

Lesní divadlo

Sloup v Č.

19,30

Chudák manžel

Vystoupení divadelní společnosti
80,Julie Jurištové, v hl. roli O. Navrátil a 100,-

SO 5.
SO 5.
SO 5.

Autokemp
Galerie Pošta
Vodní hrad Lipý

Nedamov
Dubá
Česká Lípa

19,00
18,00
19,00

Country večer
Iva Vodrážková
Michal Hejč

Hraje kapela Malvas
Vernisáž výstavy obrazů
Mladý brilantní houslista hrající
klasické skladby v moderním stylu

NE 6.

Kino Máj

Doksy

20,30

Já jsem já

Recitál české zpěvačky Marty
Kubišové.

200,-

ÚT 8.

Lesní divadlo

Sloup v Č.

19,30

O zlaté rybce

Pohádka divadla Ve Tři Most

40,a 80,-

PÁ 11.

Lesní divadlo

Sloup v Č.

19,30

celý Městská knihovna
měsíc

Doksy

Pohádkové představení v podání
Divadla krapet Praha

Lucerna aneb zelený Rudolf Představení divadelního souboru
Havlíček Zákupy
Akty

ÚT 15.

Lesní divadlo

Sloup v Č.

19,30

Kocour v botách

PÁ 18.

Lesní divadlo

Sloup v Č.

19,30

SO 19.
SO 19.

Autokemp
Vodní hrad Lipý

Nedamov
Česká Lípa

13,00
19,00

Jak Krakonoš
pekařku Jířu napravil
Pivní slavnosti
Lužická tráva a Faráři

NE 20.

Vodní hrad Lipý

Česká Lípa

19,00

ÚT 22.

Lesní divadlo

Sloup v Č.

19,30

Solideo
a Milena Steinmasslová
Princezny jsou na draka

PÁ 25.

Lesní divadlo

Sloup v Č.

19,30

Tři mušketýři

SO 26.

Vodní hrad Lipý

Česká Lípa

19,00

Revival večer

ÚT 29.

Lesní divadlo

Sloup v Č.

19,30

Ať žijí duchové

ČT 31.

Lesní divadlo

Sloup v Č.

19,30

Ježibaby z Babína

40,a 80,-

20,100,-

40,a 80,-

Výstava fotografií Jany Turnovské,
k vidění v PO, ST, ČT v době
9 - 12 a 13 - 18 hod., v ÚT a PÁ
9 - 12 hod.
Pohádka Mladé scény Ústí nad
40,Labem
a 80,Pohádka divadla HP Praha

40,a 80,-

Pivní soutěže o ceny
Koncert country skupin Lužická
tráva a Faráři
Literárně-hudební pořad k poctě
Paní Zdislavy z Lemberka
Pohádka Docela velkého divadla
Litvínov
Představení Docela velkého
divadla Litvínov
Robbie Williams a Jam & Bazar

40,a 80,40,a 80,200,-

Pohádka v podání Hoffmanova
divadla Uherské Hradiště

40,a 80,-

Pohádka Divadelního spolku
Nopoď Nový Bor

40,a 80,-

100,100,-
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...A NĚCO NAVÍC

Rekonstrukce veřejného osvětlení Využijte E-Box
na městském
úřadě

Na celkem 136 stožárech veřejného osvětlení
v ulicích Dubé dochází postupně k výměně svítidel. V první polovině června už bylo nahrazeno
dvaačtyřicet stávajících svítidel v ulici Nedamovská, sedm v ulici Českolipská (ve směru od Slávie k náměstí) a pět v ulici Školní.
Kompletní výměna čeká také svítidla v ulicích: Požárníků (19 svítidel), Jana Roháče (5 svítidel), Luční (7 svítidel), Dlouhá (8 svítidel), na
Malé Straně (24 svítidel) a na autobusovém nádraží (7 svítidel). Opomenuta nezůstane ani alej
podél zdi u Nového Berštejna, kde je umístěno
dvanáct lamp veřejného osvětlení, a kde budou
dosluhující svítidla vyměněna za nová.
Až bude dokončena výměna ve výše uvedených ulicích, přijde na řadu rekonstrukce osvětlení na Novém Městě a na Masarykově náměstí.
V případě Nového Města, kde osvětlení doposud
zajišťovalo 23 ks pětimetrových stožárů veřejného osvětlení, zde zůstane pouze 16 ks lamp na
šestimetrových sloupech. Přesto, že se jejich
počet sníží, osvětlenost se zde díky moderní
technologii naopak zlepší. Finanční náklady na
rekonstrukci na Novém Městě a na výměnu svítidel v dalších ulicích Dubé se budou pohybovat
okolo 635 tisíc korun.
S kompletní výměnou všech stožárů, přičemž
se jejich počet zvýší o jeden, počítá město také
v případě Masarykova náměstí. Předpokládané
náklady se zde budou pohybovat kolem 280 tisíc korun. Nové osvětlení bylo vybráno tak, aby
vyhovovalo estetickým požadavkům, přičemž
rozhodující bylo také jejich umístění v městské
památkové zóně.
Svítidla, která město Dubá na základě obsáhlé nabídky zvolilo, a která nechává instalovat, zakoupilo město od společnosti Electrosun,
s. r. o.

