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Jarní myslivecké slavnosti

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
Ve druhé polovině dubna se krajské a regionální
stránky celostátních deníků začaly hemžit články informujícími o výsledku soudu, který probíhal mezi městem Dubá a bývalou ředitelkou naší
základní školy Mgr. Alenou Vondráčkovou. Hned
po vydání prvního článku, který vyšel v MF Dnes,
vypukla nejen ve škole, ale také mezi mnohými
z vás, kteří jste rodiči současných nebo i budoucích školáků, panika. Řada z vás kontaktovala
nejen mne, ale i pana místostarostu Tomáše
Nováka. Nebýt vašich obav, nezmiňovala bych
se o tomto tématu hned v květnovém vydání Dubáčku, neboť v době, kdy píši tento sloupek, stále
ještě nemám v ruce usnesení soudu. Právě proto,
že jsem se ještě neměla možnost seznámit s obsahem zmíněného usnesení, byly by všechny závěry předčasné.
Pravdou je, že soud posuzoval, zdali bylo odvolání bývalé ředitelky školy oprávněné. Pravdou
je také to, že jsme soudu jako důvod k jejímu odvolání předložili zprávu o výsledku kontroly z krajského úřadu, která dospěla k závěru, že za jejího působení v dubské škole došlo k závažnému
pochybení. Nezmiňovali jsme se ovšem o lidské
stránce celé této kauzy.
Téměř ve všech článcích, které vyšly v denním tisku, byla celá řada nepravdivých a zkreslených informací, jež se týkaly nejen mne, ale

také průběhu odvolání paní Vondráčkové. Protože vím, že většina z vás celou situaci týkající se
ZŠ sledovala již od začátku, že jste se zúčastňovali zasedání zastupitelstva, kde se tento problém řešil, a že jste si na tuto kauzu jistě utvořili
vlastní názor, nebudu se zde o této záležitosti
více rozepisovat. Mým cílem není na rozdíl od
„jiných“ házet na druhé špínu, vše co mělo být,
už bylo řečeno. Ve druhé polovině dubna jsme
se na radnici rovněž sešli s redaktorem MF Dnes
panem Polákem, kterému jsme poskytli všechny
potřebné informace, které bohužel v době, kdy
vznikal jeho článek, neměl k dispozici. Jen vás
milí spoluobčané chci uklidnit, že uděláme všechny zákonné kroky, které nám pomohou zabránit
tomu, aby se podobná situace v naší škole opakovala. Nedbejte proto na hrozivě vyhlížející novinové titulky, ZŠ Dubá má pouze jednu ředitelku,
a tou je paní Mgr. Jindřiška Skalická.
A nyní z veselejšího soudku. Od 1. dubna
můžete v Dubé opět vidět pracovníky VPP, kteří se až do konce listopadu budou starat nejen
o udržování pořádku v ulicích města, ale kteří
budou jako každým rokem také pečovat o městskou zeleň. Stejně jako v letech předešlých, tak
i letos jsme z úřadu práce přijali patnáct pracovníků. Tímto jim přeji mnoho zdaru a předem jim
děkuji za dobře odvedenou práci vedoucí k zušlechťování Dubé.

(str. 7)

Na přelomu dubna a května budou naši
pracovníci pokračovat ve výsadbě živého plotu u nádrže na autobusovém nádraží. Při nedávné kontrole jsme zjistili, že k největším
ztrátám došlo v případě vysazeného dřišťálu,
kterého na svahu sousedícím přímo s autobusovým nádražím chybí téměř třetina, a tak bude
muset být dosazen. Škody na těchto keřících
však nezpůsobili pouze nenechavci, ale také
všichni ti, kteří zde místo po asfaltu chodí raději přes trávník.
Protože se nám blíží letní sezóna, budeme pokračovat v úpravách areálu Autokempu
Nedamov. Pro letošní rok je v plánu oprava
vjezdu do autokempu a pokračování výstavby oplocení. Po skončení sezóny bude zahájena kompletní přestavba sociálního zařízení.
Na pokrytí těchto nákladů byl autokempu ponechán zisk z hospodářské činnosti za minulý
rok ve výši 691 tisíc korun. Na případné dofinancování pak město ve svém rozpočtu vyčlenilo milion korun.
V příštím vydání městského zpravodaje bych
vás ráda informovala např. o tom, jak bude probíhat rekonstrukce veřejného osvětlení v Dubé.
Nyní mi dovolte, abych vám popřála poklidný
a pokud možno prosluněný květen.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá

2
telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Informace

● Dovolujeme si vás upozornit, že od 1. dubna 2008 je otevírací doba sběrného dvora v Dubé každou středu prodloužena od 830 až do 1700 hodin. V pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek bude sběrný dvůr občanům k dispozici od 830 do 16 00 hodin, v sobotu pak od 8 00 do 1100 hodin. Polední
pauza, během níž zůstává dvůr zavřený, je od 1100 do 1130 hodin. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na ekoložku MěÚ Dubá sl. Martínkovou na tel. čísle 724 857 243.
● Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních
vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.
● 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.

Nekonečná skládka na Panské vsi

Černé skládky jsou obecně velkým problémem
dnešní doby. V Dubé a spádových obcích se s nimi
bohužel potýkáme poměrně často. Jedná se však
vesměs o několik pohozených pneumatik, složenou
stavební suť nebo poházené odpadky. Zcela jiná
situace však panuje okolo skládky na Panské vsi.
Podle místních obyvatel sem byly odpadky sváženy celá desetiletí. Na začátku dubna jsem se spolu se dvěma pracovnicemi VPP plná elánu vypravila vstříc alespoň částečné likvidaci této spouště,
která hyzdí jinak půvabnou přírodu na Panské vsi.
Nejprve jsme bez větších obtíží vyčistily stráň pod
stanovištěm separátů a postupovaly jsme roklinkou
dál. Nutno podotknout, že jsme zde narazily na několik skutečných kuriozit, ale také na nebezpečný
odpad jako je eternit. „Vesele“ jsme pytlovaly a postupovaly směrem k pěšince vedoucí ke schodišti,
které vyúsťuje poblíž silnice.
O tom, že nás „větší“ množství práce teprve
čeká jsme sice věděly, tedy alespoň já, ale netušily jsme, že po naplnění dvou desítek velkých
pytlů neubude snad ani třetina všudypřítomného
odpadu. Čistě pro zajímavost, mezi nekonečným
mořem starých plechovek, lahví, igelitových pytlíků od mléka, či bot se povalovaly takové „po-

klady“ jako nafukovací bazén, domácí kuchyňské
náčiní, oblečení, desítky skleněných zkumavek,
nad jejichž původním obsahem jsme raději ani
nepřemýšlely, umělohmotných kelímků a tak dále,
a tak dále, a tak dále...

Po úspěšném zdolání jedné vrstvy stačilo
vytáhnout zdánlivě poslední pytlík a vyvalilo se
na nás dalších třicet centimetrů odpadků. Prvotní odhodlání po několika hodinách úporné práce
vystřídal pocit bezmoci, ba dokonce i zoufalství.
U mnoha, již vesměs neidentifikovatelných předmětů, jsem mohla s klidem konstatovat, že jsou
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zcela bezesporu starší než já, což nejen mě, ale
také mé dvě zdatné pomocnice značně demoralizovalo. Během jednoho dne bylo z Panské vsi
odvezeno celkem 21 pytlů odpadu, eternit a nezanedbatelné množství železného šrotu.
Ten samý týden o víkendu jsem se „na místo
činu“ vrátila ještě jednou, tentokráte se dvěma
zdatnými mužskými pomocníky. Přitom jsme odpadky naplnili dalších 16 pytlů.
Věřím, že v dnešní době, kdy se lidé o ekologii zajímají podstatně více než tomu bylo dříve,
už by k tvorbě podobné skládky takového rozsahu nedošlo. To ale nemění nic na tom, že budeme mít ještě hodně práce s tím, než uvedeme přírodu na Panské vsi do požadovaného stavu.
Bohužel ani já, ani pracovníci města nemůžeme ohlídat všechna místa a zajistit tak, aby nedocházelo k tvorbě nových skládek. Proto bych
vás všechny, milí občané, chtěla požádat, abyste
v případě, že při procházce narazíte na místo, kde
se hromadí odpadky, kontaktovali Městský úřad
Dubá, nebo přímo mne na tel. čísle 724 857 243.
Všem nám přeci záleží na tom, abychom si přírodu v místě, kde žijeme zachovali čistou.
Zuzka Martínková, ekoložka MěÚ Dubá

JUBILEA

Vokurková Anna, Dubá
Čech Petr, Dubá
Kořínek Václav, Dřevčice
Hřebíčková Věnceslava, Deštná
Velechovská Vlasta, Dřevčice
Miková Antonie, Dubá
Balucha Emil, Dubá

ÚMRTÍ

Žák Josef, Dřevčice
Šolcová Marie, Lhota
Kettner Adolf, Deštná
Dušička Ladislav, Panská Ves
Talachová Daniela, Dubá

82 let
70 let
81 let
75 let
70 let

NAROZENÍ

Lupoměská Anežka, Dubá

Z

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553
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Rozpočet města Dubá na rok 2008

