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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
V minulém vydání městského zpravodaje jsem se
zmínila o výměně veřejného osvětlení. Podle plánu
začneme výměnou 136 svítidel v ulicích, budeme
pokračovat rekonstrukcí osvětlení na Novém městě
a následně přijde na řadu náměstí. Celou zakázku bude pro město realizovat společnost Electrosun, s. r. o..
Svítidla, která jsme na základě obsáhlé nabídky zvolili, a která necháme instalovat, budou mít
hned několik výhod. Jednou z nich je, že příkon
celé osvětlovací soustavy klesne téměř na polovinu, např. na Novém městě z původních 1,6 kW
(což je současný stav) na 0,8 kW. Dojde tudíž
k úspoře energie a tím i finančních prostředků
z rozpočtu města. Nová svítidla, která plně odpovídají současně nastaveným normám, navíc podstatně lépe osvětlí ulice, což jak doufáme, povede
nejen ke spokojenosti občanů, ale také ke snížení
počtu případů krádeží nebo projevů vandalismu,
které jsou častým problémem ve špatně osvětlených lokalitách Dubé.
V případě Nového města, kde je v současné
době 23 ks pětimetrových stožárů s VO, zde v rámci této akce 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 výměnu svítidel v dalších ulicích Dubé se
budou pohybovat okolo 635 tisíc korun.
Jak jsem zmínila na začátku, s kompletní výměnou všech stožárů, přičemž se jejich počet
zvýší o jeden, počítáme také v případě veřejného

osvětlení na náměstí. Předpokládané náklady se
zde budou pohybovat kolem 280 tisíc korun. Nové
osvětlení jsme vybírali tak, aby vyhovovalo estetickým požadavkům, přičemž rozhodující bylo také
jejich umístění v městské památkové zóně.
Nyní krátce k vývoji situace kolem Slávie. V první polovině května se znovu sešel přípravný tým pro
obnovu Slávie. Předmětem tohoto setkání bylo otevření obálek a vyhodnocení výzvy k předložení nabídek do výběrového řízení malého rozsahu na dodání projektové dokumentace na rekonstrukci tohoto
objektu. Výzvou k předložení nabídky jsme obeslali
celkem sedm projekčních atelierů. Do námi stanovené lhůty se však tři omluvily pro nedostatek času, tři
nereagovaly a nabídka ústecké společnosti pro nás
byla cenově neakceptovatelná. Výběrové řízení ve
zkráceném rozsahu tedy bylo zrušeno.
V době, kdy vzniká tento sloupek, se však
znovu chystám oslovit firmu, jež pro město v roce 2007 dělala cenovou nabídku na projektovou
dokumentaci rekonstrukce Slávie nezbytnou pro
tehdejší podání žádosti o dotaci z Norských fondů. Spolu se zástupci této firmy budeme projednávat možnost dodání projektu po částech, nejprve
tedy na zprovoznění sálu. Pokud přeci jen nebude
mezi městem a touto společností uzavřena dohoda, obrátím se stejným způsobem na další dvě firmy, které se z výběrového řízení rovněž omluvily
z časových důvodů.
V květnu se naši pracovníci společně s pracovníky VPP věnovali mimo jiné také údržbě hřbitova, který byl v některých částech značně zarostlý vysokou trávou. Celý areál byl řádně posekán,

byly zde ošetřeny živé ploty, dodány nové konve
na zalévání a z hlavní cesty byly odstraněny obě
nevzhledné vývěsky. Jedna z nich bude umístěna zpět, tentokrát ale ke hřbitovní zdi. K popelnicím před hlavní bránu v dohledné době přistavíme kompostér, do něhož bude možné vhazovat biologický odpad. V letošním roce zde máme
v plánu opravit také poničené schodiště. V rámci
údržby místa posledního odpočinku jsme se rozhodli, přijmout správce hřbitova v Dubé. Zájemci
o bližší informace se mohou hlásit na tel. čísle
487 870 496 nebo přímo v kanceláři tajemníka
MěÚ Dubá. Úkolem správce by bylo dohlížet na
pořádek v celém areálu.
Protože tráva po městě i v okolních obcích roste rychleji, než ji naši pracovníci stihnou sekat, rozhodli jsme se oslovit občany s nabídkou přivýdělku. Najde-li se v jednotlivých obcích dobrovolník,
který by byl za úplatu ochoten udržovat travnaté
plochy v majetku města, nechť se prosím přihlásí
na MěÚ Dubá, kde budou zájemcům poskytnuty
další informace.
Závěr června bude v Dubé patřit oslavám uplynutí 755 let od první dochované zmínky o našem
městě. O programu slavností budete blíže informováni prostřednictvím plakátů a nových internetových
stránek města Dubá www.mestoduba.cz.
Nezbývá mi, než vám popřát krásné a slunečné
léto, příjemnou dovolenou, všem školákům úspěšný závěr školního roku, vysvědčení plné jedniček
a mnoho pěkných prázdninových zážitků.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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● Město Dubá zahájilo letošní sezónu Autocampu Nedamov. Prodejní stánky jsou pronajaty a otevřeny každodenně. Další informace o provozu
a službách autocampu jsou uveřejněny na internetových stránkách města Dubá www.mestoduba.cz.
● Informace z matriky: ke dni 31.12. 2008 končí platnost občanských průkazů, které byly vydány do 31.12. 2003, i když je v těchto průkazech vyznačena platnost bez omezení. Držitelé těchto průkazů mají povinnost nejpozději do konce roku 2008, si podat žádost o vyhotovení nového občanského průkazu. Výjimka se vztahuje na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří mají platnost občanských průkazů bez omezení, pokud je však
v jejich průkazech vyznačena. Dále občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou.

Sběrný dvůr – důležité upozornění

Po sloučení Severočeských sběrných surovin s Kovošrotem Děčín, který je provozovatelem sběrného dvora v Dubé, došlo k drobným změnám v otevírací době SD Dubá (viz tabulka).
Polední pauza je od 12 do 12:30 hod.
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne můžete obrátit na tel. čísle 724 857 243 nebo na e-mailu ekolog@mestoduba.cz
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

Otevírací doba:
8.30 – 16.00
8.30 – 16.00
8.30 – 17.00
8.30 – 16.00
8.30 – 16.00
8.00 – 11.00

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 5/2008 ze dne 15. května 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 ského pozemku: část p.p.č. 2503/1, trvalý travní ti č.ev. 15/08, vyhlášení a zveřejnění prodeje
zastupitelstva č. 5/2008.
porost o výměře cca 500 m2, v obci Dubá, kata- městského pozemku: část p.p.č. 3013/3, ostatpro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 strální území Dubá. Jedná se o pozemek za bu- ní plocha o výměře cca 30 m2, v obci Dubá,
2) URČILO na návrh paní starostky zapiso- dovou č.p. 252 v Nedamovské ulici v Dubé nava- katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek,
který slouží jako plocha pro parkování vozidel
vatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovate- zující na přilehlou halu.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 při hlavní silnici I/9 v Dubé.
le zápisu pana Václava Kubáta a paní Markétu
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
Slezák a zapisovatele usnesení paní Mgr. Janu 4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboMaškovou.
ru zastupitelstva na základě písemných žádos- 4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výpro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 tí č.ev. 21/07 a 26/07, vyhlásit a zveřejnit prodej boru zastupitelstva prodej městského pozem3) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitel- městských pozemků: část p.p.č. 1000/5, zahrada ku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
o výměře cca 20 m2, část p.p.č. 1295/1, ostatní žádost č.ev. 6a/08): podle vypracovaného geostva č. 4/2008 ze dne 10. dubna 2008
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 5/2008 kon- plocha o výměře cca 80 m2, v obci Dubá, kata- metrického plánu se jedná o p.p.č. 100/1, trvatrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- strální území Korce. Jedná se o pozemky před lý travní porost o výměře 368 m2, v obci Dubá,
budovou č.p. 19 na Plešivci.
katastrální území Zakšín. Strana kupující: pan
hlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro:
10
proti:
0
zdrželo
se:
0
K.Š. a paní L.Š., kupní cena činí: 40,- Kč za 1 m2
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti 4c) NESCHVÁLILO na návrh majetkového vý- pozemku, tj. 14 720,- Kč plus správní poplatky,
č.ev. 13/08, vyhlásit a zveřejnit prodej měst- boru zastupitelstva na základě písemné žádos- vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Ter-
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JUBILEA

Z městské matriky

Havelka Josef, Dubá
Repčák Štefan, Zakšín
Šímová Libuše, Dubá
Rohlíčková Anna, Heřmánky
Voldřich Miloslav, Deštná
Mika Václav, Dubá
Cmuntová Anastázie, Zátyní
Zítková Jarmila, Dubá
Štewich Zdeněk, Dubá
Pauzr Bohuslav

NAROZENÍ

Malíčková Barbora, Dubá
Šepsová Adéla, Dubá

ÚMRTÍ

Škoda Karel, Dubá
Janďourková Libuše, Zátyní

70 let
83 let
80 let
83 let
80 let
70 let

Z

Dne 14.6.2008 uplyne 17 let, kdy nás opustil pan Jan Hraník z Vrchovan.
Stále vz pomínají sestra Helena s rodinou.
Dne 14. 6. 2008 uplyne smutný rok, kdy
dotlouklo nemocné srdce pana Karla Jelínka
z Dřevčic a 26. 7. 2008 vzpomeneme jeho
nedožitých 75. narozenin.
Stále vzpomínají manželka a děti.
Touto cestou děkujeme všem občanům, kteří
se přišli rozloučit se zemřelým panem Karlem
Škodou z Dubé. Velké poděkování patří
také členům sboru dobrovolných hasičů, kteří
po dobu smutečního obřadu drželi čestnou
stráž. Děkuje zarmoucená rodina.