Nově zrekonstruované veřejné osvětlení bude
pro Dubou představovat hned několik výhod najednou. Tou hlavní je, že díky nejnovější technologii dojde k velmi výrazné úspoře energie v celé
síti a tudíž značnému snížení finančních nákladů
z rozpočtu.
Nová svítidla, která plně odpovídají současně nastaveným normám, zároveň podstatně lépe
osvětlí ulice, což by mělo zaručit nejen spokojenost občanů, ale také snížení počtu případů krádeží či projevů vandalismu, které bývají problémem ve špatně osvětlených lokalitách Dubé.
Veškeré práce spojené s rekonstrukcí VO
a výměnou svítidel by podle plánu měly být hotové v průběhu července letošního roku.
Zuzka Martínková

Parkování
na trávnících

Na základě častých stížností, s nimiž mě navštěvují občané města, bych tímto chtěla apelovat na
všechny majitele vozidel, kteří svá auta nechávají
zaparkovaná tak, že zasahují na trávníky. Vozidla
nemají na trávnících co dělat! Nejen, že vaším
nepříliš ohleduplným přístupem znehodnocujete
travnaté plochy, které zejména mezi bytovkami
(např. v ulici Luční) vytvářejí příjemné prostředí,
ale zároveň tak znemožňujete našim pracovníkům řádnou údržbu zeleně.
Protože připomínky občanů nelze přehlížet,
budu se touto problematikou v nejbližších týdnech více zabývat.

Občané Dubé mají nově možnost zapojit se do
zpětného odběru vyřazených drobných elektrozařízení prostřednictvím E-Boxu společnosti
ASEKOL s. r. o.
K čemu je takový E-Box dobrý? Pokud máte
doma drobné elektrozařízení, jako jsou kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery nebo fotoaparáty, telefony či DVD
přehrávače, které již neplní svoji funkci, nemusíte s nimi vážit cestu až na sběrný dvůr.
Stačí, když je přinesete na MěÚ Dubá, a to
buď do přízemí radnice (kde si je vyzvednu) nebo
do druhého patra, kde je E-Box v současné době
umístěn. Více informací o této možnosti vám sdělím v příštím čísle Dubáčku.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá
PLACENÁ INZERCE

Prodám byt 3+1
v Dubé Na Výsluní
tel. 728 827 898

Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Sport

Poslední mistrovský zápas

V neděli 15. června sehrálo naše žákovské družstvo
svůj poslední mistrovský zápas na vlastním hřišti
v Dubé s žákovským družstvem Kamenický Šenov.
Naši chlapci v něm zvítězili 1 : 0 a tak zakončili své
vystupování v okresní soutěži 2007–08.
V soutěžním roce 2008–09 nás budou reprezentovat již v kategorii starších žáků. Jsme přesvědčeni, že nám budou dělat radost pohledným
a technickým fotbalem a budou i nadále vzorem
pro ostatní.
Velké poděkování patří i jejich trenérům Lubomíru Wagenknechtovi a Jiřímu Jeništovi, kteří
se bez ohledu na svůj volný čas maximální mírou věnovali dubským mladším žákům a vychovali z nich tak dobré fotbalisty.
Chlapci, ještě jednou děkujeme a jsme přesvědčeni, že se mezi staršími žáky „neztratíte!“
Přejeme vám mnoho úspěchů v nové soutěžní sezóně a hlavně příjemné prožití prázdnin.
Zuzka Martínková a Fr. Kubišta,
Tělovýchovná jednota Slavoj