Rozpočet města Dubá na rok 2008 schválilo zastupitelstvo na svém únorovém zasedání jako
vyrovnaný, a to ve výši 26 milionů 373 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že rozpočet nevykazuje
žádnou ztrátu, není třeba zapojovat finanční rezervy z minulých let, které k 1. lednu 2008 činily
10 milionů 900 tisíc korun. Jak jste se mohli dočíst již v březnovém vydání Dubáčku, v letošním
roce došlo ke změně v rozpočtovém určení daní,
což pro naše město přineslo jednu velkou výhodu. Letos poprvé se totiž mezi kritérii, která jsou
rozhodujícími pro stanovení výše rozpočtu, bere
v potaz také rozloha správního území obce a ne
jen počet obyvatel, jak tomu bylo doposud. Díky
těmto novým rozpočtovým určením získá Dubá
přibližně o 3,5 milionu korun více z výnosů sdílených daní.
Stejně jako v letech předešlých vynaloží město značné náklady na údržbu silnic, na bytové
hospodářství a nemalé finanční prostředky investuje také do cestovního ruchu.
Nyní vás blíže seznámíme s největšími výdaji, s nimiž město Dubá pro letošní rok počítá ve
svém rozpočtu.
Již zmíněné investice do cestovního ruchu
představuje především milion korun na plánovanou přestavbu sociálního zařízení v Autokempu Nedamov. Nedamovský autokemp se rok od
roku stává turisticky stále vyhledávanějším místem. Stávající sociální zařízení by dle plánu mělo
být novým nahrazeno po skončení letní sezony
2008. Věříme, že tuto změnu ocení všichni, kdo

se do Nedamova rádi vracejí. S cestovním ruchem v Dubé nesouvisí pouze autokemp, ale
také městské informační centrum, jehož provoz
a nákup zboží a materiálů, které jsou v něm k dostání, podpoří město z rozpočtu částkou 120 tisíc korun.
V letošním roce se počítá s celou řadou oprav
značně poničených cest a silnic. Na nezbytné
opravy silnic a na posypový materiál na zimu jsou
v rozpočtu připraveny dva miliony korun. Z toho
by celých milion 600 tisíc mělo pokrýt náklady na
rekonstrukci Českolipské ulice, která je, jak sami
víte, ve velmi špatném stavu. Na údržbu chodníků je připraveno 200 tisíc korun.
Celkem šesti sty tisíci přispěje město na
provoz mateřské školy, na provoz základní školy uvolnilo město částku milion 600 tisíc korun,
dalších 200 tisíc bude použito na zavedení elektronického stravovacího systému, pořízení přídavného ventilátoru nutného pro bezpečnost budovy
školy z hlediska požární ochrany a na software
pro počítačovou učebnu.
Dalším výdajem ve výši osmdesáti tisíc je příspěvek na činnost knihoven v Dubé a Deštné.
Ani v letošním roce neopomene město podpořit kulturní dění. Na akce v oblasti kultury je
pro rok 2008 v rozpočtu vyčleněno na 300 tisíc
korun, největší finanční prostředky přitom budou
vynaloženy na tradiční Mezinárodní jazzové dny
Dubá – Nedamov a na Letní slavnosti města, které budou letos spojeny s oslavou uplynutí 755 let
od první dochované zmínky o Dubé.

Do Dubé zavítá zajímavá expedice

Expedice s názvem Projekt Kreybich II má za
úkol připomenout známou, neuvěřitelných 549 km
dlouhou cesty pěšky s trakařem naloženým sklem
z roku 1863. Tuto cestu z Kamenického Šenova až
do Vídně si 5. května zopakuje Peter Rath.
Smyslem celé expedice je připomenout historický začátek obchodování se sklem. Díky tomu
se totiž Kamenický Šenov stal nejznámějším a
nejbohatším městem výroby luxusního skla v bývalé Rakouské monarchii a v srdci Evropy.
Jednou z plánovaných zastávek této expedice se stane právě Dubá, kam Peter Rath zavítá

6. května večer. Druhý den ráno bude pokračovat dále směrem do Vídně. Město se tuto akci
rozhodlo podpořit poskytnutím ubytování a stravy v Autokempu Nedamov. Stejně jako v devatenáctém století Georg Kreybich, přiveze s sebou
i Peter Rath z Kamenického Šenova ručně vyrobené sklářské produkty, které si zájemci budou
moci na památku zakoupit. Do Vídně by Peter
Rath měl podle plánu dorazit 30. května. Jménem města Dubá mu na jeho cestě přejeme
mnoho úspěchů.
Zuzka Martínková

Na výdaje na bytové hospodářství je připraveno dva a půl milionu korun, co se nebytového
hospodářství týče, překročí tyto náklady milion
korun. Na 500 tisíc z celkových nákladů na nebytové hospodářství hodlá město investovat do
pořízení projektové dokumentace na obnovu bývalého hotelu Slávie.
Důležité je také vědět, že občané mohou
i nadále využívat možnosti půjček z fondu rozvoje bydlení, kde je připraveno 150 tisíc korun.
K nejvýznamnějším akcím, s nimiž město pro
tento rok počítá, je oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení. Na běžné opravy padne cca
200 tisíc, 800 tisíc je připraveno na rekonstrukci
osvětlení, dalších 500 tisíc pak na spotřebu elektrické energie.
Na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu je připraven milion 400 tisíc korun, na péči
o veřejnou zeleň, plánovanou výsadbu a ošetřování dřevin pak dalších 200 tisíc. Protipožární ochranu, kterou nám zajišťuje jednotka Sboru
dobrovolných hasičů Dubá, podpořilo letos město
ze svého rozpočtu částkou 780 tisíc. Tato částka se samozřejmě bude navyšovat podle přijatých dotací.
Závěrem zmiňme ještě činnost osadních výborů. Stejně jako v letech předešlých, tak i v roce
2008 získá osadní výbor v Dřevčicích a osadní
výbor Deštná-Zakšín shodně po dvou stech tisících, osadní výbor Zátyní pak sto tisíc korun na
realizaci akcí naplánovaných pro letošní rok.
Zuzka Martínková

Poděkování

Městské lesy Dubá by tímto
chtěly poděkovat Mysliveckému sdružení Výr Dubá za postavení oplocenky na Vrabcově. Pomoci členů tohoto sdružení si skutečně ceníme.

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 4/2008 ze dne 10. dubna 2008 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. (Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.) Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený doplněný program
zasedání zastupitelstva č. 4/2008.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0

VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2008 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

2) URČILO na návrh paní starostky zapiso-

4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 10/08): st.p.č. 10/1, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 758 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky. Strana kupující: pan
T.N., kupní cena činí: 120,- Kč za 1 m2 pozemku, tj. 90 960,- Kč plus správní poplatky, vše se
splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín

vatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Hozu a paní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení pana Tomáše
Maříka.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitelstva č. 3/2008 ze dne 13. března 2008
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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: 8
proti: 0
zdrželo se: 1

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 7/08): p.p.č. 693, vodní plocha
o výměře 144 m2, p.p.č. 694/2, trvalý travní porost o výměře 309 m2, v obci Dubá, katastrální

4
území Dražejov u Dubé.
Strana kupující: pan R.K. a paní J.K., kupní cena činí: 40,- Kč za 1 m2 pozemku, tj. 18
120,- 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: 9
proti: 0
zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozem-

ku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 30/07): p.p.č. 1146/5, ostatní
plocha o výměře 136 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Strana kupující: pan
E.A., kupní cena činí: 40,- Kč za 1 m2 pozemku, tj. 5 440,- Kč plus správní poplatky, vše se
splatností při podpisu kupní smlouvy. V kupní
smlouvě bude sjednáno, že strana kupující má
povinnost nejpozději do dvou let od uzavření
kupní smlouvy předmět prodeje (tj. pozemek
včetně vodní nádrže) z důvodu zajištění bezpečnosti řádně opravit a zabezpečit proti vstupu jiných osob. 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: 9
proti: 0
zdrželo se: 0

5) PROJEDNALO záležitost týkající se pro-

nájmu horního a dolního prodejního stánku
v areálu Autocampu Nedamov na sezónu 2008.
Na základě zveřejněných podmínek v záměru
města Dubá ze dne 22.1. 2008, bylo doručeno
celkem 10 písemných nabídek.
VZALO NA VĚDOMÍ rozhodnutí paní starostky, tyto prodejní stánky budou pronajaty za
stanovených podmínek následovně: horní stánek – nájemce pan K.R., nájemné je stanoveno
podle nabídky ve výši 85 000,- Kč za sezónu,
dolní stánek – nájemce pan P.H., nájemné je
stanoveno podle nabídky ve výši 50 000,- Kč
za sezónu.
komentář starostky: Nabídka pana K.R. splňovala všechny podmínky pronájmu, důležitou
roli v mém rozhodnutí byl opakovaný zájem nájemce o provozování prodejního stánku v Autocampu Nedamov. Nabídka pana P.H. rovněž
splňovala všechny podmínky pronájmu stanovené městem Dubá a navíc jsem se rozhodla
podpořit místního občana.

6) PROJEDNALO předložený projekt společnosti WASTECH a.s., Praha, týkající se záměru vybudování bioplynové stanice na pozemku
p.p.č. 1912/27, v obci Dubá, katastrální území
Dubá.
NESCHVÁLILO vydání souhlasu s umístěním projektované bioplynové stanice s kogenerační jednotkou na p.p.č. 1912/27, v obci Dubá,
katastrální území Dubá.
pro schválení: 0
proti schválení: 9
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zastupitelstvo zvážilo všechny předložené informace společnosti
WASTECH a výsledek dotazníkového šetření
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názoru obyvatelstva k vystavění bioplynové stanice. Zastupitelstvo stejně jako obyvatelé Dubé
rozhodlo nepodpořit výstavbu bioplynové stanice.
Hlavními důvody bylo nevhodné umístění stanice, obavy ze zápachu z provozu, zanedbatelné
množství nově vzniklých pracovních příležitostí,
ohrožení čistoty spodních vod.
7) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se hospodaření
města Dubá za 1. čtvrtletí roku 2008, viz příloha
k nahlédnutí na MěÚ Dubá.
komentář starostky: Za 1. čtvrtletí roku 2008
byly příjmy města ve výši 7 226 000,– Kč, což je
27,40 % plánovaného ročního rozpočtu. Výdaje
jsou ve výši 4 726 000,– Kč, což je jen 17,92 %
plánovaného rozpočtu. Hospodaření města za
1. čtvrtletí 2008 je v přebytku 2 500 000,– Kč,
stav finančních prostředků města Dubá k 31.3.
2008 je 13 438 724,– Kč.
Dále se fi nanční výbor seznámil s výzvou na
výběrové řízení v malém rozsahu na projektovou dokumentaci na rekonstrukci bývalého hotelu Slávie. Bylo obesláno 7 projekčních firem.
Lhůta pro podání nabídek na řešení rekonstrukce
včetně cenové nabídky je stanovena do 9. května 2008. Další schůzka finančního výboru bude
12.5. 2008. Finanční výbor se bude zabývat návrhem rozpočtového výhledu a úpravou č. 1 rozpočtu města Dubá na rok 2008.