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

Dubáček -
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mín 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.
Před realizací uvedeného prodeje, město Dubá
zřídí podle vypracovaného geometrického plánu na části p.p.č. 100/1, v obci Dubá, katastrální území Zakšín, věcné břemeno ve prospěch
vlastníka přilehlé budovy č.ev. 24 v Zakšíně, za
účelem práva vstupu na tento pozemek pro zajištění údržby a oprav podzemního vodovodního
potrubí, které je již v tomto pozemku uloženo.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 6b/08): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 99/5, vodní plocha o výměře 142 m2, p.p.č. 100/2, trvalý travní
porost o výměře 114 m2, v obci Dubá, katastrální
území Zakšín. Strana kupující: pan J.P. a paní
E.P., kupní cena činí: 40,- Kč za 1 m2 pozemku, tj. 10 240,- 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: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva směnu městského pozemku s fi nančním doplatkem (již vyhlášeného a zveřejněného ke směně, písemná žádost č.ev. 28/
07), za pozemek z vlastnictví fyzických osob,
a to následovně: z vlastnictví města Dubá
směnit podle vypracovaného geometrického
plánu p.p.č. 121/1, ostatní plocha o výměře
762 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky, za p.p.č. 117, trvalý travní porost o výměře 730 m2, v obci Dubá, katastrální území
Heřmánky, z vlastnictví pana V.K. a paní L.K.
Pan V.K. a paní L.K. doplatí městu Dubá fi nanční rozdíl cen (40,- Kč za 1 m2 pozemku),
to je celkem 1 280,- Kč plus správní poplatky,
vše se splatností při podpisu směnné smlouvy.
Termín podpisu směnné smlouvy a zaplacení
finančního doplatku se stanovuje nejpozději do
tří měsíců ode dne schválení této směny. Pokud
v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné
směné smlouvy, bude tato schválená směna
zrušena.

pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

4g) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města Dubá pozemek podle vypracovaného geometrického plánu p.p.č. 1295/2, ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 386 m2, v obci
Dubá, katastrální území Korce. Jedná se o část
pozemku, na kterém se nachází část městské
komunikace na Plešivci. Strana prodávající je:
Česká republika, Státní Statek Česká Kamenice, v likvidaci, zastoupená Realitní kanceláří
VESTA Děčín, kupní cena činí: 15 000,- Kč se
splatností před podpisem kupní smlouvy.
5) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu města Dubá na rok 2008, viz příloha k na-

hlédnutí na MěÚ Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Městské zastupitelstvo
schválilo vyrovnaný rozpočet města Dubá na
rok 2008 na svém jednání dne 14. 2. 2008 ve
výši 26.373 tis. Kč. Do konce dubna 2008 je
hospodářský výsledek z hlavní činnosti města
+2.776 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo již
k některým změnám, které se odrážejí v hospodaření města navrhl finanční výbor ke schválení
rozpočtovou změnu č. 1/2008.
Na straně příjmů se zvýšila položka par. 4116 o 49
tis. Kč, což je již obdržená dotace od Úřadu práce. Podle jednacího řádu městského zastupitelstva se rozpočet města na straně příjmů v případě dotace zvýší na straně výdajů o stejnou částku
tak, aby rozpočet byl vyrovnaný. O částku 19 tis.
Kč se tedy zvyšují výdaje na předškolní zařízení par. 3111 (jedná se o převod dotace z ÚP) a
o částku 30 tis. Kč se zvyšuje par. 3745 (výdaje
na pracovníky VPP o přijatou dotaci). Na straně
příjmů se zvýšil par. 3639 o částku 606 tis. Kč.
Jedná se o již uskutečněné prodeje nemovitostí
(dům v Deštné a pozemků), které byly nad rámec
schváleného rozpočtu. Ve výdajích se snížil par.
2143 o 1.000 tis. Kč, tato částka byla původně počítána na dofinancování sociálního zařízení v Autocampu Nedamov. Vzhledem k tomu, že se akce
uskuteční až po skončení letní sezony, bude část
financování přesunuta do roku 2009. Par. 3322
zachování a obnova kulturních památek se zvýší o 1.000 tis. Kč, aby bylo možno financovat již
schválenou výměnu oken a obnovu fasády radnice
a spoluúčast dalších úspěšně vyřízených žádostí
o dotace. Par. 2321 se zvýšil o 50. tis. Kč (dofi nancování projektu dokončení kanalizace v Dubé
po dosažení stavebního povolení na stavbu), par.
3314 činnosti knihovnické se zvyšuje o 20 tis. Kč
(je třeba posílit rozpočet o náklady na provoz veřejného internetu v Deštné). Par. 4319 klub seniorů se snižuje o 20 tis. Kč, rozpočtovaná částka
se pravděpodobně nevyčerpá celá a je tedy část
převedena do knihovny. Par. 3613 se navyšuje o
částku 231 tis. Kč (údržba nebytových prostor).
Par. 3631 veřejné osvětlení se zvyšuje o 290 tis.
Kč (již schválená rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí). Par. 3421 využití volného času
dětí se zvyšuje o částku 35 tis. Kč (již schválené
pobyty ve škole v přírodě MŠ a ZŠ Dubá).
Na straně příjmů i výdajů se tedy rozpočet zvyšuje o částku 655 tis. Kč a zůstává i nadále vyrovnaný. Po úpravě rozpočtu č. 1/2008 je celková
výše rozpočtu 27.028 tis. Kč.
6) POVĚŘILO paní starostku zastupováním
města Dubá na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a.s., jež se uskuteční dne
4. června 2008 v Teplicích.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Na pořadu jednání valné hromady je schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady, zpráva o
podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007, schválení účetní závěrky za
rok 2007, návrh na rozdělení zisku, odměny členů
orgánů společnosti, volba člena představenstva
a deseti členů dozorčí rady.
7) PROJEDNALO plnění programu Osadní výbor Deštná – Zakšín.
komentář starostky: Program osadního výboru
obsahuje 7 okruhů: zlepšení vzhledu obcí, údržba zeleně, veřejné osvětlení, přechody pro chod-

ce, hřiště, oprava komunikací, oprava obecního
domu. Na plnění programu úzce spolupracuje
osadní výbor s vedením města. Chtěla bych poděkovat všem za práci pro naše spoluobčany,
zvláště pak předsedkyni OV paní Šabatkové.
Děkuji rovněž manželům Šabatkovým za sponzorský dar ve výši 100 000,- Kč na osvětlení
kostela a nákup potřebné techniky a ochranných pomůcek při sekání travnatých ploch.
a) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předloženou nabídku společnosti ELECTROSUN,
s.r.o., Bobnice, na osvětlení kostela Sv. Václava
v Deštné, v ceně cca 93 000,- Kč včetně DPH, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Kostel Sv. Václava
v Deštné je nejstarší památkou na Dubsku,
pochází z doby před rokem 1230. V současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, v letošním roce bude obnovena fasáda. Osvětlení
kostela zvýrazní tuto krásnou dominantu obce
i v nočních hodinách.
b) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
provést v letošním roce výměnu střešní krytiny
na městském objektu č.p. 9 v Deštné, v ceně
cca 500 000,- Kč včetně DPH.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zastupitelstvo se rozhodlo městský objekt č.p. 9 v Deštné neprodávat
a započít s rekonstrukcí. V letošním roce dojde
k výměně střešní krytiny, příští rok k výměně
oken a dveří.

8) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:

– přidělení městského bytu v domě č.p. 1
ve Dřevčicích
komentář starostky: Rozhodla jsem se na
doporučení bytové komise přidělit uvolněný
byt žadateli panu D.P., který je seznámen se
současným stavem bytu a je ochoten podílet
se na jeho obnově.
– poděkování Tělovýchovné jednoty Slavoj
Dubá
komentář starostky: Předseda TJ Slavoj Dubá
pan F. Kubišta mne navštívil a vyjádřil poděkování zastupitelstvu města a zaměstnancům úřadu, jmenovitě účetní p. D. Červené a ekoložce
sl. Z. Martínkové.
– vzniku pracovního místa správce hřbitova
v Dubé
komentář starostky: Město Dubá hledá zájemce o místo správce hřbitova v Dubé. Podrobné
informace můžete získat na tel. 487 870 496
nebo v kanceláři tajemníka na MěÚ Dubá.
– vyjádření MZ ČR o neposkytnutí dotace
pro rok 2008 na dokončení kanalizace v Dubé
komentář starostky: Ministerstvo zemědělství
na konci dubna 2008 sdělilo, že nemůže přislíbit
finanční podporu na dokončení kanalizace v Dubé z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Zároveň přislíbilo, že v průběhu I. čtvrtletí roku
2009 bude naše žádost znovu projednána.
– vyjádření Libereckého kraje o poskytnutí dotace z fondu požární ochrany na rok 2008
pro JPO II SDHO Dubá
komentář starostky: Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo naši žádost o účelový finanční příspěvek na akce nákup ochranných a technických prostředků ve výši 178 080,-Kč.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v dubnu

l Dne 5.4.2008 od 18:38 do 19:47 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
III. třídy číslo 2601 v katastru obce Holany s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
zjištěn havarovaný osobní automobil, který byl
mimo komunikaci převrácen na střeše v potoce.
Řidič se nacházel po příjezdu mimo vozidlo bez
zranění. Havarovaný automobil byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. Na místo se dostavila místní jednotka SDHO Holany, která si po průzkumu
převzala místo zásahu a s odtahovou službou
zajistila vytažení vozidla. Velitel zásahu: Mařík
Miloš.
l Dne 14.4.2008 od 16:16 do 16:29 hodin vy-

jela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9, Dubá, Českolipská ulice s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěna dopravní nehoda motocyklu. Motocykl se nacházel po čelním nárazu do stromu
mimo komunikaci. Na místě byla jedna zraněná
osoba, které byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská zdravotní
pomoc. Havarovaný motocykl byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé provozní
kapaliny na komunikaci byly zlikvidovány 60-ti
litry sorbentu Vapex. Velitel zásahu: Mařík Miloš. l
Dne 30.4.2008 od 17:29 do 19:48 hodin vyjela jednotka k požáru do Českolipské ulice

č.p. 65 s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár ve druhém nadzemním podlaží rodinného domu a to zazděného
trámu v komínovém tělese. Pomocí rozbrušovací pily byl proveden přístup betonovou podlahou
k hořícímu trámu, který byl následně odstraněn.
Na místě byl přítomen vyšetřovatel příčin požáru z Hasičského záchranného sboru Česká Lípa,
který předběžně vyčíslil škodu na 60.000,- Kč.
Uchráněné hodnoty byly ve výši 1.000.000,- Kč.
Při zásahu se spotřebovalo 10 litrů vody. Velitel
zásahu: Jaroslav Hoza.
Díky včasnému zpozorování a nahlášení se
požár nerozšířil na obytné místnosti.
Jaroslav Hoza

Vzácný host v Nedamově

V úterý 6. května dorazila do Dubé vzácná návštěva v podobě neuvěřitelně vitálního a sympatického Petera Ratha. Pro ty, kterým toto jméno
nic neříká – pan Rath se ve svých 69 letech rozhodl zopakovat známou, 549 km dlouhou cestu
pěšky s trakařem naloženým sklem, jíž roku 1683
podnikl Georg Kreybich.

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bychom chtěli poděkovat
majitelům Penzionu U kopyta v Pavlíčkách
– manželům Soně a Romanu Procházkovým,
kteří nám zajistili a provedli oslavu svatebního obřadu. Od samotného příjezdu na místo
konání oslavy až do pozdních ranních hodin,
kdy probíhaly bujaré oslavy o nás vzorně pečovali, zajistili jak výzdobu, tak celkově svou
starostlivostí přispěli ke krásnému průběhu
této oslavy. Poděkování patří i p. Balogovi,
který se postaral o kvalitní svatební hostinu.
Ubytování našich hostů bylo také na velmi
dobré úrovni. Všechny nás překvapilo, jak
krásná místa máme tady u nás v okolí. Ještě
jednou moc děkujeme, protože když je člověk
opravdu nadmíru spokojený, tak se na toto
místo rád vrací a má nač v životě vzpomínat.
Rodina Papírníkových a Hendrychových
z Dubé.