Dubské družstvo mladších žáků s trenéry Lubomírem Wagenknechtem a Jiřím Jeništou.
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Galerie dubských sportovců
Mladší žáci
2008

Kubiczek Matyáš

Vomáčka Pavel

Wagenknechtová Jana

Pavlík Tomáš

Sloup Jakub

Krejčí Miroslav

Kubiczek Daniel

Hladký Tomáš

Wagenknecht Luboš

Vomáčková Jana

Dvořák Josef

Šesták Dominik

Heinrich Matěj

Vorel Jakub

Švec Jaroslav

Jelen Petr

Zídka Josef
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Okresní soutěž v kopané 2007/08 skončila

Jako mávnutím kouzelného proutku uplynul čer- předních místech a právem patří mezi nejlepší povedlo, nerozhodlo ani poslední kolo soutěže,
ven, měsíc, který řada z nás pokládá za nejkrás- v okrese. V červencovém Dubáčku chceme však ale poslední slovo bude mít rozhodnutí Krajskénější v roce. Měsíc barev a vůní, rozkvetlých chrp dát větší prostor našim dorostencům a víme, proč ho fotbalového svazu.
a vlčích máků, měsíc dozrávání plodů v lesích tak v tomto měsíci činíme.
Naši dorostenci by si účast ve vyšší soutěži
a v zahrádkách a v přírodě rodící se nový život.
Dubští dorostenci v uplynulém soutěžním určitě zasloužili, přejeme jim mnoho sportovních
Ano, to byl měsíc červen. Na světě je to tak za- roce dosahovali velmi vyrovnaných výsledků. a životních úspěchů a vytvoříme jim podmínky
řízené. Když něco přichází, zákonitě musí něco Vždyť první polovinu soutěže (podzimní část) pro účinkování ve vyšší soutěži.
odcházet. Ale odcházení není vždy neradostné. se permanentně „usídlili“ na prvním místě skuV květnu tohoto roku však dovršil kapitán
Skončení určité etapy
družstva
dorostenců
znamená i hodnocení
Marian Imrich a zástupčinnosti. Děti ukončily
ce kapitána Milan Luškolní rok a právem si
poměský osmnácti let.
užívají prázdniny. SporŘíká se, že „z chlapců
tovci ukončili své soutěse stávají muži,“ a pro
že a teprve nyní se monaše dorostenecké družhou poohlédnout a zhodstvo jejich věk určuje
notit, co pro sport a těpřestup do fotbalového
lovýchovu udělali a co
družstva dospělých.
tato činnost přinesla jim.
Mariane a Mílo! DěHodnotili jsme i rozvíkujeme Vám za vzornou
jející se spolupráci se
reprezentaci fotbalozastupitelstvem města
vého oddílu a TělovýDubá, spolupráci s rechovné jednoty Dubá,
Společné foto z posledního mistrovského utkání dorostenců v Zákupech – 15. 6. 08
dakcí Dubáčku, s ředitelve které jste působili od
stvím Základní školy v Dubé, se zastupitelstvem piny. To však do té doby, kdy doopravdy ne- přípravky do dovršení svých osmnácti let, děobce Chlum a dalšími subjekty, jež nám v maxi- šťastná remíza v Dubnici je odsunula na místo kujeme Vám za vzornou reprezentaci a vedení
mální míře napomáhají v činnosti se zaměřením druhé. Na tomto místě naši chlapci setrvali po fotbalových družstev a přejeme Vám v družstvu
na rozvoj tělovýchovy a sportu. Konec června je celou druhou část soutěže – jarní kolo. Nepo- dospělých mnoho sportovních úspěchů, dále pak
rovněž předělem kalendářního roku a i my hod- mohla ani vysoká výhra v předposledním kole zdraví a mnoho štěstí v osobním životě.
To vám ze srdce přejí všichni dorostenci a jenotíme uplynulé pololetí, zejména proto, že skon- opět s Dubnicí, kde dubničtí na našem hřišti pročením pololetí byl ukončen a hodnocen sportov- hráli 1 : 5 a tak naši chlapci v soutěžním roce jich trenéři, ostatní dubští fotbalisté, ostatní dubní soutěžní rok družstev. Pokud budeme hodnotit 2007–08 bojovali o účast v krajské soutěži až ští sportovci a příznivci sportu a v neposlední
tuto skutečnost, můžeme říci, že jsme spokojeni. do samého konce, kde dubští dorostenci zvítě- řadě i funkcionáři Tělovýchovné jednoty Slavoj.
František Kubišta, předseda TJ Slavoj Dubá
Naše sportovní oddíly se v soutěžích umístily na zili s dorostenci Zákup devět nula. Zda se jim to