8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předloženou nabídku společnosti ELECTROSUN,
s.r.o., Bobnice, na rekonstrukci veřejného osvětlení na náměstí v Dubé, v ceně cca 280 500,- Kč
včetně DPH.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Náměstí bude osvětleno
svítidly Elisé. 16 kusů svítidel bude osazeno na
čtyřech kuželových sloupech, vše v barvě šedá
– grafit.

9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený strategický plán místní akční skupiny LAG
Podralsko pro program LEADER v plánovacím
období 2007 – 2013, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Místí akční skupina stanovila tyto priority: Obnova a rozvoj vesnic;
Občanské vybavení a služby, Podpora vzdělávání; Podpora cestovního ruchu; Ochrana
a rozvoj kulturního dědictví venkova.
10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky finančně se podílet částkou cca 13 000,- Kč z rozpočtu
města Dubá na provoz autobusové linkové letní
turistické dopravy Máchovým krajem.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Zastupitelstvo podpořilo posílení letní autobusové turistické dopravy mezi městy Mšeno – Dubá – Doksy.
Linka bude zajišťována minibusy firmy KOKOŘÍNSKÝ SOK, s. r. o. každou sobotu a neděli v červenci a srpnu 2008. Jízdní řád bude
včas zveřejněn. V jednání je získání finančních prostředků na cyklopřívěs, který by byl
jistě hojně využíván.
11) SCHVÁLILO na návrh zastupitelky paní Markéty Slezák na základě předložené písemné žá-

Dubáček

dosti správce Římskokatolické farnosti Deštná
Mgr. Milana Mordačíka poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá ve výši 60 000,Kč na spolufinancování obnovy venkovní fasády
kostela Sv. Václava v Deštné v roce 2008. Tento finanční příspěvek bude poskytnut za předpokladu, že Římskokatolická farnost Deštná
získá z havarijního fondu Ministerstva kultury
ČR na tuto akci dotaci ve výši 500 000,- Kč.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zastupitelstvo stejně jako
v loňském roce podpoří obnovu nejstarší sakrální památky v našem kraji.

12) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:

– technické pomoci (výměna prasklých
okenních výplní v tělocvičně ZŠ Dubá)
komentář starostky: Autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby pan J.H. doporučil odstranit skleněné tvárnice a nahradit je plastovými
průsvitnými profily. Oslovíme tedy firmy zabývající se danou problematikou a vyžádáme si
jejich nabídky.
– žádosti o opravu městské komunikace Na
Terase v Dubé
komentář starostky: Pan V.K. požádal o opravu komunikace, která je jedinou příjezdovou
a přístupovou cestou k jeho domu. Dle jeho
slov je cesta dlouhodobě v havarijním stavu.
– podání žádosti o dotaci na obnovu interiéru kaple v Horkách

komentář starostky: Na obnovu interiéru
kaple chceme získat peníze z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Náklady
na obnovu činí 113 431,– Kč, spoluúčast města Dubá je stanovena na 10 %.

– nástupu pracovníků na veřejně prospěšné
práce
komentář starostky: Podobně jako loni nastoupilo celkem 15 občanů Dubé na veřejně
prospěšné práce. Budou se věnovat hlavně
úklidu města, sekání trávy, úpravě zeleně.
– probíhajících úprav návsi ve Dřevčicích
komentář starostky: Firma SaM silnice a mosty a. s. předložila cenovou nabídku k vydláždění žlábku na levé straně silnice (směr Dubá –
Dřevčice) a vydláždění plochy před restaurací.
Měly by se tím dokončit další práce při obnově
návsi ve Dřevčicích a zároveň částečně opravit nevhodný povrch pravé strany návsi. Cenová
nabídka je ve výši cca 140 000,– Kč.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Příští zasedání
se bude konat

v Deštné

v čp. 9 (nad obchodem)
dne 15. května
od 18.00 hodin.
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v březnu

l Ve dnech 1.3.2008 od 09:30 hodin do
2.3.2008, 22:32 hodin vyjela jednotka s technikou k likvidačním pracím po živelné pohromě –
větrné smršti Emma, při které odstraňovala spadlé stromy z komunikací a veřejných prostranství.
Celkem bylo 28 výjezdů, z toho 11 v katastru
obce Dubá, a to: Beškov, Lhota, Sušice, Ždírec,
Loubí, Pavličky, Nedvězí, Zakšín, Korce, Blatce
a další místa dle předurčenosti jednotky požárním poplachovým plánem Libereckého kraje. Na
zásazích se podílelo 12 členů jednotky. Při posledním zásahu ve Ždíreckém dole došlo poryvem větru k samovolnému pádu stromu, který zasáhl Tomáše Maříka. Po vyproštění zraněného
člena jednotky, který se nacházel pod kmenem
stromu byla na místo zásahu přivolána Záchranná zdravotní služba která ho odvezla do nemocnice k dalšímu ošetření a následné hospitalizace.
Z pozice velitele JPO II/1 SDH Dubá děkuji všem zasahujícím členům za jejich vykonanou
práci při časově a fyzicky náročných zásazích.
l Dne 1.3.2008 od 12:15 do 2.3.2008 16:00 hodin vyjela jednotka k požáru s technikou CAS-24
Š706, RZA I Nissan Patrol a CAS-32 T148 v počtu
1 + 7 do obce Chlum. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár ve
věži zvonice kostela. Požár se nacházel v 60ti metrové výšce. Pomocí lezecké skupiny bylo provedeno natažení jednoho proudu „C“ vnitřní cestou
(věží kostela) do zvonice, kde byla provedena likvidace požářiště. Na místě zásahu byla přítomna místostarostka obce Chlum. Jednotka zajistila
následující den dohled nad požářištěm z důvodu
možného znovuzahoření vlivem silného větru. Příčina vzniku požáru byla od blesku. Škoda na majetku byla vyčíslena vyšetřovatelem příčin požáru z Hasičského záchranného sboru Česká Lípa
na 50.000,- Kč a uchráněné hodnoty byly ve výši
10.000.000,- Kč. Velitel zásahu: Jaroslav Hoza.
l Dne 5.3.2008 od 06:35 do 07:40 hodin vyjela
jednotka k požáru v Dubé Na Výsluní s technikou
CAS-24 Š706 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
sazí v komínovém tělese. Likvidace hořících sazí
byla provedena jednoduchými hasebními prostředky (kominickým nářadím). Při závěrečném průzkumu bylo zjištěno porušení komínového tělesa a vysloven zákaz používání do provedené revize odborně způsobilou osobou. Příčina vzniku požáru

byla ve špatné instalaci kouřovodu topného tělesa
do komína. Velitel zásahu: Jaroslav Hoza.
l Dne 6.3.2008 od 13:44 do 15:15 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 na Nový Berštejn s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěna dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku
požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny byly zlikvidovány 80-ti litry sorbentu Vapex. Na místo nehody byla povolána Záchranná zdravotní služba,
která odvezla řidičku osobního automobilu k dalšímu ošetření. Velitel zásahu: Pavel Kulhánek.
l Dne 22.3.2008 od 12:24 do 12:57 hodin vyjela jednotka k požáru na Vrabcov s technikou
CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěn požár dřevního odpadu po pálení klestu u Dědova
mlýna. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním proudem „C“. Příčina vzniku požáru byla hrubá nedbalost – navezení dřevního
odpadu na nevychladlé ohniště po pálení klestu.
Zde hrozilo jeho vznícení a následné rozšíření do
lesního porostu. Velitel zásahu: Miloš Mařík.
l Dne 28.3.2008 od 10:26 do 11:43 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy
číslo 9 v katastru obce Bukovec s technikou RZA I
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Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu zjištěna dopravní
nehoda osobního a nákladního automobilu. Havarovaná vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé kapaliny byly zlikvidovány 30ti
litry sorbentu Vapex. Dopravní nehoda bez zranění. Velitel zásahu: Pavel Kulhánek.
l Dne 29.3.2008 od 17:09 do 18:11 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy
číslo 9 v katastru obce Deštná s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu zjištěn havarovaný osobní automobil s jednou lehce zraněnou osobou. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku
požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Zraněná osoba byla předána do péče Záchranné zdravotní služby. Místo zásahu bylo předáno
Policii ČR. Velitel zásahu: Jaroslav Hoza.
l Dne 30.3.2008 od 21:46 do 22:32 hodin vyjela jednotka k požáru na letiště v Dubé (směr
Pavličky) s technikou CAS-32 T148 v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár odpadu (dřevní hmota).
Lokalizace a následná likvidace byla provedena
jedním proudem „C“. Z podezření na trestní čin
bylo místo zásahu předáno Policii ČR. Velitel zásahu: Miloš Mařík.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST – KVĚTEN 2008

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
čtvrtek 1. 5.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

čtvrtek 8. 5.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 951 901

sobota 17. 5.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 25. 5.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

sobota 3. 5.
MUDr. Zlatuše Erbenová
Tovární vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935

sobota 10. 5.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 487 520 704

neděle 18. 5.
MUDr. Marie Becková
Vřesová 7075, Česká Lípa
tel. 487 853 522

sobota 31. 5.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

neděle 4. 5.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 11. 5.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel. 487 843 622

sobota 24. 5.
MUDr. Milena Palková
B. Egermanna 231, Nový Bor
tel. 487 727 840
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PLACENÁ INZERCE

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

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

PLACENÁ INZERCE

Recepty

ZAPEČENÉ ŠPAGETY S MASEM

Ingredience: zbytek pečeného nebo vařeného masa (asi 300 g), 400 g
špaget, 250 - 300 ml kečupu, oregano, 2 - 3 cibule, 3 - 4 stroužky česneku, olej, 150 g tvrdého sýra
Postup: Maso pokrájíme na drobnější kousky. Na rozehřátém oleji necháme zesklovatět pokrájenou cibuli, přidáme maso, oregano a společně
osmažíme. Odstavíme a vmícháme prolisovaný česnek a kečup. Špagety
uvaříme podle návodu na obalu a scedíme. Obsah pánve důkladně smícháme se špagetami a urovnáme do pekáče. Vložíme do trouby vyhřáté
na 200 °C. Po 15 - 20 minutách povrch špaget posypeme strouhaným
sýrem, vrátíme do trouby a necháme sýr roztavit. Maso můžeme nahradit
uzeninou (párky, kabanos, klobása,...).