Jednou ze zastávek na cestě z Kamenického
Šenova do Vídně, kde cesta Petera Ratha končí, byl Autokemp Nedamov, kde mu město Dubá
sponzorsky zajistilo stravu a ubytování. Samotný příchod do areálu koupaliště provázel potlesk
občanů Dubé, kteří se odvážnému skláři rozhodli vyjádřit podporu a obdiv. Vlídným slovem jej
pak jménem města přivítala paní starostka Mgr.
Zdeňka Šepsová, která na památku dostala krásnou, ručně rytou skleničku. Rodina Veselých se
pak postarala o bezpečné uschování trakaře
s přepravovaným sklem i o pohodlné ubytování
pana Ratha v nejlepší chatce.
Ve středu ráno, těsně před odchodem na dal-

ší cestu, se nám tento energií překypující sklář
svěřil, že si pobyt, krásné prostředí i příjemnou
společnost rodiny Veselých skutečně užil, a že
bude na Nedamov vzpomínat nejen při dalším
putování, ale určitě i po něm.
A teď malé upozornění pro všechny, které
by zajímalo, jak návštěva pana Ratha probíhala.
Protože se úterního večera zúčastnila také TV
Lyra, můžete se na krátkou reportáž z Nedamova
podívat na www.tvlyra.cz, kde v sekci VYSÍLÁNÍ
– archiv najdete reportáže, které běžely v televizi
7. května. Příjemnou, i když krátkou podívanou.
Zuzka Martínková

ZUBNÍ POHOTOVOST – ČERVEN 2008

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
neděle 1. 6.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 14. 6.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

neděle 22. 6.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

sobota 7. 6.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 15. 6.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 28. 6.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 223

neděle 8. 6.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 21. 6.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 433, Česká Lípa
tel. 487 521 356

neděle 29. 6.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Čarodějnický rej

Čarodějky a čarodějové všech věkových kategorií se letos stejně jako v letech předešlých opět
slétli do Nedamova, kde se v autocampu oddávali
svému divokému reji. Letošní pálení čarodějnic,
které pořádalo město Dubá společně s dubskými dobrovolnými hasiči, se mohlo pyšnit skutečně
bohatou návštěvností.
Kromě mnoha soutěží, které pro děti připravili
naši hasiči, a při nichž si každý mohl vyzkoušet
svoji zručnost, čekalo všechny, kteří přišli převlečeni za čarodějnice milé překvapení v podobě

Prvomájový
koncert
v Dubé

Prvomájový koncert novoborské Sklářské muziky
Míly Dočkala, který se odehrál na náměstí v Dubé, si nenechalo ujít na pět desítek občanů města od těch nejmenších až po naše milé seniory.
Hodina plná známých i méně známých písniček
jistě zahřála u srdce nejednoho milovníka dechové hudby. Někteří si při ní zazpívali, jiní dokonce zatancovali.
Po skončení koncertu si na své přišly
všechny děti, a že se jich na náměstí sešlo
požehnaně. Úsměv na tvářích jim vyčaroval
středověký trubadúr a jeho vtipné loutkové divadlo. Bezmála tříhodinový odpolední program
zahrnoval např. také hudební vystoupení skupiny Trubaka, ukázku divadelního představení
členů souboru divadélka DDT, nebo šermířské
souboje skupiny Kornelius z Pardubic. Nechybělo ani občerstvení, které zajistil pan Bohumil Šárovec.
Všem, kteří se na přípravách oslav prvního
Máje podíleli, i těm, kteří nezůstali sedět doma,
ale přišli mezi nás, děkujeme a věříme, že v příštím roce se nás sejde možná ještě víc.
Zuzka Martínková

drobné ceny, kterou jim předala nejkrásnější ze
všech čarodějek – členka kulturní komise Dana
Civínová. Za hudebního doprovodu skupiny SUNSET se pak rozpoutala ta pravá taneční zábava,
při níž si přišli na své skutečně všichni.
Naše poděkování patří nejen všem, kteří se
na přípravě a průběhu této akce podíleli ať už
sponzorsky nebo organizačně, ale také všem,
kteří se spolu s ostatními přišli příjemně pobavit.
Zuzka Martínková

5

6

Prvňáci,
čtvrťáci
a Den Země

Ze života škol

V úterý 22. 4. oslavili žáci naší školy, stejně jako
každý rok,naši planetu Zemi.Některé třídy uklízely okolí, jiné pomáhaly našim lesům a některé se
zabývaly aktivitami, které jim pomáhaly osvětlit
provázanost dějů na naší modré planetě.
Prvňáci se seznámili se základními podmínkami života na Zemi a potřebou je chránit.
Prvňáčky velice překvapilo, že stačí aby jedna
z podmínek života zanikla a život na naší planetě vymizí. Společně vyplnili pracovní list a pak
vytvářeli zeměkouli, kolem které umístili obyvatele naší planety a základní podmínky života.
Čtvrťáci si vyzkoušeli ve hře Ostrovy, jaké to je,
když některé ze základních podmínek života ubývá. Společně se pokoušeli vyhledat řešení problémů, které přináší globální oteplování. Původně
měl den končit výrobou solární trouby. Vzhledem
k nepřejícímu počasí nedošlo k jejímu vyzkoušení . Nyní čekáme na sluníčko, abychom ji mohli
zprovoznit.
Prvňáci a čtvrťáci ZŠ Dubá

Děti z Holan
v Dubé

Třeťáci
a projektový
den

Projektové dny ve vyučování nejsou volné dny
o ničem, ale aktivní forma výuky, dětmi oblíbená.
Ve středu 30. 4. proběhl na ZŠ Dubá další
projektový den, tentokrát na téma bezpečnost silničního provozu. Třeťáci si zopakovali základní
dopravní značky, chování cyklisty a chodce. Následně se vypravili do ulic Dubé, aby zmapovali
dopravní značky. Vyzkoušeli si přecházení silnice
po přechodech, vžili se do role řidiče auta při hře
na školním dvoře. Připravili pro nevidomého kamaráda Tomáše zvukový semafor, takže si mohl
vyzkoušet přecházení i Tomáš bez doprovodu.
Všechny aktivity byly naplněny pohybem,
chutí a snahou.
Mgr. Jana Mašková

Škola voní...?

Někomu víc, někomu míň. Třeťákům ze školy
v Dubé voněla celé dva dny! Vaření pampeliškového medu je skutečně oblíbenou aktivitou.

Prožít Den Země v Dubé se rozhodly děti z MŠ
a ZŠ v Holanech. Jejich návštěva začala v keramické dílně, kde si vyrobily drobný dárek. Následovala návštěva zvířátek, o která se starají děti
z chovatelského kroužku v Dubé.
Všem se setkání líbilo.
Mgr. Jana Mašková
Všichni se na ní těší. Během sběru patřičně
velkých – macatých pampelišek si děti procvičily matematiku (bylo třeba nasbírat 900 květů),
český jazyk (roztřídily slova – sbíráme, med, mícháme, vůně, sladký, úžasný,.. atd. mezi slovní druhy), tělocvik (rozptýlení po ploše a návrat
na místo po signálu), včetně ohýbání, předklonů
a drobné motoriky. Ve třídě pak trénovaly opis
– recept na pampeliškový med.
Takže vlastně učení, jen trochu jinak, zábavnějším způsobem. Odměnou jim byl mimořádně
povedený medík!
Mgr. Jana Mašková

Květinový den
a třeťáci

Středu 14. 5. vyhlásila Liga proti rakovině Květinovým dnem pro letošní rok. V tento den je
možné zakoupit kytičky a přispět tak na výzkum
rakoviny. Třeťáci ze ZŠ Dubá přispěli částkou
540,– Kč a jsou na to velice pyšní!
Mgr. Jana Mašková
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Plavecké
čtvrtky

Jako každý rok, tak i letos, jsme se po dlouhém
těšení dočkali plavání. V únoru jsme do autobusu
nastoupili s prvňáčky, čtvrťáky a páťáky. Na konci
dubna se z nás stali delfíni a kapři. Deset lekcí nám
uběhlo jako voda, protože pro nás plavčíci vytvořili

zajímavý program a hlavně velmi pěknou atmosféru. Hodně jsme se naučili. Díky milému přístupu
měli všichni prvňáčci, a nejen oni, úsměv na tváři
a radost z vody. Dokonce i nevidomá Martina, která chodí do první třídy, se na čtvrtky velice těšila a
svojí radostí a smíchem dodávala plavčíkům elán.
Tímto bychom chtěli poděkovat Janu Procházkovi,
Pavlu Semrádovi, Lucii Plichtové a Martině Urbanové za jejich krásný přístup k dětem a organizaci plaveckého výcviku. Nyní závidíme druhákům a třeťákům, kteří teprve začínají s plaváním od 5. května.
Protože na Základní škole Dubá plave celý první
stupeň, už teď se těšíme na příští školní rok.
Za plaváčky Mgr. Veronika Matějková,
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová

Bodlinky
na stráži

V úterý 6.5. byl objeven v Dubé za budovou bývalého ředitelství státního statku igelitový pytel
a rozházené oblečení. Asi někdo „nemohl najít
kontejner?!“ nebo mu už nezbývaly síly dojít do
kontejneru. Proto se Bodlinky vypravily základ
skládky zlikvidovat. Trvalo to 10 minut a bylo
zase čisto! Ve stejné době začala vznikat skládka (lino, koberec) u kotelny v Poštovní ulici. Zřejmě zapracovali členové rychlé roty, protože při
Bodlinkovém tažení tam bylo již čisto. Prosíme
všechny, které nenechává lhostejný nepořádek
kolem nás, pokud něco podobného objevíte, dejte
vědět Bodlinkám, jsme na stráži!
Jana, Pavel, Bodlinky
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u Bodlinek

Pat a Mat ve škole

V úterý 29. 4. se do naší školy nastěhovali,
a doufáme, že natrvalo, Pat a Mat. Pocházejí ze
severní Austrálie a mají rádi vodu. V dospělosti
měří až 20 cm a jejich zbarvení je fakt modré!
Pohybují se pomaleji a zajímavě. V budoucnu se
zaměříme na studium jejich pohybu, jelikož nám
není jasné, kdy se pohybují vpřed a kdy vzad.
Jo, Pat a Mat jsou totiž Raci modří!
Mgr. Jana Mašková

Hledání jara

Úkoly pro letošní rok v celostátní akci Hledání
jara byly: Najdi rozkvetlou třešeň, čmeláka a skřivana, a to v termínu od 11.4-13.4. 2008.
Bodlinky se pustily do hledání jako každý
rok. Najít třešeň nebyl problém, ale rozkvetlou
tedy ano. Třešeň rozkvetlou jsme našli po 14ti
dnech 24. 4.
Marně jsme pátrali po čmeldovi na květech
stromů a pampelišek. Když jsme ho konečně
objevili, došly nám ve foťáku baterky. Smůla!!!
Ale 24. 4. jsme na jednoho tryskočmeláka narazili, nechtěl přistát, tak jsme ho vyfotili v letu. No
a skřivan? To byl masakr. Pavel, děti, no prostě
všichni jsme běhali po poli při zamračeném počasí a úlovek se podařil.
Pavel, Jana,Bodlinky

Žabičkové
tažení

Již šestý rok pomáhaly děti z naší školy základní a mateřské při jarním tahu žab, který letos
proběhl od 22.3. – 20.4. Podařilo se zachránit
313 kvakušek a 2 čolky. Celková záchrana trvá
od roku 2003 a má na svém kontě 2 820 zachráněných žabiček!
Děkujeme všem dětem, učitelkám a pracovníkům MěÚ Dubá, kteří každoročně zajišťují postavení a úklid zábran.
Vše pro přírodu!
Mgr. Jana Mašková
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Krásné jarní dny vylákaly Bodlinky a jejich zvířecí miláčky ven na dvorek. Postavily přenosnou ohrádku do které umístily morčátka Romea
a Rexe. K nim přidaly ještě želví smečku – Pupindu, Žofinu, Suchošku a dvě Kaspičandy. Děti
jsou skutečně vynalézavé, a tak na sebe nedal
dlouho čekat nápad na želví závody. Z pampelišek
byla vystavěna startovní čára a závodníci se mohli
ukázat! Bohužel někteří nedisciplinovaní si zvolili
vlastní trasu nebo závody prostě bojkotovali. První
v cíli byla jako vloni Žofina, která je nepřekonatelná! Již od startu byla ve vedení a nechala své soupeře daleko za sebou. Gratulujeme k formě!
Jana, Pavel, Bodlinky

UPOZORNĚNÍ:

Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14. 5. 2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí !
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24. 6.
od 15,00 v MŠ – oddělení Sluníček.
Školní jídelna informuje: VAŘÍ SE o prázdninách první týden v červenci 30. 6. – 4. 7.
a poslední týden v srpnu 25. 8. – 29. 8.
Zájemci se hlásí u výdeje obědů.