Fotbalový turnaj dvanáctiletých ve Starých Splavech

Po řadě květnových, deštivých a pošmourných
dnů se 24. května 2008 konal ve Starých Splavech celodenní turnaj žáků do dvanácti let. Po
příjezdu do Starých Splavů se na účastníky turnaje, jako na objednávku, usmálo sluníčko a byl
překrásný den.

Odpoledne se hrálo nejprve o třetí a čtvrté místo, kde chlapci ze Starých splavů v překrásném zápase až po penaltách vyhráli a v turnaji obsadili třetí místo. Naši chlapci a tři dívky (Nikola Dvořáková, Jana Vomáčková a Jana
Wagenknechtová) v odpoledním zápase nastou-

kterou získal oddíl TJ Sparta Sosnová. Záměrně jsme neuvedli výsledky jednotlivých zápasů,
střelce branek a vše ostatní co uvádíme v mistrovských zápasech. Chtěli jsme s tímto ještě
více zdůraznit to, že v tomto turnaji zvítězil dobrý žákovský fotbal.

Kdo se turnaje zúčastnil? Především chlapci do dvanácti let z pořádajícího klubu TJ Staré
Splavy, dále pak TJ Slavoj Dubá, TJ Sparta Sosnová a německý fotbalový oddíl ISG Herdorf.
Snad jedna menší „vada na kráse“ celého turnaje, kterou však pořadatelé nemohli sami ovlivnit, byla, že se nedorozuměním stalo, že fotbalový oddíl ISG Herdorf z Neměcka na turnaj vyslal
patnácti a šestnáctileté chlapce.
Rozlosování turnaje dopadlo tak, že do prvního utkání nastoupila družstva TJ Sparta Sosnová
a ISG Herdorf. Fotbalisté z ISG, dle předpokladů, vyhráli a postupovali. V druhém dopoledním
zápase se utkali hráči TJ Slavoj Dubá a TJ Staré
Splavy – postupovali žáčci TJ Slavoj Dubá a tím
bylo rozhodnuto o finalistech turnaje.

pili proti šestnáctiletým chlapcům z ISG Herdorf.
Handicap našich žáků byl ještě umocňován tím,
že němečtí chlapci hráli dopoledne jako první
a pak odpočívali až do pozdního odpoledne. Zdálo se, že i v tomto případě bude situace jasná, ale
dubské žákovské družstvo zmobilizovalo zbytek
svých sil a v prvním poločase, k údivu diváků
a samotných soupeřů, bylo ISG rovnocenným
partnerem. V druhém poločase se však projevil
výrazný věkový rozdíl a naši chlapci a děvčata
v celkovém hodnocení získali na turnaji ve Starých Splavech druhé místo. Všechna zúčastněná družstva obdržela poháry za umístění (první
až čtvrté místo) a cenu pro nejlepšího brankaře,

Chceme poděkovat za záslužnou práci organizátorům žákovského turnaje ze St. Splavů a předsedovi TJ Staré Splavy panu Oldřichovi Beránkovi
a dále našim trenérům družstva žáků pánům Jiřímu
Jeništovi a Lubomíru Wagenknechtovi ze Slavoje
Dubá, panu J. Jilemnickému st. a J. Jilemnickému
ml., trenérům TJ Sparta Sosnová a panu Jaroslavu Skálovi, trenérovi žáků TJ Staré Splavy za dobrou připravenost žákovských družstev a žákovským
družstvům za vzornou reprezentaci svých oddílů.
Těšíme se na další ročník „Starosplavské
dvanáctky 2009“.
František Kubišta, TJ Slavoj