BALKÁNSKÁ VEPŘOVÁ PEČÍNKA

Ingredience: 1 kg vepřové kýty nebo plecka, 8 - 10 stroužků česneku,
sůl, pepř, po troše sušeného tymiánu a rozmarýnu, 8 lžic oleje, 1 kg malých brambor, 200 ml bílého vína, 6 lžic rajčatového protlaku nebo kečupu, zelená petrželka
Postup: Oloupané stroužky česneku podélně rozřízneme na poloviny
nebo třetiny a obalíme je ve směsi soli a pepře. Omyté maso osušíme,
ostrým nožem do něj několikrát píchneme a do vzniklých otvorů vtlačíme kousky česneku. Maso ze všech stran potřeme olejem, osolíme,
opepříme, posypeme tymiánem a rozmarýnem, vložíme do pekáčku vytřeného olejem, přikryjeme a necháme do druhého dne uležet v chladu.
Vložíme do trouby vyhřáté na 220°C a pečeme. Po 30 minutách maso
otočíme a přidáme k němu do pekáče oloupané brambory. Osolíme je
a přelijeme protlakem nebo kečupem, který jsme rozmíchali se 4 lžícemi vína. Podlijeme zbylým vínem, přikryjeme a upečeme doměkka (asi
hodinu). Měkké maso nakrájíme na tenké plátky a podáváme s bramborami, které na talíři posypeme zelenou petrželkou. Podáváme se zeleninovým salátem.
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Jarní myslivecké slavnosti

Stalo se již tradicí, že myslivci z mysliveckého sdružení Šedina – Chlum vítají jaro tak, že
uspořádají společenský večer s pestrým doprovodným programem, na který pozvou zástupce
z OMS Česká Lípa, členy z ostatních sousedních
sdružení a pochopitelně i nemysliveckou veřejnost. Letos bohužel díky velikonočním prázdninám chybělo oblíbené vystoupení dětí z Jestřebí, a tak se celý večer nesl hlavně v mysliveckém
duchu. Po slavnostním zahájení panem Josefem
Vítkem a šéfredaktorem časopisu Myslivost ing.
Jiřím Kasinou, jež letos rovněž přijal pozvání, se
ujala svých nástrojů kapela Strahovanka, která
nás celým večerem příjemně provázela. V pauzách se pak odehrávaly jednotlivé vstupy, připravené chlumskými myslivci. A tak nechybělo tradiční pasování lovců Pivoně lesního, tajemného
tvora, kterého může myslivec ulovit jen jednou

za život. Příjemným zjištěním je, že jeho stavy
se v okolních honitbách stále zvyšují, neboť tentokrát byli pasováni hned dva šťastní lovci. Václav Benda a Luboš Blecha. Dvěma dalším myslivcům bylo uděleno myslivecké vyznamenání
třetího stupně, a to nepřítomnému MVDr. Jiřímu
Šmídovi a MUDR. Věře Ullmannové. Dalším bodem programu byla taneční soutěž o sponzorem
darovaný cukrový dort, kterou vyhráli manželé
Stejskalovi z našeho sdružení Výr Dubá a obhájili tak loňské vítězství našeho hospodáře a jeho
ženy. Po vylosování bohaté tomboly nesměl chybět tradiční myslivecký soud v podání pana Tomáše Nováka a trubače Karla Steinera. Poté již
následovala volná zábava. Nezbývá než dodat,
že se jarní slavnosti chlumským myslivcům opět
jako v minulých letech vydařily, že jsme měli příležitost znovu se setkat s kolegy ze sousedních
sdružení a že jsme zahájili ten další myslivecký rok společně v duchu tradic a mysliveckého přátelství.
Na úplný závěr
bych si vás dovolil pozvat na besedu s členy Klubu autorů při
ČMMJ, která letos proběhne právě zde v kulturním domě v Chlumu,
a to dne 14.6.2008 od
19.00 hod jako součást letošního setkání
autorů, které se koná
v Dubé.
Petr Slaba
www.myslivost.cz/
msvyrduba

Mlčení jehňátek

Poslední krásně prosluněný březnový den byl
bohužel poznamenán smutnou událostí, která
se stala v Pavličkách na pozemku paní Velechovské.
Dva dny předtím utekli chovateli z Obroku dva
velcí psi. Po dvoudenním toulání po lesích jim
vytrávilo a probudily se v nich pradávné lovecké
pudy po divokých předcích. A tak se stalo, že na
pastvině, kde si hrála jarní jehňata ze stádečka
ovcí, zaútočili právě na ně a tři z nich zabili. Když
se k psům paní Velechovská chtěla u vodárny
v Pavličkách, kam odtáhli jedno z nebohých jehňat, přiblížit, výhružně na ní vrčeli. A tak raději
zavolala policii, která však celou věc přenechala
kupodivu na starost myslivcům – prý že je doba
hájení zvěře?!? Nevím sice k jaké naší zvěři se
řadí domácí ovce, ale budiž. A tak se na místo
vypravil hospodář místního mysliveckého sdružení společně s majitelem psů, na kterého náhodou
cestou narazil. Psi však již byli pryč a nereagovali
ani na volání a pískání svého pána. Naštěstí se
druhý den vrátili zpět domů a tak nemohli natropit více škody. Majitel psů po dohodě s chovatel-

kou ovcí slíbil úhradu škody, a tak se vše vyřešilo bez zbytečných průtahů a dohadů. Zbyly jen
smíšené, nepříliš dobré pocity a nezodpovězené
otázky…třeba taková – že je od majitele psů sice
pěkné, že škodu uhradí, ale že by bylo mnohem
lepší, kdyby si psy zabezpečil tak, aby již neutekli. Protože příště by si mohlo poblíž hrát třeba
nějaké malé dítě a raději nedomýšlím, co by se
mohlo stát, viďte.
Petr Slaba

lovci Pivoňů

Myslivci postavili
oplocenku

Jaro je v plném proudu, a tak mají napilno i lesáci. Je zapotřebí připravit vytěžené paseky na
sadbu nových stromků. Kde se nedostane traktor
s pluhem, aby vyklizené plochy po těžbě dřeva
naoral pro výsadbu, tam musí přijít ke slovu motyka a lidské ruce. Do takto připravené půdy se
pak vysazují nové sazenice malých stromečků.
V některých místech, kde se vysazuje jedle či
některé druhy listnáčů, je pak třeba tyto plochy
oplotit. V rámci dobrých vztahů při těchto pěstebních činnostech přiloží často ruku k dílu i členové
mysliveckých sdružení, kteří mají v těchto lokalitách pronajaté honitby. Stejné je to i u nás.
O posledním březnovém víkendu se na žádost
obecních lesů města Dubá sešli myslivci z místního
sdružení „Výr“ Dubá – Deštná na kraji rákosových
mokřadů Vrabcov, kde se pod vedením místního
dubského hajného pana Zbyška Stibora pustili do
stavby oplocení kolem zasázené paseky javorů, aby
se tak malé stromečky ochránily před okusem zvěří, nežli dorostou do patřičné výšky, kdy už jim zvěř
neublíží. Díky velké účasti členů vyrostla ochranná
oplocenka kolem stromečků za pár hodin.
Petr Slaba

8

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Turistická putování

ZA VODOU A SKALAMI

V květnu se pokocháme krásou pískovcových
skal a nahlédneme do tajemných vodních zákoutí. Vycházka bude delší, přibližně patnáctikilometrová. Z Dubé vyjdeme po žluté turistické značce mšenskou silnicí do Rozprechtic, kde si vlevo
od silnice všimneme malé vodní plochy, kterou
pro obojživelníky vytvořili pracovníci CHKO Kokořínsko. Na křižovatce u empírového pavilonku

vybudovalo CHKO, a můžeme obdivovat zajímavou vodní plochu, která vznikla v hlubokém úvoze původní cesty.
Po obou stranách údolí se tyčí pískovcové
skalní bloky, omleté do oblých tvarů. Jako velký

Dubáček

kterou se tyčí velká bříza. I vlhké údolí, kterým
se cesta vine, lemují skály, zde jsou oblé a měkce tvarované. Napojíme na zelenou turistickou
značku a dojdeme až na rozcestí, kde se po žluté
dáme štěrkem sypanou lesní cestou vzhůru. Dostaneme se tak na vrchol Panenského hřebene,
kde je nejen rozcestník, ale i příjemné zastřeše-