Lesní noviny

V měsíci Květnu spatřila světlo světa nová knižní
publikace z nakladatelství Rembrandt s garancí
Klubu autorů ČMMJ „Hubertův Pitaval 1“ autorů
Jaroslava Šprongla (text) a Petra Slaby (ilustrace). Jedná se o cyklus mysliveckých „krimi“ příběhů, které byly napsány na základě skutečných
případů. Publikaci si můžete objednat na dobírku v prodejně myslivosti s.r.o za cenu 170,– Kč.
(www.myslivost.cz)
S oběma autory se pak budete mít možnost
setkat osobně dne 14. 6. 2008 v kulturním sále
na Chlumu kde proběhne od 18.30 hod beseda
s mysliveckými spisovateli, malíři a kameramany
zvěře jako vyvrcholení letošního setkání členů
Klubu autorů při ČMMJ.
Jako ukázku z knížky ,,Hubertův Pitaval 1“.
Přinášíme jednu ze soudniček s názvem „S fekálem v patách“.
S FEKÁLEM V PATÁCH
Kdyby si čtenáři chtěli probrat „české případy“

u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, zjistili by, že se vesměs jedná o takzvanou
přiměřenou lhůtu, tedy příliš dlouhé řízení před
českými soudy, neodpovídající složitosti věcí.
Všechny ty případy jsou svým způsobem stejné,
řeší se při nich porušení stejného článku Úmluvy o lidských právech a základních svobodách,
ale současně je každý jiný – jednou jde o pár dní
vazby navíc pro pravomocně odsouzeného vraha,
jindy o nekonečně se vlekoucí soud o přidělení
dítěte rodičům po jejich rozvodu.
Také případy ustavování honiteb (i jejich napadání) jsou svým způsobem všechny stejné –
jde o oprávněnost či neoprávněnost začlenění
pozemků do honitby. Ale zase je každý trochu
jiný – zatímco někdo preferuje žádosti, odvolání,
stížnosti (případně udání a anonymy), někteří berou pociťovanou nespravedlnost spíše do svých
rukou. Jako Vincek …
+++
Sukničkář, vošoustník, násoska, spiťar, bitkár,

mlátička a taky kulak a furiant – těmi a mnoha
dalšími „tituly“ častovali občas sousedi z Mejta Vincka. Byla to zvláštní postava z rodu těch
rolníků, co dokázali i před sametem hospodařit
na svém (ovšem tenkrát vlastně pronajatém od
místního JZD), on dokonce po práci v nedaleké
opravárně zemědělských strojů. Když to v osmdesátém devátém prasklo, Vincek dostal svoje
pozemky po nedlouhých tahanicích zpátky a začal hospodařit už opravdu na svém.
Makal od rána do večera, zapojil celou rodinu, přibral do nájmu další pozemky, dřel, jak se
říkávalo, jako kůň. Neznal svátky, neznal dovolenou – zato dobře znal místní hospodu. Protože jednou za čas se v ní rozšoupnout byla jeho
jediná relaxace. Lidi, co opravdu pracují, nepotřebují fitcentra a návštěvy psychiatra. I když to
druhé by možná Vinckovi pomohlo. Jak se totiž
víc napil, a že pít uměl, hned začal hledat, které
ženské dát pár hubiček a kterému chlapovi pár
přes hubu.
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Co začal Vincek pít – a podle toho
se agresivně chovat – někdy i přes den,
a nejen v hospodě, došlo občas, i když
zřídkakdy, dokonce k oznámení na policii. Ta ale Vinckovy úlety vždy přehrála na přestupek – nač si taky přidělávat
práci, že? Ovšem přestupkové řízení na
něj neplatilo, ani on žádné pokuty neplatil. Ono je to těžké. Když byl střízlivý,
pomáhal, kde se dalo, třeba v zimě odhrnoval sníh z místních komunikací, aby
se vůbec dalo v obci žít. Jak na něj pak
má starosta dělat bububu?
Jediné bububu na něj platilo od jeho
ženy, i když to rozhodně nebyla žádná
Amazonka. Když bylo nejhůř a vypadalo to, že hospodou začnou lítat půllitry, zavolali
ji – a Vincek za ní odkráčel domů jako beránek,
ani nemusela moc zvyšovat hlas. Šel se sklopenou hlavou, jen si něco žbrblal pod vousy. Jak to
dokázala, bylo pro všechny záhadou, kterou ani
my teď nevyřešíme.
Na kordy tedy byl s kdekým a i když ho lidi
pro jeho dřinu, zkušenosti a slušně vedené hospodářství respektovali, rádi ho moc neměli, spíše
se ho báli. Výjimkou nebyli ani myslivci, které by
na svá pole nejraděj vůbec nepustil (a zvěř jakbysmet) – což dával, zvlášť po nějaké té kapce,
okázale najevo. Ta pole se stala součástí pronajaté honitby, i když Vincek nevstoupil do honebního společenstva, a po dobrém se s tím nedalo
nic dělat. Prudké hádky s myslivci ale nepřecházely do fyzických útoků – až jednou …
+++
Mirda projížděl na svém obstarožním kole
mezi ještě nesklizenými lány kukuřice a ovsa na
pole již sklizená, kam se slétala jako každý rok
větší hejna holubů. Tenhle zvláštní lov byl jeho
snad nejoblíbenější. Zastavil se kousek od již holého pole, aby si vybral nejvhodnější úkryt, když
uslyšel blížící se hluk motoru. Ohlédl se a viděl,
jak k němu míří Vincek na traktoru se zapřaženou fekální voznicí. Přátelsky na blížící se stroj
zamával, ale ten valil dál přímo na něj. Uvědomil
si, že kolem žádné místo k hnojení není, a začalo mu to být divné. Ustoupil i s kolem do kukuřice, ovšem získal pocit, že se traktor stáčí zase
přímo na něj. A nebyl to jen pocit! Na poslední
chvíli pustil kolo a uskočil – traktor i s fekálem
kolo převálcoval a Vincek to točil zase zpátky.
Než se Mirda rozmyslel, kam uskočí tentokrát,
zaskřípaly brzdy a z kabiny slezl Vincek. Bylo
jasné, že sotva stojí na nohou. „Co blbneš,
mohs mě přejet?“ oddechoval ještě těžce Mirda z nečekaně adrenalinového zážitku. „To eště
udělám! Každýho z vás zelenejch panáčků, co
vkročí na mý pole přejedu!“ překvapil ho zdivočelý traktorista, který se ho pokusil přiškrtit řemínkem dalekohledu. Pro téměř dvoumetrového
Mirdu nebyl problém podsaditého, ale menšího
a také zrovna nepříliš stabilního útočníka odstrčit. „A koho netrefím fekálem, toho vemu malorážkou. Jsem lepší střelec než vy!“ halekal Vincek, když zas chytil u traktoru rovnováhu. „Hele,
uklidni se a nalož to přejetý kolo!“ dráždil Mirda
bosou nohou chřestýše: „Když ho dáš do kupy,
nebudu nic hlásit.“ „To nebudeš tak jako tak,“ odsekl opilec a hrabal se zpátky do kabiny. Mirdovi
došlo, že nejlepší obranou bude tentokrát útěk.
A tak náhodný kolemjdoucí by za chvíli spatřil
chlapíka v letech s brokovnicí a dalekohledem
kličkujícího v kukuřici s fekálem z rozvášněným
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traktoristou v patách. Mirda běžel jako o život –
vlastně ne jako, opravdu o život. Vincek za ním
na traktoru s voznicí dělal v poli škodu větší než
rudl hladových divočáků. Teprve konec kukuřice
znamenal i konec závodu – traktor skončil v jedné z prvních bříz navazujícího háječku a lovec
holubů byl zachráněn. Ostatně ti holubi alespoň
pro jeden večer také.
„Když teď zavoláš policajty, skončí to pokutou, kterou nezaplatí. A ta tvoje Ukrajina už byla
stejně na odpis, aspoň si koupíš pořádný kolo,“
vyjádřil se o Mirdově kole neuctivě předseda jejich mysliveckého sdružení, když ten mu zadýchaně sděloval svůj běh o život. „Musíme na něj
něco vymyslet.“ A vymysleli …
+++
„Tady ne, pane Vincek!“ šeptla půvabná
adeptka místního mysliveckého sdružení Vlasta do ucha pověstnému sukničkáři, dalo-li se
v hospodě hlučící jako úl vůbec šeptat, když
adekvátně zabral na její cukrbliky. „Co by řekli lidi? Za půl hodiny v kazatelně u modřínkový
cesty…“ A vytratila se. „Platit!“ zařval okamžitě
náš Casanova. A co bylo dál? Pozorný a důvtipný čtenář asi už tuší.
Jedna parta myslivců hlídala u oné kazatelny – a za chvíli už sledovali, jak se do ní s drobnými obtížemi souká Vincek. Druhá se hned vypravila za Vinckovou ženou – že obtěžuje jejich
adeptku a ať je tak hodná, zakročí a vyzvedne
si ho ve zmíněné kazatelně, aby se mu ještě
něco nestalo.
Vincek zatím jednak pro to, že byla na srpen
mimořádně horká noc, a jednak pro to, že nechtěl
po Vlastině příchodu, na který už byl opravdu,
ale opravdu natěšený, ztrácet čas, svlékl. A tak
když vrzla dvířka kazatelny a Vincek roztouženě zaševelil: „To je dost, Vlastičko! Už jsem se
tě, lásko moje, dočkat nemoh! Teď to rozbalíme!“ stál tam v ostrém světle silné baterky, jak
ho Pánbu stvořil. Jenže jeho mužstvím se nekochala Vlastička, ale vlastní žena jménem Milada! „Já ti dám Vlastičku, ty zatracenej donšajne! Voblíknout a domu!“ promluvila vcelku tiše,
aby nedělala šou přihlížejícím a dobře se bavícím myslivcům, ale rázně. „To je nějakej vomyl,
Miládko, já se přeřek,“ hájil se chabě Vincek při
oblékání. „Já ti dám vomyl. Všechno vím,“ kontrovala jeho žena. „Ježíš, Miládko, dyť nic nebylo,
tak co můžeš vědět,“ nejistě pokračoval Vincek,
protože toho mohla vědět dost, i když ne zrovna
o Vlastě. A všelijak se ponižoval a žadonil o odpuštění, ještě když slézali z kazatelny a když si
ho žena temným lesem vedla domů. Nakonec se
slitovala a odpustek jeho extempore s Vlastičkou
mu slíbila, ale pod jednou podmínkou: „Slib mi,
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že už si nikdy nebudeš nic začínat s nikým od myslivců! Ani s ženskejma, ani
s chlapama! Ale vopravdu vůbec nic, jako
by nebyli!“ Paní Milada totiž leccos věděla a hloupá taky nebyla, aby si to nedala dohromady. Něco jí chlapi ze sdružení
naznačili a něco si domyslela. Vincek se
chvíli kroutil a ošíval, protože zelenokabátníci s flintami a hafany na jeho polích
mu pěkně pili krev, ale nic jiného mu nezbývalo. Tak kývl, slíbil, co se od něj žádalo. A protože měl hodně nectností, ale
nedržení slova mezi ně určitě nepatřilo,
mělo od té doby místní myslivecké sdružení klid. Alespoň od Vincka… Mirda už
se nemusí bát, že jít v Čechách na holuby může být stejně riskantní jako jít v Keni na
lvy (i když skončit pod koly fekálu by jistě bylo
méně zajímavé i méně hrdinské než skončit ve
spárech krále zvířat).
Co k tomu dodat? Naši myslivci prokázali,
že slovní základ jejich označení – slovo „myslit“ – bylo v tomto případě na místě. Lepší malá
lest než velký konflikt, lepší řešit věci sami, než
je hnát k soudu. Ostatně správný lov přece spočívá v přelstění vybraného kusu zvěře. A druhá
myšlenka, kterou náš případ potvrzuje – za vším
hledej ženu!
Na motivy skutečného případu.
Předpisy: § 2 písm. h) a n) (právo uživatele
honitby v nezbytné míře užívat honební pozemky) zákona o myslivosti, § 11 až § 13 (sankce),
§ 35 písm. c) (přestupky na úseku zemědělství,
myslivosti a rybářství) a § 49 (přestupky proti občanskému soužití) zákona o přestupcích.