Skály u Dražejova

Empírový pavilon s kaplí v Rozprechticích

s kaplí pokračujeme žlutě značenou cestou do
Pramenného dolu, dříve nazývaného také Studniční. Rybníček vedle odbočky vznikl tím, že odtok z údolí na druhé straně silnice byl před časem
zavezen bahnem z Nedamovského rybníka.
V Pramenném dole míjíme několik dnes již
nefunkčních vodárenských zařízení, které svého času tvořily soustavu, zásobující vodou Dražejov. Před vybudování tohoto technicky zajímavého vodovodu, dováželi dražejovští vodu v lejtách volskými potahy. U první okrouhlé vodárny
nahlédneme rozbitým oknem přes mříž do jejího

Nitro vodárny

nitra. Schodiště, obtáčející vnitřní prostor i pod
temnou vodní hladinou, evokuje hororové kulisy.
Půjdeme dále po žluté značce, vlevo podél cesty
teče potok. O něco dále vyvěrá vpravo od cesty pramínek, jeden z mnoha, podle kterých má
údolí své jméno. Nahoře nad strmou strání je lokalita zvaná U trojek, náležející k zaniklé osadě
Heřmánky. Do současnosti se z jejích tří domů
zachovaly jen základy a sklepy vytesané ve skále. Dva menší domy neměly vlastní zdroj vody, u
pozůstatků největší usedlosti je studna více než
35 metrů hluboká.
Na druhé straně cesty stojí další vodárenská
stavba, šumění vody je slyšet již zdaleka. Nezajištěným otvorem rozbitých dveří se můžeme
podívat do hluboké šachty s železným žebříkem,
do které padá zdánlivě odnikud velké množství
vody. Kampak ta spousta vody mizí? Mineme několik různě velkých tůněk, které na toku potoka

projev neúcty k přírodě působí pneumatika od
traktoru, pohozená v lese. Žlutá značka odbočuje
vpravo nahoru do osady Dražejov, my ale půjdeme stále rovně, až k velkému balvanu, ležícímu
uprostřed údolí. Vlevo bychom se dostali k roubené samotě, která náleží k osadě Kluk. I u tohoto
domu je studna přes 40 m hluboká.
Neodbočíme a pokračujeme za balvanem
v přímém směru. Vlevo se již tyčí mohutná skalní hradba. Posléze uvidíme mezi stromy členité skalní útvary i vpravo. Netvoří žádné skalní
město, ani nejsou nijak vysoké a nesvírají cestu
do temné rokliny, zato vypadají jako pobořená
pradávná opevnění, zuby cimbuří, hradní paláce
s věžemi, okny a klenutými vstupy. Hrany štíhlých
věží jsou ostré, viklany vypadají vratce, příroda
se vyřádila. Stoupáme cestou lemovanou omšelými kameny, která by klidně mohla sloužit jako
přístup k sídlu Vlada Tepese alias Draculy. Teprve nahoře vyjdeme na plošinu, vzniklou odlámáním skalní stěny při těžbě kamene, zadní část
planiny je ohraničena dlouhou štukovou zdí. Přes
padlý strom po pravé straně se pak následně vlevo dostaneme na málo znatelnou pěšinu, která
ve stráňce plošinu obchází. Vyvede nás z lesa
a podél pole dojdeme na cestu od Kluku k Dražejovu, po které se dáme vpravo.
Vedle cesty je útulný bývalý hřbitůvek s malou
márnicí. Pracovníci města jej v nedávné době proklestili a vyčistili. Kolem něj dojdeme k úzké silnici, vpravo vidíme osadu Dražejov, vlevo na návrší mezi stromy zajímavou stavbu vodárny. Ačkoliv
byla již součástí původního vodovodního systému,
je i nyní plně funkční a z nového hloubkového vrtu
zásobuje Dražejov pitnou vodou. Přejdeme silnici a dáme se polní cestou vedle renovovaného
křížku. Scházíme půvabnými partiemi krajiny směrem dolů, vlevo
vidíme šedou střechu
domu pod vrcholem
Nedvězí.
Na rozcestí se můžeme starým úvozem
vyjít podívat na nově
opravená Boží muka
na louce, pokračovat
ale budeme v původní
trase vlevo, cestou nad Boží muka nad Dražejovem

Vrchol Panenského hřebene

né odpočívadlo. Odtud se vydáme neznačeným
úvozem přímo dolů. Stará cesta je místy zahloubená do skály a voda v ní vymlela hluboké koryto. Vyjdeme po ní z lesa ven a jen lehce vyjetými kolejemi se dáme loukou ke skupině stromů
s nebezpečně vyhlížejícím posedem. Z louky je
nádherný rozhled do krajiny, až člověka napadne
obrozenecké Čechy krásné...

Cesta z Panenského hřebene k Deštné

Pokračujeme směrem ke státní silnici I/9 a
nenecháme si nadšení z nádherné krajiny zkazit
kupou shnilé slámy či hnoje, rozházenými pneumatikami, ani záplavou bahna, rozrytého při
svážení dřeva. Překonáme nevábnou překážku,
vyjdeme na silnici a dáme se vpravo. Chůze po
frekventované státovce také není příjemná, ale do
osady Deštná není daleko. Prohlédneme si kostel, původně románský, barokně přestavěný a zajímavé náhrobní kameny na hřbitově kolem, krásná je i fara s mansardovou střechou, která slouží
jako nájemní byt. Pivnice v objektu vedle kostela
je otevřená pouze od 18 do 21 hodin, je tu i místní
knihovna a z druhé strany obchod. Přes silnici stojí chátrající budova bývalého mlýna. Náhon, který
k němu vedl vodu z Liběchovky od Vrabcova, je

Dubáček -
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Deštenský kostel sv. Václava

prakticky v celé délce zasypaný. Další cesta nás
povede právě na Vrabcov, ale ti, kdo si již při dubnové vycházce vrabcovským údolím prošli, mohou
v Deštné počkat na autobus.
Trasa dnešního putování povede dále po žluté
turistické značce kolem poničeného pomníku padlým. Cesta se velmi hlubokým úvozem zařezává
do skály, její šířka těsně umožňuje projetí osobního
vozu. Známá je historka o automobilistovi, kterému
v nejužším místě „chcípl“ motor, a protože skála ani
na jedné straně neumožnila otevřít dveře či vylézt
oknem a ještě nebyly mobilní telefony, musel velmi
dlouho čekat, než ho objevil zachránce.
Hlavní tok Liběchovky přejdeme po novém

Bodlinky
slavily

Úvoz z Deštné na Vrabcov

dřevěném mostě, který postavili dubští myslivci. Je oproti původnímu dimenzován jen pro pěší
a cyklisty. Za ním uvidíme malou vodní plochu,
vybudovanou pracovníky CHKO. Celé údolí spadá do rezervace Mokřady horní Liběchovky a je

velmi přísně chráněno. Před roubeným domem
roste chráněný smrk ztepilý, druhým cenným
stromem je o něco dále lípa malolistá. Projdeme kolem rekreačního střediska Vrabcov k Vrabcovskému mlýnu, který nyní nese název Dědův.
Vrabcovský mlýn stál již před rokem 1620 a pracoval do poloviny 20. století.
U druhého mostu se napojíme na zelenou
značku a po ní pokračujeme do Rozprechtic.
Před křižovatkou s mšenskou silnicí si můžeme
všimnout po levé straně cesty oranžově zbarvené
železité vody v odtoku z Šibeničního mlýna. Voda
pramení v prostorách vysekaných ve skále, které
jsou součástí objektu bývalého mlýna. Šibeniční
mlýn byl napájen náhonem, který je nyní již vyschlý, neboť voda byla svedena do jiného koryta.
Vytesané datum u ústí tunelu – 1528 dokládá starobylost místa. Mlýn měl i zásobní rybník vedle
odbočky do Sviňského dolu. I ten je, až na tůň
vytvořenou CHKO, také vyschlý. Šibeniční mlýn
pracoval posléze jako pila a také elektrárna. Na
pahorku nad ním bývalo popraviště. Vlevo nad
silnicí se zvedají rovněž skalní útvary, navazuje
na ně starý lom na pískovec. Při pozorném zkoumání nalezneme v horní části odlámané stěny
iniciály lamačů a data. Zelená značka nás kolem
hájovny dovede po silnici do Dubé.
–myš–

Ze života škol

V úterý 1. dubna se proměnila klubovna oddílu
Bodlinky na mejdanové doupě. A co se slavilo?
Právě 1. 4. 2004 oddíl vznikl a to už byl důvod
na pořádnou oslavu. Přijímala se nová Bodlinka
Martina, která je už teď vydatnou podporou pro
oddíl. Členem oddílu se totiž nestane hned tak
někdo! Kdo se jím chce stát, musí prokázat svou
schopnost pomoci přírodě kdykoliv a v čemkoliv. A to Martina prokazuje už pěkně dlouho. Na
oslavě byli i hosté – mamky (taťkové asi pracovali), babičky, a dokonce přišly na chvilku i paní ředitelka s paní zástupkyní a paní účetní! Byl
i přípitek – ať se daří tak, jak dosud, ať se daří
i lépe než dosud a přízeň vedení školy pro činnost oddílu ať je stálá!
Jana Mašková

Mateřská škola na horách

Po dlouhých přípravách a balení věcí jsme 21. 3.
vyrazili s MŠ Želízy na osmidenní pobyt v Krkonoších. V odpoledních hodinách jsme dojeli na
Rychlov, kde na nás čekala zasněžená chalupa
s manželi Zdenou a Martinem Šírovými. Bylo zde
velmi příjemné, útulné prostředí i dočasný domov
pro 39 dětí a 6 paní učitelek.
Každý den jsme díky sněhové nadílce a pěknému počasí bobovali, chodili na procházky do
blízkého okolí, ale i soutěžili v různých disciplínách. Líbil se nám závod o nejrychlejší sjezd,
soutěž o nejhezčího sněhuláka, o nejvíce uplácaných kouliček a napínavá byla i cesta za Krakonošovým pokladem.