Chovatelská
výstava trofejí

Ve dnech od 30.4. do 3.5. uspořádal OMS Česká Lípa chovatelskou přehlídku trofejí ulovených
v uplynulém loveckém roce 2007. Vkusně připravenou expozici, doplněnou dětskými kresbami zvěře, mohla obdivovat nejenom myslivecká
veřejnost již tradičně v sále kulturního domu Arbes. A návštěvníci výstavy si jistě přišli na své.
Z vystavených trofejí srnčí zvěře byly dvě ohodnoceny zlatou medailí, zvěř jelení získala dvě
bronzové a jednu stříbrnou, zvěř mufloní šestkrát bronz, čtyřikrát stříbro a šestkrát zlato a poslední z medailí stříbrná byla udělena zvěři černé
(bohužel úhyn po střetu s automobilem).
Závěrem zbývá poděkovat OMS Česká Lípa
za pěkně připravenou a organizovanou akci, která reprezentuje myslivost na okrese.
Petr Slaba

Dubáček -
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Myslivečtí spisovatelé mají v Dubé dostaveníčko

S určitou nadsázkou se dá říci, že myslivecká a lovecká literatura se čte odjakživa, tedy od doby,
kdy se začala psát a tisknout. A rovněž bez uzardění se dá říci, že právě česká literatura v tomto
směru hrála na evropském kontinentě vždy nezanedbatelnou roli. Jmenovat všechny autory, kteří
se natrvalo zapsali do historie písemnictví, by vydalo na mnohem obsáhlejší článek, navíc to přísluší historikům. Snad jen vzpomeňme Komárka,
Vrbu, Tomečka, Luskače Doležala-Jedlovského,
Hubálka a mnoho, mnoho dalších.
Novodobí myslivečtí autoři se začali scházet
počátkem tohoto století, aby z iniciativy jednoho
z nich, Oldřicha Koudelky z malohanáckého Úsobrna, založili v roce 2006 Klub autorů. Klub se
krátce na to stal jedním z nejaktivnějších zájmových klubů Českomoravské myslivecké jednoty
a k dnešnímu dni sdružuje více než tři desítky
členů. Nejedná se jen o spisovatele, ale rovněž
o scénáristy, dramatiky, textaře, výtvarníky, ilustrátory, znalce myslivecké historie a tradic, fotografy a videotvůrce. Klub si vzal za cíl nejen
vlastní uměleckou tvorbu členů, ale především
účelnou a aktivní propagaci myslivosti, zejména mezi laickou veřejností. Proto jeho členové
píší do různých médií, často se prezentují na
besedách s mládeží, v rozhlasových a televizních relacích.
Jednou do roka pořádá Klub autorů setkání s přáteli myslivosti a čtenáři, dosud se tyto
akce uskutečnily například v oboře Klokočka,

Želetavě, Halenkovicích u Zlína, Jaroměřicích
u Jevíčka či lázních Karlova Studánka. Letos
je místem konání této zajímavé akce s bohatým kulturně společenských programem Dubá
u České Lípy. Rozhodně to není náhoda, neboť
právě zde působí člen klubu Petr Slaba, vynikající ilustrátor, výtvarník, ale i autor povídek
z mysliveckého prostředí. A je to právě on, kdo
pro tuto letošní akci Klubu autorů připravil bohatý program. O to zajímavější, že Českomoravská myslivecká jednota letos slaví své pětaosmdesátiny.
Kdo bude mít zájem, může samozřejmě mezi
myslivecké autory zavítat, program jejich setkání,
které se uskuteční ve dnech 13.-15. června právě
u vás v Dubé, přikládáme.
Předseda Klubu autorů
při ČMMJ Oldřich Koudelka
PROGRAM SETKÁNÍ AUTORŮ
Hlavním dnem celého setkání je sobota 14. 6. 2008.
Ráno navštíví členové klubu přírodní pískovcové
sochy od sochaře Václava Levého v okolí Želíz.
Poté se přesunou na Obrok k památníku význačného mysliveckého spisovatele profesora Julia Komárka, který zde rád pobýval. Po obědě v restauraci u Nováků čeká autory přivítání na obecním úřadě, následná prohlídka Dubé a výstavy trofejí, která
bude přístupná veřejnosti již od 11. 6. v prostorách
malé školy, kterou pořádají myslivci z mysliveckých

sdružení Výr Dubá a Chlum Šedina.
Poslední návštěvou sobotního dne je nedaleký hrad Houska.
Vyvrcholením celé akce je společenská večerní beseda pro širokou veřejnost, s bohatým
doprovodným programem a autogramiádou
v sále kulturního domu Chlum od 18.30 hodin
večer.
Dovolte tedy, abych vás na ní jménem svým
i mých mysliveckých kolegů co nejsrdečněji pozval.
Začátek besedy 18.30 hod.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Petr Slaba
PLACENÁ INZERCE

Koupím byt v Dubé
tel. číslo 607 98 46 23

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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Turistická putování

HRADY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
V okolí Dubé najdeme spoustu zřícenin hradů
a tvrzí. Některé jsou viditelné již z dálky, zbytky
některých najdou pouze ti vytrvalejší.
Zajímavým místem je hrad Starý Berštejn.
Nachází se asi 4 km od Dubé po žluté turistické značce. Starý Berštejn patří mezi mladé hrady, protože jeho založení spadá až do počátku
15. století. Nevelká rozloha skalnatého vrcholu
a jeho nepřístupnost dovolily umístit zde pouze
obydlí panstva a nezbytné čeledě. Z předhradí
se zachovaly jen nepatrné zbytky. Dolní hrad
se skládal z nevelkého nádvoříčka, uzavírajícího hrad půlkruhovitě na severovýchodní stěně
a bezpečně ovládajícího přístup k hradu po severním a východním svahu. Z prvního patra dolního hradu se pak přecházelo do horního hradu,
to byla obytná věž na skále, tyčící se několik metrů nad horním hradem. Jak svědčí pozůstatky
stavby, mělo vlastní obydlí nejméně dvě podlaží.
Ve spodním je dobře zachována klenutá místnost
s dvěma okny a sedátky ve výklencích, horní patro je z větší části rozrušeno.
Zbytky hrádku najdete také nad silnicí u osady Kluk (součást obce Dražejov), ležící asi 4 km

jihovýchodně od Dubé. Ty byly objeveny v roce 1990 na základě studia místních pramenů

a označení této lokality jako Wüstes Schloss
(Pustý zámek) v katastrální mapě z roku 1843.
Archeologické nálezy dokládají osídlení hradu
v druhé polovině 13. století. Dodnes se dochovala sníženina po zaniklé zahloubené stavbě
a po obvodu je možné těsně nad úrovní terénu
pozorovat zbytky dochovaného pískovcového zdiva včetně líců.
V severní části obce Drchlava zvané Hradiště stávalo panské sídlo jménem Vřísek. Přibližně
trojúhelný areál o rozměrech cca 26 x 38 x 34 m
byl po svém obvodu obehnán zděnou hradbou, jejíž skromné zbytky jsou dnes nejvýraznějším pozůstatkem hradu. Jeden úsek zdi nalezneme na
jihozápadě, druhý pak na severovýchodě, kde se
dochovala i část sešikmené římsy parapetu nevelkého okna. To osvětlovalo suterén přilehlé čtyřhranné budovy zčásti zřejmě zasekané do skály. Pravděpodobně šlo o jedinou snad věžovitou
a zčásti roubenou stavbu jednoduchého hradu.
Nad soutokem dvou potoků, které protékají
skalnatými údolími od Drchlavy a Dřevčic se na-

lézá Chudý Hrádek. Byl přístupný pouze od jihu,
kde je chránil dodnes zachovaný, a stromy a křovím porostlý obloukovitý val. Před ním je ještě
dnes patrný příkop. Val původně zcela uzavíral
trojúhelníkový prostor a na jeho obou koncích byly
příkré skalní stěny, spadající do Dolského údolí

OZNÁMENÍ ČEZ

ODPOJENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU
– ÚDRŽBA OPRAVY
DNE 3.6.2008 OD 7,30 DO 16,00
ULICE: NEDAMOVSKÁ
část UL. LUČNÍ
ULICE NA VYHLÍDCE