Ve středu jsme vyjeli na výlet do Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Zde byla sbírka betlémů,
vystavené staré ski a nejvíce nás zaujaly historické kočárky, které místo koleček měly lyže.
Na rozloučenou s horami jsme dostali ovocný pohár se zmrzlinou a šlehačkou, velkou pochvalu za vzorné chování a pamětní list na tento
zajímavý pobyt.

Závěrem bych chtěla poděkovat zastupitelům našeho města za příspěvek 17 500,- Kč
na tuto akci mateřské školy, i když toto poděkování by mělo vyjít hlavně z řad rodičů dětí,
které na Rychlově byly.
Plicková Radka
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Dubáček

V úterý 22. 4. na Den Země jsme se sešli ve
škole, protože plánovaná pouť po naučné stezce Dubsko-Kokořínsko se díky vodnímu přívalu
nemohla uskutečnit.
Přesto jsme nezaháleli. Naši zvířecí kamarádi potřebovali vyčistit terária, trochu pomuchlovat
a vyvenčit. Pustili jsme se do práce, která nám
šla od ruky. Seznámili jsme se i s podnebnými
pásy, vyluštili křížovku, dozvěděli se zajímavosti o tučňácích i tropických motýlech. Náš zelený
Leošek (leguán) se na nás díval z teplého radiátoru, kam se nechal přenést a myslel si své.
Na konec jsme si pochovali naše miláčky.
Jana Mašková

Putování za rozhlednou…

...tak se jmenoval letošní pobyt třeťáků ZŠ Dubá
na škole v přírodě v Jindřichově u Jablonce na
chatě MUHU. Zmapovali celkem čtyři rozhledny
– Bramberk, Jablonecký Petřín, Ještěd a Tanvaldský Špičák. Každý poutník si vytvářel během pobytu svoji kroniku, kam si zapisoval údaje o rozhlednách, jídelníček (mimochodem mňam,
mňam). Zároveň kronika sloužila jako úložiště
pracovních listů, které děti zpracovaly v různých
předmětech – přeci škola v přírodě, tak ať každý
vidí, že jsme se neulejvali.
Zážitky? Mnoho a mnoho. Například jsme
přišli 15. 4. k lanovce na Ještěd a ona byla od
14. 4. uzavřena. No jasně, že následoval pěší výstup, který nás stál mnoho sil, ale jen my třeťáci
to zmákneme bez fňukání. Odměnou byl knoflík
pro štěstí z Ještědu.
Při výstupu na Bramberk jsme v louži našli
snůšku žabích vajíček. Při cestě vlakem nám

hodná paní průvodčí dala dvě legrační básničky
o vlacích – už je umíme. Před výstupem na Petřín jsme posvačili na radničních schodech v Jablonci. Amado byl velký zlatý retrívr, který nás vesele vítal z každé pouti. Poslední večer byla diskotéka, při které jsme se vyřádili. Na poslední
snídani jsme od pana Kolaříka (majitel chaty) dostali skleněnou sovičku. A víte, co vlastně MUHU
znamená? Skřítka z Jizerských hor. Na úplný závěr musíme konstatovat, že se určitě na MUHU
vrátíme, to víme už teď!!!
Děkujeme rodičům, že nám pobyt umožnili.
Lépe jsme se poznali a užili jsme si to, byl to už
náš čtvrtý společný pobyt. Děkujeme MěU Dubá
za finanční pomoc, bez nich bychom tak daleko
nemohli odjet.
MUHU nám šlo k duhu!!!

Brýle pro Afriku
Také se Vám doma válí brýle po dědečkovi,
babičce, Vaše či Vašich rodičů? Dětské brýle nebo takové, které Vám nesedí nebo se už
nenosí?...
Také se k Vám dostala tato výzva? K nám
ano, a proto se naši žáci IX. třídy a prvního stupně naší ZŠ Dubá rozhodli tuto výzvu přijmout.
Vytiskli si své letáčky, napsali článek na naše
školní stránky, dali článek do městských a školních novin.
A výsledek? Sešlo se nám 140 ks různých
brýlí. Žáci brýle pečlivě zabalili a odeslali na adresu SEV DIVIZNA Liberec.
Touto cestou děkuji nejen všem pilným žákům, ale i ostatním lidem, kteří se do tohoto projektu zapojili s námi.
Martina Bernardová

Mgr. Jana Mašková
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Kultura
Dubá oslaví 755 let

Milí senioři, stejně jako tomu bylo v letech předešlých, také letos pro vás město Dubá společně
s komisí pro kulturu, občanské záležitosti a seniory připravilo autobusový zájezd. Letošní první zájezd je naplánovaný na 21. května. A kam
se tentokrát budete mít možnost podívat? Cílem
cesty bude zámek Loučeň ve Středočeském kraji. Součástí tohoto půvabného a téměř pohádkového zámku je park s labyrintáriem, kde činí
vstupné pro seniory pouhých 50 Kč. Neméně zajímavou je zámecká expozice, za jejíž zhlédnutí
byste dali 80 Kč. Při využití možnosti zvýhodněné kombinované vstupenky do parku i expozice
by vás přitom návštěva zámku vyšla na pouhých
100 Kč. Cestu autobusem tam i zpět hradí město
Dubá ze svého rozpočtu.
Další plánovanou zastávkou budou Benátky nad Jizerou. Věřte, že budeme rádi, když se
rozhodnete strávit středu 21. května na cestách
s příjemným kolektivem našich milých seniorů.
Zájemci se mohou přihlásit v infocentru v přízemí radnice. Těšíme se na setkání s vámi.
Danuše Červená

Moravská
Pozvánka na Putovní výstava
konfrontace novou výstavu

Naposledy 5. května
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací záhájil letošní kulturní sezónu celodenní akcí Jarní probouzení v sobotu
12. dubna. Pozvání na ni přijali moravští hudebníci a výtvarníci, hlásící se k uskupení OCTOPUS a k Straně Houpacího koně. Večer zahrála v Blue Baru na autobusovém nádraží skupina Sibérija a předvedla posluchačům moravský
undergroudový rock.
Výtvarníci z OCTOPU vystavili v Galerii
Pošta svá díla zároveň s pracemi členů Podbezdězského spolku a tato vzájemně konfrontační výstava bude otevřena naposledy v pondělí 5. května od 10 do 16 hodin. K vidění jsou
fotografie různých žánrů, malba i grafika a také
dřevěné plastiky.
–myš–

V sobotu 10. května bude v Galerii Pošta v Dubé
zahájena slavnostní vernisáží v 18 hodin výstava „Mladí ve spolku“, na které se představí svými
obrazy a kresbami mladí členové Podbezdězského spolku intelektuálního, poetického a okrašlovacího. V další dny pak výstava bude otevřena
vždy od pátku do pondělí od 10 do 16 hodin, ale
návštěvu je možné si dohodnout i v jiném termínu na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Další štací pokračuje putovní výstava prací členů
Pobezdězského spolku intelektuálního, poetického
a okrašlovacího. Po Kravařích je nyní k vidění do
pátku 9. května v Městské knihovně v Doksech,
a poté bude přesunuta do Bělé p. B., kde ji bude
možno navštívit ve výstavním sále Městských kulturních zařízení od 26. 5. do 12. 6. Po kraji putují
obrazy, kresby, fotografie, šperky a vitráže sedmi
členů spolku pod patronací Obce Kravaře v Čechách ve spolupráci se Svazkem obcí Máchův
kraj. Posledním zastavením výstavy bude Dubá,
a to od 23. června do 18. července.
–myš–

Z tiskových zpráv KD Crystal

„Cestou necestou“: Miroslav Donutil
Svou „one man show“ s písničkami představí ve
středu 7. května v kulturním domě Crystal nezapomenutelný herec a bavič Miroslav Donutil.
Z množství rolí, které ztvárnil ve filmu, divadle, v televizi, v seriálech, inscenacích a pohádkách vzpomeňme alespoň na dnes už kultovní
filmy Černi baroni a Tankový prapor, nebo Pelíšky, Pasti, pasti pastičky... nebo Goldoniho hru
Sluha dvou pánů, kde v roli Truffaldina na scéně
pražského Národního divadla doslova exceluje.
Herec, humorista a zpěvák Miroslav Donutil,
se těší už řadu let obrovské popularitě u takřka
všech věkových kategorií. Ať už je to díky jeho
nespornému vyprávěčskému talentu, nebo bravurnímu zvládnutí kultovních postav.
Miroslav Donutil, patří k předním českým televizním bavičům. Ve svém životě prožil to, co
každý druhý herec (střední škola, vysoká, práce
v divadlech, ve filmu, v televizi, umělecké zájez-

dy…), ale na rozdíl od jiných se dívá na lidi a události okolo trochu jinýma očima. Především očima
bystrého pozorovatele, ironika, komika, baviče a
samozřejmě i kamaráda. Posléze začal své životní příběhy, historky, postřehy, glosy a zážitky
vyprávět. Velmi originálně, velmi citlivě, velmi inspirativně - a vždy s pověstným humorným espritem, který je nezaměnitelný. Proto se můžete v
KD Crystal v České Lípě opět těšit na jeho gejzír
historek z jeho hereckého života.
Miroslav Donutil patří k lidem, jejichž společnost je vždy vítána. Rozdává humor, optimismus,
dobrou náladu. A to skutečně není málo. Jeho
diář je popsaný na dlouhou dobu dopředu a volného času si užije opravdu jen velmi málo.
Pražský Výběr II
Teď tu máme něco pro milovníky rockové muziky.
Dlouho a netrpělivě očekávaná premiéra skupi-