DNE 5.6.2008 OD 7,30 DO 14,30
AREÁL BAU - GEO

DNE 5.6. 2008 OD 7,30 DO 9,00
CELÁ DUBÁ

Dubáček

a do údolí k Dřevčicím. Zakladatelé středověkého
hradu rozdělili bývalé slovanské hradiště tak, že
větší část za původním starým valem přeměnili
na předhradí, kde pak stával i poplužní dvůr. Byl
vykopán hluboký druhý příkop, který se táhl rovně
až k okrajům skalních stěn. Na prostoru za příkopem se zachovaly zbytky obdélníkovitého stavení, bývalého hradního paláce, který měl i vlastní
věž ve vedlejší části paláce, kde jsou zachovány
zdi až do původního druhého poschodí. Pod palácem stálo směrem k vrcholu ostrožny ještě jedno
stavení, jen z vepřovic a hlíny, pod nímž je dosud
zachován sklep. Izolovaná poloha na příkrých vysokých skalách způsobila, že hrad měl asi jen dřevěné hrazení. Dále směrem k údolí jsou dvě skály,
na nichž stály patrně dřevěné věže, mezi nimiž
prý bývala hradní studna. Celé území okolo tohoto hradu je protkáno hlubokými skalními údolími,
v nichž se skrývaly drobné vísky. Některé později
zanikly (například Zdislavice a Paskov ).
Nad vsí Kvítkov se vypíná pískovcové skalisko vysoké asi 7 – 8 m, kde se na soukromém
pozemku nachází zřícenina skalného hradu Kvít-

kov. Z hradu se dochovalo však jen několik tesaných místností a tesaná chodbička. První kdo se
z Kvíkova psal, byl r. 1295 Jan Petr, jenž má na
pečeti vlka vyskakujícího z lesa a je to předek
Vlkův z Kvítkova.
–LH–
(zdroj: www.hrady.cz)

PODĚKOVÁNÍ

Městské lesy Dubá tímto děkují
žákům a učitelům ZŠ Dubá,
kteří u příležitosti Dne Země
přiložili ruku k dílu a podíleli
se na výsadbě stromků v lese
a úklidu klestí.

Dubáček -
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Recepty

PLACENÁ INZERCE

KRÁLÍK S JABLKY

Ingredience: 1 králík, kolik váží králík, tolik vezmeme jablek, 1 lžíce sójové
omáčky, 1 lžička soli, 1/2 lžičky curry, 1 lžička oleje, česnek, kečup, polovina menšího celeru
Postup: Králíka nakrájíme na kostičky, jablka, česnek a celer nastrouháme,
přidáme koření a vše podusíme doměkka. Jako přílohu můžeme nabídnout
rýži nebo pečivo.

KRÁLÍK NA SMETANĚ

Ingredience: rozporcovaný králík (stačí jen určité části), čerstvá paprika,
2 lžíce sterilovaného zelí, cibule, mrkev, kousek květáku (můžeme přidat,
ale není nutný), olej, uzený bůček
Postup: Do pekáče připravíme jednu papriku nakrájenou na proužky, dvě
lžíce sterilovaného zelí, cibuli nakrájenou nadrobno, mrkev na nudličky, lze
přidat i kousek květáku. Na zeleninu položíme porce králíka a zalijeme olejem. Podléváme vodou. Pokud nemáte rádi suché maso, pečte králíka současně s plátkem uzeného bůčku. Příloha – brambory, bramborová kaše,
knedlík a zelí

6

CHALUPÁŘSKÝ KRÁLÍK

Ingredience: králík, sůl, pepř, plnotučná hořčice, cibule, olej
Postup: Králíka naporcujeme, osolíme, opepříme a potřeme ze všech stran
hořčicí. Vložíme do pekáče, bohatě posypeme
nasekanou cibulí, zalijeme olejem a necháme přes noc uležet. Druhý den pečeme v troubě, je-li třeba přidáme trochu vody. Podáváme s bramborem
a hlávkovým salátem.
–LH–

Kultura

Dubá

28. června
Letní slavnosti – Putování za vodou
na Putování za vodou – každý účastník obdrží putovní knížku,
l v 10,00 je START – limonádu na posilněnou

Na každém místě je připravena malá zajímavá přednáška.
l
l T J Slavoj Dubá odehraje malý turnájek proti „nefotbalistům“
l
l
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„4 na hlavu
padlí“

Výstava amatérských výtvarníků v ambitu českolipského muzea byla zahájena vernisáží 7. května
a pro veřejnost je přístupná do 25. června 2008
v otevíracích hodinách muzea (9.00 – 12.00 a
13.00 – 17.00 hodin).
Od nepaměti historii lidstva provází výtvarný
projev, dovedený do větší či menší dokonalosti.
Vedle „profíků“ malují amatéři a někteří opravdu
výborně. Mě oslovili svými svižnými dílky moji
současníci, žijící v České Lípě. Jsou to Evženie
Konopková – typografka, Martina Jiříková – kuchařka, Lucie Jersáková – středoškolačka a Tomáš Mařas – formař a moderátor.
Sami si dali název „4 na hlavu padlí“, tak trochu asi z obavy, do čeho se to dali uvrtat.
Co jim pamět sahá, neustále malují. Trefně to
místo životopisu o sobě napsala Evženie: „maluju, protože musím“.
To jistě platilo i pro sloupského kronikáře E. Gerthnera (*1841 +1909), jehož naivními
kresbami jsem výstavu 4 současníků doplnila ze
sbírek muzea. Ve svých kresbách velmi přesně
zachytil stavby a krajinu na Českolipsku. Jeho
kresby si můžete prohlédnout na Svatých schodech, které jsou součástí ambitu.
Ani jeden z vystavujících se neživí malováním, tvoří si naprosto svobodně. Proto také je
jejich společná výstava výjimečná. Jsou každý
jiný, odlišně se výtvarně projevují a báječně se
doplňují.
Zuzana Špatzová

Zájezd seniorů

Zámek Loučeň a muzeum v Benátkách nad Jizerou, to byly hlavní cíle zájezdu, který pro naše
milé seniory připravilo město Dubá společně
s Klubem seniorů. Na cestu autobusem se rozhodlo vydat celkem 47 občanů. I když nám počasí příliš nepřálo, zájezd se vydařil. Nezbývá,
něž doufat, že příště nás kromě dalších hezkých
zážitků bude čekat také pěkné počasí.
Danuše Červená

Dubáček

Výstava fotografií

foto Pavel Hrouda

foto Štěpán Korčák

V sobotu 7. června bude v Galerii Pošta v Dubé
zahájena slavnostní vernisáží v 18 hodin výstava „Different 4“. Jedná se o skupinu fotografů,
z nichž tři, Miroslav Ottmar, Pavel Hrouda a Dušan Mikulecký, již v Dubé několikrát vystavovali
pod skupinovým názvem Difrerent 3. Letos do
svého uskupení přibrali dalšího člena, mladého,
původem pražského fotografa Štěpána Korčáka,
který se zabývá výtvarným dokumentováním různých komunit v České republice.
Dušan Mikulecký tentokrát připravil kolekci
fotografií z cest „Rumunsko 2007“. I Pavel Hrouda vystaví fotografie trochu jiné než v minulých
letech, svůj soubor nazval „Fotografie z archívu
(fotky z totáče)“. Zkušený fotograf Miroslav Ottmar přichystal pro výstavu překvapení.
Hosty vernisáže čeká rovněž hudební zážitek, trio Zdeněk Dudka, Zdeněk Bláha a Adam
Gottlieb zahrají vlastní skladbu, složenou pro tuto
příležitost. I pomocí hudby tak navodí atmosféru
pro přítomné co možná nejlepší zážitek z vystavených fotografií.
Výstava, kterou pořádá Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací, potrvá
do neděle 29. června a otevřena bude ve středu
od 9 do 11 hodin, v pátek od 14 do 16 hodin
a v neděli od 10 do 12 hodin. Mimo tyto termíny
je možné si kdykoliv návštěvu Galerie Pošta dohodnout na telefonním čísle 607 138 832 nebo
777 188 834.
–myš–

Zdařilá výstava

Nechali jste si uniknout?
Nedávno skončená výstava v dubské Galerii
Pošta představila tvorbu pěti mladých lidí, kteří ve zdejším regionu žijí, či sem dojíždějí. Ať už
jšlo o ukázky zručné studijní kresby, malířských
skic, grafiky, či volné tvorby, prokázaly vystavené
práce, že se jedná o nadané, citlivé výtvarníky.
Název a zároveň téma výstavy bylo „Mladí ve
spolku“. Spolek tak chtěl nejen dát mladým výtvarníkům možnost vystavit svá díla, vzájemně
svou tvorbu konfrontovat, ale především ukázat,
jak nadaní a schopní jsou.
Na vernisáži, která se konala v sobotu
10. května, zahrála hostům velmi nadaná houslistka, teprve dvanáctiletá Míša Jelenová. Za svůj
výkon oprávněně sklidila nadšený a dlouhotrvající potlesk.
V malířských studiích Jana Vaňka se projevil jeho velmi dobrý cit pro barvu a práci s ní.
Působivé byly monotypy Tomáše Černého,
které jsou graficky neobyčejně čisté a vyspělé. Z kreseb Tima Bandeho zaujaly především
drobné črty, kde podstatu věci dokázal vystihnout několika tahy. Lucie Křivánková s Tomášem Vovsem pojednali svou expozici společně v jedné z místností galerie, jejich tvorba na
sebe navazuje a prolíná se a díky Luciiným
malbám na látce působil prostor jako divadelní scéna.
Podbezdězský spolek výstavu těchto výtvarníků jistě v příštím roce opět uspořádá, ať už
samostatnou nebo znovu jako společnou ukázku
pokračující tvorby.
–myš–

U obrazů Jana Vaňka a Tomáše Černého

Dubáček -
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Putovní
výstava
v Dubé

Posledním zastavením putovní výstavy prací členů Pobezdězského spolku intelektuálního, poetického a okrašlovacího je Dubá. Výstava bude
otevřena v městské šatlavě na radnici od pondělí 23. června dle pracovní doby Městského
úřadu. Obrazy, kresby, fotografie, šperky a vitráže sedmi členů spolku pod patronací Obce
Kravaře v Čechách ve spolupráci se Svazkem
obcí Máchův kraj mohou návštěvníci shlédnout
do 18. července.
–myš–

Kuličkiáda 2008

V úterý dne 20.5.2008 se školní hřiště za autobusovým nádražím v Dubé zcela změnilo. Mohli
jste zde najít hromadu důlků o průměru 11-12
cm a spoustu zapálených cvrnkačů. Ten den se
totiž uskutečnila KULIČKIÁDA 2008. V soutěži
startovala pětičlenná družstva, přičemž sestavu tvořili 4 žáci a 1 pedagog. Družstva mohla
být i smíšená. Každý člen měl k dispozici 10
kuliček , které jednu po druhé házel ze vzdálenosti 3 metrů k důlku a pak je klasickým způsobem docvrnkával do důlku.V kategoriích B,C
každý člen družstva (včetně pedagoga ) musel
zvládnout dvě kola! V prvním kole totiž soutěžící povinně hází pravou rukou a v druhém kole
pak levou rukou! Výsledek družstva je pak dán
součtem bodů všech pěti členů družstva, počítají se pouze cvrnky. Na regulérnost hry do-

Květinový den

Žáci IX.B třídy, vyrazili dne 13. 5. do ulic města Dubá a prodávali kytičky, které již několik let
symbolizují tento den. Celkem prodali 215 kusů
kytiček, čímž přispěli na Ligu proti rakovině
Praha sumou 4 300,-Kč. Vybrané prostředky
budou využity na boj proti rakovině, na nádorovou prevenci, onkologický výzkum, zlepšení
kvality života pacientů s onkologickým one-

Bouřka nad Dubou (foto Václav Zýval)

mocněním, ale také na finanční podporu dobudování pracoviště pro léčbu nádorů prostaty
ve FN Bulovka. Více se dozvíte na www.Ipr.cz.
Všem žákům IX.B patří poděkování, zároveň
však děkujeme i třídě p.uč. Mgr.Jany Maškové,
kde si kytičku zakoupil každý z jejích žáků.
Martina Bernardová
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hlížel vrchní rozhodčí Mgr.Plecháček. Výsledková listina, kterou si můžete prohlédnout na
stránkách školy (www.zsduba.cz) byla okamžitě
odeslána do časopisu ŠKOLNÍ SPORT a naše
škola tak byla zařazena do Republikové soutěže pro základní školy KULIČKIÁDA 2008.
Bc. Věra Valová
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Kam jít v červnu
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Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ÚT 3.