dokončení na str. 12
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ny Pražský výběr II se uskuteční 9. května v KD
Crystal v České Lípě.
Skupina Pražský Výběr II tak navazuje ve své
nové etapě na dobře známý Pražský Výběr, který
vždy patřil k progresivnímu proudu české hudební scény. Jen málokterá kapela se u nás může
pochlubit tím, že s ní publikum ve věku od „deseti
do šedesáti“ nadšeně zpívá známé skladby „Pražákům, těm je tu hej, ti nikam nezablouděj“, nebo
„My jsme hráli na cimbáli, všichni myši tancovali“.
Na koncertě v České Lípě tak zazní staré i nové
výběrovské pecky. Takže se lidé mohou těšit na
Hraběte X, Pražáky, Prachy, Tatrmana, Snaživce, Melem nemelem, Haťu paťu, Aeroplán, Sny
spravedlivých atd.
Po dlouhotrvajících nejasnostech a dohadech
ohledně budoucnosti Pražského výběru je v tomto okamžiku již jasno. Michael Kocáb a Klaudius
Kryšpín společně s novými členy - basistou Richardem Scheuflerem, australským kytaristou
Glennem Proudfoodem a zpěvačkou Zlatou
E. Kinskou začali psát novou kapitolu v dějinách
kapely pod názvem Pražský výběr II.
Pražský Výběr patřil už v předlistopadovém
Československu mezi kultovní kapely zdejší rockové scény, a to navzdory (i když částečně i díky)
zákazu činnosti, který mu vystavila komunistická cenzura v letech 1983 - 87. Kapela dobývala svou popularitu fascinující muzikou, v jejímž

základním bigbítovém rámci se potkávaly vlivy
nové vlny, avantgardy, punku a dalších tehdy
moderních žánrů.
Pražský Výběr přinesl do našich hudebních
síní spoustu originálních písní a na naše pódia
a do tehdejší muziky vůbec novou image, jíž nekompromisně smetl k zemi zkostnatělé tradice
a nalajnoval si vlastní revoluční cestu. Pražský
Výběr byla kapela obdivovaná publikem a nenáviděná tiskem. Výběru však nikdo nevzal zviditelnění na hudebním poli - jejich hity Hrabě X, Na
Václavským Václaváku, Pražákům je hej, Zubatá či Olda je přítel můj se staly kultovními hymnami mládeže.

Skupina Nightwork: Mladí a neklidní!
Včelka Mája by se divila. Je tomu více jak rok,
kdy skupina Nightwork vydala své debutové album s názvem Respectmaja. Zběsilý remake písně Maja, kterým na sebe Nightwork bezesporu
nejvíce upozornili, byl nejspíše předzvěstí toho,
čeho se od noční dělnické třídy nadějeme v budoucnu. A také že ano. Před Vánocemi přišla tato
skupina s koledou, která tu opravdu ještě nebyla.
Píseň se jmenuje Vánoční čas a je zaranžována
ve sladkém Hollywoodském stylu. Klavír, smyčce,
harfa či lesní roh v kombinaci s hlasem Vojty Dyka
nastolují opravdu mimořádně vánoční atmosféru,
kterou pak dále ještě rozvíjejí hladivé rapy Franty
Soukupa, Jakuba Prachaře a Jana Maxiána.

Dubáček

Nightwork přichází alespoň s hudebně i textově zajímavým materiálem. Úderné hitovky
s jasným sdělením sypou jaksi z rukávu, žádné
alegorické sdělení nebo žánrové hudební výlety
nejsou vítané. Nejspíš moc dobře vědí, kdo je
jejich cílová skupina. Hravá ztřeštěná muzika je
určena pro ty, kteří touží po kvalitnějším rambajsu. Texty i hudba jsou navýsost nápadité a vtipné, je to dobře zahraná alternativa k současné
umazlené produkci. Žádný čajíček pro děti a nastavovaná kaše ze školní jídelny. Prostě a jasně, není to žádný ťuťuňuňu, žádná zívačka pro
ukňučený piškoty!
Každému, kdo zná trochu muziku skupiny Nightwork, je už nyní jasné, že se do hudebního světa prokousla nová „hvězda“. Dá
se proto očekávat, že tato kapela přiveze
30. května do České Lípy zábavu v podobě
disko i afro muziky, ale i funky, a to vše jaksi záhadně zabalené do kvalitního čehosi, co
mnozí označují jednoduše discofunky pop.
Formace Nightwork přiveze do našeho města
velké množství hudebních lahůdek. Na jedné
straně nejsou příliš jednoduché, na straně druhé zase nejsou ani příliš umělecký náročné. Díky
tomu se jejich muzika stává strávitelnou pro velmi různorodé publikum. Proto doufejme, že kluci
z Nightwork rozpálí na sále všechny přítomné,
a že se bude kulturní dům Crystal otřásat v základech.

Z galerie v České Lípě

Dne 11. dubna v galerii Jídelna při Vlastivědném
muzeu a galerii v České Lípě byla vernisáží zahájena výstava Pavel Kraus + 2. stupeň ZŠ Jestřebí a Luboš Drtina – ilustrace.
Vystavované práce jsou dílem grafika a ilustrátora Luboše Drtiny, Pavla Krause a jeho
žáků. Oba autoři vystavují v galerii Jídelna své
práce již potřetí.
Luboš Drtina (*1963) se zabývá knižní a časopiseckou úpravou, ilustrací, tvorbou plakátů,
autorských knih a volnou grafikou. Od roku 1990
navrhuje knižní úpravy a ilustrace pro řadu nakladatelství. Od roku 2003 vydává vlastní bibliofilskou edici.
Pavel Kraus (*1953) od roku 1993 působí
v České Lípě, založil zde výtvarný atelier Studio
Eastern. Vystavoval v Brně, v Muzeu Rómské

kultury, v Praze, v Muzeu dětské kresby, v Düseldorfu v rámci výstav Práce s dětmi jiných etnik. Pracuje jako malíř, grafik a restaurátor.
Vystavované práce dětí vycházejí z kresby
a fotografie přírodnin, které jsou transponovány do jiných výtvarných technik a vztahových
souvislostí. Pomocí makrofotografie žáci hledají
tvary a rytmy, například na přírodninách a zpracovávají je pomocí počítačové grafiky.
Výstavu můžete navštívit do 11. května.

Štěpán Trochta – mučedník dvou totalitních
režimů.
Putovní výstava, vytvořená v březnu roku
2006 skupinou dobrovolníků, za podpory Salesiánské asociace Dona Boska. Finančně podpořena Evropskou unií z programu MLÁDEŽ (pro-

střednictvím České národní agentury mládež).
V Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě byla slavnostně otevřena ve
středu 23. dubna v 16.30 hodin.
Štěpán Trochta (1905-1974) byl významnou postavou národních dějin 20. století. Vězeň koncentračního tábora za nacistické okupace byl v roce 1947 vybrán do čela litoměřické diecéze. V roce 1953 byl komunistickou
justicí odsouzen na 25 let do žaláře. Do diecéze se vrátil v roce 1968 a prožil zde několik dalších obtížných let. Výstava potrvá do
8. června 2008.

Jiráskovo divadlo...

...otvírá tradiční Divadelní klub.
Jaro je pro Jiráskovo divadlo již tradičním
obdobím, kdy představuje novou sezónu takzvaného předplatného. Tentokráte dostal abonentní
cyklus nový název, a sice Divadelní klub.
Heslo „Vítejte v nejlepší společnosti“ bude splněno i v nové sezóně. Stačí se podívat na herecké
obsazení devíti představení: Oldřich Navrátil, Barbora Hrzánová, Radek Holub, Jan Čenský, Milena Dvorská, Veronika Žilková, Martin Stropnický,
Jan Šťastný, Jiří Langmajer, Ivana Jirešová, Jitka
Čvančarová, Roman Zach, Filip Blažek, Vladimír
Dlouhý, Michal Dlouhý a další. Dramaturgický plán
inscenací bude rozmanitý. Od komedií, přes klasiku, až po horor Brama Stokera Nosferatu.
Členství v divadelní klubu nabízí nesporné
výhody v ceně vstupenky, přenosnosti karty
a stálém místě v hledišti.
Tereza Badinová

Dubáček -
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Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
1. – 4.

Kino Crystal Česká Lípa pouze v 15,30

Asterix a olympijské hry

1. - 4.
5. - 7.

Kino Crystal Česká Lípa 17,30 a 20,00
pouze 17,30

Bobule

6. – 7.

Kino Crystal Česká Lípa pouze ve 20,00

V údolí Elah

8. – 14. Kino Crystal Česká Lípa

pouze 15,30

Winx club – výprava do
ztraceného království

8. – 14. Kino Crystal Česká Lípa 17,30 a 20,00
12.
pouze v 17,30

Venkovský učitel

15. – 18. Kino Crystal Česká Lípa pouze v 15,30

Nejkrásnější hádanka

15. – 16. Kino Crystal Česká Lípa pouze v 17,30

Reportér v ringu

20. – 21. Kino Crystal Česká Lípa

pouze 20,00

22. – 28. Kino Crystal Česká Lípa pouze v 15,30
22. – 28. Kino Crystal Česká Lípa 17,30 a 20,00
26.
pouze v 17,30
29. – 1.6. Kino Crystal Česká Lípa 15,00 – 17,30

31. – 1.6. Kino Crystal Česká Lípa

DOŠLO PO UZÁVĚRCE

pouze 20,00

Pomáhejte recyklovat a chránit tak životní
prostředí a suroviny!
Mnozí z vás již využili možnosti umístit vysloužilé
elektrospotřebiče na sběrný dvůr v Dubé. Přesto
se stále najde celá řada těch, kteří tak neučinili,
a to především kvůli tomu, že o zpětném odběru
tohoto zařízení nemají dostatečné informace.
Čistě pro zajímavost, průměrná česká domácnost používá šestnáct různých druhů elektrospotřebičů. Co dělat, když některý z nich
doslouží, nebo se jej rozhodnete vyměnit za
novější, výkonnější a úspornější?
Podle průzkumů provedených v ČR se ukazuje, že 14 % občanů, kteří vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného dvora a 6
% jej odevzdalo u prodejce při koupi nového přístroje. Zhruba 15 % občanů ale hází vysloužilá
elektrozařízení do popelnice a 12 % je skladuje
doma. Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do
bazaru či prostřednictvím inzerátu, další jej odveze na chatu nebo chalupu a tam používá dál.
Nejlepší odpad? Ten, který nevznikne!
Tak zní základní myšlenka moderního odpadového zákonodárství v celé Evropě. Proto
kromě kvót na množství vysloužilých elektrospotřebičů, existují i kvóty na množství druhotných surovin získaných z nich k dalšímu využití.
Na skládkách nebo ve spalovnách smí skončit
vlastně jen nepatrné množství celkového objemu těchto zařízení. Spotřebiče staršího data