Navrátilův sál

Nový Bor

18,00

Závěrečný koncert ZUŠ

ST 4.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Věra Klásková

ČT 5.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Sousedka

SO 7.

Galerie Pošta

Dubá

18,00

PO 9.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

Akt – Cimrman
a Svěrák

ST 11.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

Edit Piaf – milovat k smrti

ČT 12.

Malá škola

Dubá

18,00

Zastupitelstvo

19,00

Roudnice a roudnická galerie
moderního umění

ČT 12.

Akademie
Česká Lípa
J. A. Komenského

Vernisáž výstavy „Different 4“ Podbezdězský spolek
intelektuální, poetický
a okrašlovací
Hra se zpěvy a tanci, hrají
290,Z. Svěrák, L. Smoljak/P. Brukner,
J. Weigel, J. Hraběta a další

Městské divadlo

Nový Bor

10,00

Všechno lítá co peří má

NE 15.

KD Crystal

Česká Lípa

14,00

Sejdeme se na dechovce

ST 18.

MKD

Mělník

PÁ 20.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

J.I.P

SO 21.

KD Crystal

Česká Lípa

13,30

Festival dětských sborů z ČL
a okolí

ČT 26.

KD Crystal
(Autonomia)

Česká Lípa

20,00

27. – 28.

Náměstí Míru

Nový Bor
Dubá

SO 28.

Náměstí Míru

Mělník

PO 30.

KD Crystal

Česká Lípa

200,-

Přednáší PhDr. Miroslava
Hlaváčková
Pohádka pro děti, kde se odvěký 45,sen stane skutkem
K tanci a poslechu hraje Josef
Adamec

40,-

Tradiční jazzový večer
novoborské skupiny J.I.P

55,-

Volné představení pěveckých
sborů dětí z Českolipska

10,-

Jazzový večer

Večer určený milovníkům
jazzové hudby

50,-

Sklářské slavnosti

Více na www.kulturanb.cz

Letní slavnosti
LOS RUMBEROS

19,00

Strhující příběh životní cesty
Edit Piaf, v titulní roli Světlana
Nálepková

Více na www.petrsmetacek.com

LOS RUMBEROS

Od 9,00

70,-

Francouzská komedie o dvou
190,osamělých lidech, kteří se setkají
v Paříži uprostřed horkého léta.
Hrají: L. Vaculík, H. Saidlová …

SO 14.

SO 28.

Vystoupení žáků novoborské
Základní umělecké školy
Sólová zpěvačka, klavíristka
a kytaristka hrající irské písně

Podrobnosti k programu
na plakátech!
Více na www.petrsmetacek.com

Wabi Daněk a Miloš Dvořáček Vystoupení českého folkového
písničkáře a trampského barda

150,-

Letní kino Nedamov začátkem července
ÚT 1.7.

Letní kino

po setmění

Svatba na bitevním poli

PÁ 4.7.

Letní kino

po setmění

Sweeney Todd: Ďábelský holič
z Fleet Street

NE 6.7.

Letní kino

po setmění

Pan Včelka

ČR, komedie Dušana Kleina o malém
moravském městečku, kde všichni
chlapi žijí historickými bitvami. Tentokrát
se ale chystají na pořádnou akci….

70,-

USA, drama, do 15 let nevhodné.
70,Nespravedlivě odsouzenému Benjaminu
Barkerovi, který musí ve vězení na
druhé straně světa strávit celých 15
let se podaří uniknout do Londýna.
Rozhodne se pomstít svou rodinu i
zmařené roky.
USA, animovaná komedie o
absolventovi včelí univerzity, který
nechce dřít do konce života v továrně
na med, česky dabované.

70,-

Dubáček -
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Sport

GALERIE DUBSKÝCH SPORTOVCŮ
Dubá je městečko obdobné jiným. Žije svým
specifickým životem, lidé zde prožívají své radosti, své tužby a naděje, potkávají se, přejí si
dobrého dne, zdraví a nebo se jen tak míjejí…
Prostě tak jako bychom se všichni znali. Je však
tomu doopravdy tak? Doopravdy poznáme toho
či onoho? Přesvědčíme se o tom v naší galerii
dubských sportovců.

V dubských ulicích můžete potkat procházejícího
se staršího pána, který na váš pozdrav rovněž
elegantně odpověděl. Můžeme si myslet cokoliv. Ale jen jedno bude pravdivé. Jde o dubského občana, který se svou ženou většinu svého
života prožil právě v Dubé. O člověka, který své
srdce „rozdával“ rodině, škole, dětem a veřejné
práci – pro blaho našich spoluobčanů. Ano, jde
o pana Kamila Matějoviče, ke kterému, říkejme
tomu „osud“, se nezachoval někdy podle „fair“
pravidel. Nezlomná jeho vůle a energie, kterou
oplývá dodnes, jej vrátila vždy do původního
„rámce“ a nenechal si vzít chuť k životu, který
snad měl krédo: Žít pro rodinu, školu a veřejnou
činnost. Takový byl a je.
Pochází ze středočeské obce Běleč u Kladna,
kde se narodil v roce 1930. Za rok na to se s rodiči
přestěhoval do nedalekých Bratronic, kde vyrůstal
a vychodil obecnou školu. Po ukončení čtvrté třídy
odešel na Měšťanskou školu do Kladna.
V roce 1945 se před mladým Kamilem otevřela možnost, kdy mohl realizovat svůj sen – stát se
učitelem. Proto se tentýž rok přihlásil na Amerlingův učitelský ústav v Praze. Měl i štěstí, neboť
zmíněný učitelský ústav otevřel jednu třídu v Kladně a trochu smůly, neboť po třech letech byla kladenská třída zrušena. Měl ale dvě možnosti. Poslední ročník dodělat v Praze, nebo absolvovat
oktávu kladenského gymnázia. Rozhodl se pro
druhou možnost a v roce 1949 maturoval.
Touha dělat „kantořinu“ jej neopustila ani po
maturitě, a proto začal studovat Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze – obor matematika a výtvarná výchova. Studoval u světoznámých
kapacit – jako byli prof. Cyril Bouda, prof. Karel
Lidický, profesoři Salcman, Blažek a další.
V roce 1951 dovršil věku, kdy se na mladé
muže vztahoval zákon o vojenské prezenční
službě a to znamenalo, že každý vysokoškolák musel požádat o jednoletý odklad nástupu
vojenské služby. Stalo se tak i v tomto případě,
ale v průběhu událostí padesátých let minulého
století a zejména s „přispěním“ některých teh-

dejších občanů, mu nebylo vyhověno a musel
narukovat k útvaru PTP do Karviné. Fakultu po
službě u pomocného technického praporu však
dostudoval a požádal o umístění jako učitel do
Severočeského kraje, kde již působila jeho nastávající manželka – slečna Vlasta Šindelářová.
Umístěnku pak dostal na Osmiletou střední školu v Dubé. Ředitel školy pan Václav Tylchrt, čerstvého vysokoškolského absolventa požádal, aby
část školního roku zastupoval na škole v Dřevčicích paní učitelku Jitku Dobrovolnou, která odešla na mateřskou dovolenou a dubští učitelé za
ni na škole suplovali.
S úsměvem pan Kamil Matějovič vzpomínal
na historku, kdy poprvé přijel do Dřevčic. Celá
škola prý věděla, kterým autobusovým spojem
z Dubé přijede. Když autobus v Dřevčicích zastavil, nevěřil prý svým očím. Celá jednotřídní škola byla nastoupena u zastávky s jednou o něco
vyšší dívenkou. To bude asi paní učitelka, v duchu si říkal, a přišli mne přivítat. Jeho úvahy se
po krátké době rozplynuly. Ano, ta o něco vyšší
dívenka byla slečna Inka Pospíšilová z dubské
školy, která v ten den v Dřevčicích suplovala.
Za hlasitého dětského volání „hurá“ mu sdělila,
že mu předává školu i s dětmi a že se vrací do
Dubé tímtéž spojem – jen co se autobus v Holanech otočí a pojede zpět. Co měl mladý učitel
dělat? Vyřešil prý to tak, že požádal děti, aby
mu ukázaly, jak vypadá vesnice a kde kdo bydlí.
A na dotazy dětí proč, odpověděl: „No, až budete zlobit, abych věděl, kam si mám jít stěžovat.“
Tak takové byly „kantorské“ začátky pana učitele.
V roce 1953 se oženil se slečnou Vlastou Šindelářovou a dostali svůj první byt u Fojtů, od roku
1956 u Bělohlávků a od roku 1973 v dubském
„věžáčku“ ve Školní ulici.
Kamil Matějovič, na své první začátky v Dubé
vzpomínal tak, že prý si s manželkou řekli: „Dva
roky zde vydržíme a pak požádáme o přeložení
do Prahy, anebo do jejího blízkého okolí. Osud
však jednal za nás, že jsme tu zůstali navždy. Zde
najdete takovou krajinu, která vždy znovu překvapí svou rozmanitou tváří, se stále novými objevy a nečekanými proměnami, krajinu nevšedních
prostorů i rozsáhlých lesů, krajinu s rostodivnými
útvary skal, vystřídaných náhle roklemi, dolinami
a srázy, a zase poklidnými lesními výstupy, které
nás přímo zvou k četným výhlídkám. To je okolí
Dubé, nenapodobitelné a pro nás bylo určující.“
Pan Kamil Matějovič prožil zde v Dubé, se svou
manželkou Vlastou celkem padesát let. Vychovali
dvě děti a oba po celá léta patřili k těm občanům,
kteří mimo svého učitelského povolání s plným nasazením a bez ohledů na jakékoliv ocenění, svůj
život spojili s prací pro společnost, pro občany.
Vraťme se ještě ke kantorské práci. Sám
o sobě říká: „Učitelské řemeslo není povolání,
ale poslání již snad od dob Marie Terezie“, dodal s nadsázkou. Vždyť učitel nemůže svou práci
skončit s posledním zvoněním, ale musí se veřejně angažovat – vždyť i za časů minulých byl
v obci na prvním místě pan starosta, poté pan farář a učitel. A řekněme si to upřímně, že se takováto angažovanost od učitelů očekávala.
Takto pojaté učitelské poslání pan Kamil Matějovič bezezbytku naplňoval. Nejenom, že v dub-
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ském učitelském sboru byl vysokou autoritou, ale
začal se zapojovat do veřejného života a to ihned
po příchodu na školu do Dubé.
Zapojil se i do práce v ochotnickém divadelním
souboru Berka, vedeného panem učitelem Špačkem. Jeho další aktivita se projevila při vstupu do
hasičského sboru v Dubé, kam ho přilákal jeho kolega pan učitel Brodil, který v té době dělal předsedu. U celého hasičského sboru měl Kamil velkou oblíbenost hlavně proto, že při volných chvílích vzal harmoniku a s bubeníkem Petrem Čechem společně zazpívali a hasičům bylo fajn.
Kamil Matějovič se během svého života a působení ve škole věnoval mnoha dalším zájmům.
Jedním z nich byla muzika, kterou začal v orchestru ZK Elite Dubá a později hrál jako trumpetista v několika okresních dechových kapelách.
Nejznámější byly Brnišťanka, Žosanka a Malá kapela, kterou po odchodu kapelníka Josefa Tesaře
v roce 1990 převzal. Nespočitatelné hodiny svou
hrou na harmoniku bavil občany na různých akcích, pořádaných společenskými organizacemi,
sborem pro občanské záležitosti při MNV v Dubé,
na akcích pro důchodce, ženy atd. Ani v současné době muziky nezanechal. I dnes jako důchodce stále vyhrává na různých setkáních seniorů
nejen v Dubé, ale i v Doksech, ve Mšeně a v řadě
dalších obcí, kde rozdává radost a zahání smutek. A aby té muziky nebylo dost, každé Vánoce
– před štědrovečerní večeří – troubil z balkonu
dubského „věžáčku“ vánoční koledy. S úsměvem
vyprávěl muzikantskou vzpomínku z roku 2007.
Tento večer prý na Vánoce nehrál a po nich ho
dubští občané zastavovali s otázkou, proč netroubil koledy, že čekali s večeří – a on jim musel vysvětlovat, že přišel o zub a trumpetista bez zubu,
to přeci nejde.

Často si musíme klást otázku, jak je možné, že
jsou tací lidé, kteří v sobě nacházejí tolik energie
pro práci pro druhé, pro společnost, pro svou obec,
pro veřejnou činnost. Těžko ve stručnosti odpovědět. Ale jedno je jisté. Jsou to naši dubští občané,
kteří nikdy nevyměňovali práci pro veřejnost za své
pohodlí, jsou to lidé, kteří umí věnovat svůj volný
čas pro blaho těch ostatních, jsou to lidé, kteří umí
kolem sebe šířit dobrou pohodu a radost ze života.
Jsou to lidé, kteří především nemyslí jen na sebe,
ale i na ostatní. Takový je pan Kamil Matějovič, kte-
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rý ne vždy za svoji poctivou a dlouhodobou angažovanost pro veřejnost se setkával s uznáním, které
mu a jenom jemu, bezprostředně náleželo.
V roce 1997 byl požádán předními funkcionáři MNV v Dubé, Vlastimilem Brychem a Adamem
Vokálem, aby vedl městskou kroniku, kterou jako
městský kronikář vede dodnes.
A jak to bylo s jeho sportovní angažovaností?
To se musíme opět vrátit do let minulých, do období jeho nástupu na základní školu v Dubé. Zde
založil letecko-modelářský kroužek, který pak pro
svoje zaměření přešel jako svazarmovská odbornost do ZO Svazarmu Dubá. Dětem v mimoškolní výchově věnoval většinu svého volného času.
Mimo stavby leteckých modelů se děti zúčastňovaly soutěží i tréninků na letišti, kam děti vozil vlastním autem. Současně se i sám věnoval
sportovnímu leteckému modelářství a zúčastnil
se řady soutěží doma i v zahraničí.
Svůj volný čas věnoval dětem a leteckému
modelářství do posledního dětského zájemce
o tuto činnost – to je do roku 2006.

Dubáček

Byl aktivním členem Automotoklubu v Dubé,
který svou činnost ukončil v souvislosti se zrušením Mezinárodních závodů RALLYE Škoda. V neposlední řadě byl i oficiálním hlasatelem a sportovním reportérem pro každý závod, který pořádal
Motosport klub Dubá. Absolvoval odborná školení
a získal oficiální licenci sportovního hlasatele. Jako
kvalifikovaný a uznávaný odborný hlasatel byl zván
i na některé ostatní motoristické podniky.
Výčet aktivit pana Kamila Matějoviče není
a ani nemůže být v tomto článku úplný. Položme
si však otázku sami sobě – co bychom mohli udělat i v současnosti pro rozvoj naší obce, pro blaho našich spoluobčanů, pro naše děti – pro život
krásnější. Že bychom museli slevit něco ze svého volného času a pohodlí? Vidíte, a přesto se
i v naší obci nacházejí lidé s vysokými morálními vlastnostmi, a já si pokládám za čest, že jsem
mohl ve své rubrice „Galerie dubských sportovců“
o panu Kamilu Matějovičovi takto napsat.
František Kubišta,
Tělovýchovná jednota Slavoj

Naši dorostenci navázali na úspěchy
z podzimního kola…

V neděli 4. května 2008 nastoupili dubští dorostenci na svém hřišti k prvnímu mistrovskému
utkání jarního kola. Soupeř FK Kravaře je pro jarní kolo skvěle připraveným mužstvem a nechalo
se očekávat, že bude našim chlapcům zdatným
soupeřem. Dubští dorostenci však potvrdili svůj
výkonnostní standard a zvítězili 2:1. Celkově
dubské družstvo dorostenců potvrdilo fyzickou
výkonnost, vyplývající ze zimní přípravy a taktickou a herní zdatnost ovlivněnou i působením
nové trenérské dvojice pánů Míly Heptnera a Karla Šedivého.

Družstvo dorostenců nastoupilo v této sestavě: Hejna P., Jeništa, Kubitzek, Holeček, Kamarád, Lodinský, Imrich, Rejzek, Lupoměský M.,
Sobotka, Lupoměský O., Borovský, Balok, Sobotka ml. a (Provazník). Branky: Imrich a soupeřova vlastní.
Vysokým uznáním oceňujeme družstvo dubských dorostenců za kázeň na hrací ploše.
Hlavní rozhodčí pan Miroslav Staněk předvedl vysokou úroveň v rozhodování, a to jak na
hřišti, tak i mimo něj.
Někteří naši dorostenci nastoupili 3. 5. i za
mužstvo dospělých – rovněž proti FK Kravaře.
Dorostenci: Lupoměský M., Jeništa a Kubiczek
předvedli i v družstvu mužů velmi dobrý výkon
a dá se říci, že branky stříleli jen dorostenci.
(Branky: ve 14 min. Míla Lupoměský a 75 min.
Jenda Jeništa z pokutového kopu.) Průměrné
utkání skončilo remízou 2:2 Delegovaní roz-

hodčí páni Robert German ml. a Jakub Zlatník
si v celkově nervózním utkání vedli s přehledem
a na hřišti i mimo něj si uměli zjednat pořádek.
O tom svědčí i přehršel rozdaných žlutých a červených karet na obou stranách.
Naši muži nastoupili v této sestavě: Farkaš,
Vnuk, Wagenknecht, Beneš, Mydlář, Soukup,
Heptner, Handl, Drahoňovský, Lupoměský M.,
Charouzek, Hejna, Jeništa a Kubitzek. Trenéři:
Míla Matějovský a Josef Ulman.
Dubští žáci zakončili první část jarního kola
opět s dvouciferným výsledkem, neboť s celkem
SK Sosnová vyhrály 13:0. V druhé části jarního
kola však budou mít soupeře daleko těžší – tak
držme našim nejmladším reprezentantům a reprezentantkám „palce!“ V neposlední řadě uvádíme sestavu a střelce branek. Sestava: Kubitzek M., Heinrich, Zídka, Šesták, Wagenknecht,
Jelen, Hladký, Kubitzek D., Wagenknechtová,
Sloup, Demeter, a Vomáčková. Branky: Kubitzek D. (4), Hladký (4), Demeter (2), Šesták (2),
a Jelen (1). Utkání řídil rozhodčí pan Vlastimil
Brych – jeho rozhodování bylo vysoce profesionální. A pro úplnost trenéři: páni Jiří Jeništa
a Lubomír Wagenknecht.
Desátého a jedenáctého května se konala
další utkání 20. kola dospělých a 9. kola dorostenců okresního přeboru v kopané. Naši muži
svůj zápas sehráli v Holanech, kde zvítězili
4:3 (3:1).
Od samého začátku byl zápas v plné režii našich hráčů a tak první poločas skončil 3:1. Druhý
poločas se vyvíjel zcela opačně. Jako by se naši
hráči s výsledkem spokojili, což mělo za následek jen těsné skóre 4:3. Přes to si však tři body
z Holan odvezli.
Sestava: Farkaš, Martínek, Rejzek, Beneš,
Mydlář, Soukup, Matějovský, Handl, Lupoměský
M., Lupoměský O., Drahoňovský, Jeništa, Nesvorný a Heptner.
SK ZŠ Jablonné - Dubá
Dubá – K. Šenov

SO 7. 6. 08
SO 14. 6. 08

Branky: Soukup (2), Lupoměský M. a Matějovský po jedné. Rozhodčí pan Pluhař řídil utkání
s přehledem, což se odrazilo na celkovém průběhu utkání.

Naši dorostenci zavítali do Brniště. Začátek
utkání byl velmi rozpačitý a dubští se nechali
„zaskočit“ s dvěmi brankami. Ale ještě do konce
prvního poločasu skóre vyrovnali a jednu branku
přidali. To znamenalo, že do druhého poločasu
nastupovali za stavu 3:2. Utkání skončilo výhrou
našich dorostenců 6:3.
Sestava: Hejna, Borovský, Kubitzek, Jeništa,
Kamarád, Lupoměský O., Lupoměský M., Sobotka T. Rejzek, Imrich, Holeček a Sobotka M.
Branky: Bobotka T. a Rejzek po dvou a Imrich
a Lupoměský M. po jedné brance.
Rozhodčí páni Jakub Zlatník a Robert German st. měli zápas pod kontrolou a utkání řídili
s přehledem!
Počátkem měsíce května došlo k rozlosování
druhé části jarního kola okresní soutěže žákovských družstev. Vzhledem k tomu, že část utkání
se hrála v květnu, uvádíme pouze termíny, které
budou sehrány v červnu (viz tabulku).
Zuzka Martínková, Fr. Kubišta,
Tělovýchovná jednota Slavoj
15;00 hod.
10;00 hod

Odjezd autobusem ve 12;30