česky mluvené

69+1,-

ČR, melancholická komedie o dvou 79+1,kamarádech a fantastické dovolené.
2.5. ve 20,00 slavnostní premiéra za
účasti herecké delegace!
USA, titulky, příběh o hledání
69+1,zmizelého syna
Itálie, česky mluvené, osud celé
69+1,Magické dimenze leží v rukou šesti
statečných dívek
ČR, mladý učitel odchází na venkov, 79+1,aby zapomněl na nevydařené vztahy
ČR, nová pohádka Zdeňka Trošky

69+1,-

USA, titulky, příběh o sportovním
redaktorovi, který je přesvědčen, že
objevil zapomenutého boxerského
šampiona

69+1,-

Až na krev

USA, titulky, film popisující život
74+1,živořícího horníka v období ropného
boomu
Horton
animovaná česky mluvená pecka od 74+1,tvůrců Doby ledové
Taková normální rodinka ČR, jak to vypadá, když v hájence na 79+1,samotě žijí čtyři generace
Speed Racer

Clona

USA, česky mluvené, přichází
svět stvořený pro rychlost. Akční
podívaná pro celou rodinu
USA, titulky, smrt může být teprve
začátek… ml. do 12 let nevhodné

výroby navíc obsahují některé nebezpečné látky,
se kterými umějí nakládat jen zkušení a vysoce
specializovaní zpracovatelé. Proto je důležité, jak
jsem již zmínila v několika předešlých vydáních
Dubáčku, nevhazovat ŽÁDNÉ vysloužilé nebo
nefunkční elektrozařízení do popelnic ani sídlištních kontejnerů, ale řádně jej dopravit na sběrný
dvůr. Každým odevzdaným kusem nepotřebného elektrozařízení tak pomůžete nejen životnímu
prostředí, ale nám všem.
Volně pobíhající psi
Vážení a milí obyvatelé města Dubá, mnozí z vás
zastavují na ulici nejen mne, ale také další zaměstnance městského úřadu či pracovníky města a poukazují na stále aktuální problém – volně pobíhající
psy. Nejde jen o to, že při jejich volném pohybu po
městě dochází ke znečišťování trávníků i chodníků, ale také o to, že někteří z nich svým dorážením
„obtěžují“ ostatní pejskaře, kteří mají svoje mazlíčky
na vodítku. Ba dokonce někteří psi, jejichž páníčci
bývají zpravidla v nedohlednu, běhají za lidmi, kteří se jen tak procházejí po Dubé a celou cestu je
doprovázejí znervózňujícím štěkáním.
Proč se o tom ale zmiňuji? Protože se počet
těch z vás, kteří si na neukázněné majitele psů
stěžují, stále zvyšuje, budu tuto situaci muset řešit následovně. V případě, že se bude jednat o
psa, jehož majitele budeme bezpečně znát, budeme jej ihned telefonicky kontaktovat, aby si pro

74+1,-

69+1,-

svého psa přišel a zajistil, aby se jeho mazlíček
nemohl volně potulovat, kde se mu zlíbí.
Bude-li se tato situace opakovat, ujme se
věci přestupková komise a majitele nemine fi nanční postih. V případě, že kontaktujeme majitele psa a on přesto neprojeví zájem si pro
něj přijít, pes bude odchycen a převezen do
dobranovského útulku. Náklady s tímto spojené bychom samozřejmě požadovali uhradit po
majiteli psa. Věříme však, že k tomuto kroku,
který by byl krajním řešením, nebudeme muset přistupovat.
K napsání tohoto článku mne přiměla smutná
příhoda z druhé poloviny dubna. Tehdy se v Dubé
objevil starší pejskem, kterého k nám přivedlo patrně „volání přírody“ neboli hárající feny. Jeho páníček ho po městě sice usilovně hledal, nicméně
nedohledal. Odpoledne tohoto psa srazil na silnici u pošty kamion se dřevem. Pejsek sice srážku
přežil, ale nemohl pohybovat zadní částí těla. Nepřála bych nikomu z vás, abyste museli prožívat
to, co prožíval jeho majitel, když jsme jej přivolali.
Pohled na bezmocné zvíře trpící bolestí a zjevně
v šoku po srážce s nákladním vozidlem nenechal
chladného nikoho z kolemjdoucích!
Cílem tohoto článku není zastrašovat, ale
zabránit další podobné nešťastné události. Nikdo z vás by přeci nechtěl, aby příště na trávníku vedle pošty ležel jeho mazlíček!
Zuzka Martínková, ekoložka MěÚ Dubá
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Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
SO 3.

NE 4.
PO 5.
ST 7.
PÁ 9.
PÁ 9.

Jiráskovo divadlo Česká Lípa 15,00

Navrátilův sál

50,-

Česká Lípa 19,00

Miroslav Donutil

250,-

Nový Bor 19,00

J.I.P

One man show herce
a baviče
Hudební večer v podání
novoborských jazzmanů
Fenomenální skupina
v čele s M. Kocábem
Komedie o tom, jak snadné
je spadnout do manželské
krize, P. Nárožný, N.
Konvalinková
Od jazzu až po folk s M.
Novotným a Univerzitním
orchestrem z Ústí n. L.

55,-

ST 14.

Městské divadlo

Nový Bor 19,00

Deštná

18,00

ČT 15.

Pražský výběr II.
S tvojí dcerou ne

Šupito presto superlativ band

Jsme poznamenaní minulostí

PÁ 16. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Obři Dona Quichota

Novoborské talenty

SO 17.

Městské divadlo

Nový Bor 19,00

Miss Českolipsko 2008

NE 18.

Kostel
Nanebevzetí
Panny Marie
Městské divadlo

Nový Bor 14,00

Bohemiachor

Nový Bor 19,00

Ještě jednou profesore

ÚT 20. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Edit Piaf

ST 21.

Navrátilův sál

Nový Bor 19,00

Neřesti a ctnosti

ČT 22.

KD Crystal
V.I.P. salonek

Česká Lípa 17,00

Odpoledne pro ženy
Jaro s kosmetikou

ČT 22.

Navrátilův sál

Nový Bor 18,00

Trochu historie nikoho nezabije

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského

ČT 22. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

PÁ 23.
NE 25.

KD Crystal
Česká Lípa 20,00
Club Autonomia
KD Crystal
Česká Lípa 14,00
velký sál

ÚT 27. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30
PÁ 30.

KD Crystal
Česká Lípa 20,00
Club Autonomia

55,280,220,-

Zasedání zastupitelstva

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského
PÁ 16.
Navrátilův sál
Nový Bor 19,00

ČT 22.

50,-

Komedie skrývající mnoho
komických situací,

PO 12.

PO 19.

40,-

Lumpacivagabundus
aneb rozverný trojlístek

KD Crystal
Česká Lípa 20,00
velký sál
Městské divadlo Nový Bor 19,00

ČT 15.

Klasická pohádka
s kouzelnou výpravou
a efekty

Nový Bor 14,00 Setkání s lidovkou a evergreenem K tanci a poslechu hraje
Sonet Josefa Adamce

Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30
KD Crystal
velký sál
Navrátilův sál

Popelka

Československo v rozrušené
Evropě (1935-1938)
Dveře aneb pane,
vy jste náhoda!
Obří broskev
Sejdeme se na dechovce
Robert Kozánek
se skupinou Brass 6
NightWork

Přednášet bude spisovatel
Jiří Stránský
Mladí novoborští filmaři
představí svůj nový film
Hořká komedie o síle
a bezmoci lásky
Nejkrásnější dívky
Vystoupení více než
padesátičlenného sboru

45,120,170,dobrovolné

Komedie

70,-

Malý muzikál

200,-

Lyrický pořad plný písniček
od 60. let
Posezení pro ženy, ukázka
ošetření pleti a trendové
líčení
Přednáška s promítáním
PhDr. V. Jindry o historii N.
Boru – rok 1848
Zajímavá přednáška PhDr.
Čelky a Mgr. Ladislava
Smejkala
Konverzační komedie
o naději, pro kterou není
rozhodující věk.

55,50,-

190,-

220,-

Návštěvníky čeká křest
nového alba Potápěči
K tanci a poslechu zahraje
Vratislav Bretšnajdr

100,-

Kruh přátel hudby

100,-

Koncert oblíbené moderní
kapely

120,-

40,-

Dubáček -
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Sport

HISTORIE A SOUČASNOST DUBSKÉHO SPORTU
Od roku čtyřicátého pátého se v Dubé nerozvíjel jen fotbalový klub, ale
i další sportovní disciplíny. Jak překotně oddíly vznikaly, tak měly i obdobné
trvání. Tentokrát si připomeneme výstavbu Sokolského hřiště.
Tzv. Sokolské hřiště
bylo i za okupace v českých rukou. Bylo totiž
majetkem občanů-sportovních příznivců z Bělé
pod Bezdězem. Po roce
1945 bylo hřiště specializováno na lehkoatletické disciplíny a volejbal.
Asi v roce 1946-47 byl
na hřiště dovezen buldozer a byla postavena úzkokolejná dráha pro malé sklápěcí vozíky, jako v té
době bývaly v dolech na dopravu uhlí, a začalo se s terénními pracemi. Shrnutá zemina se ručně nakládala a těmito vozíky se přemísťovala tam, kde jí
bylo třeba. A když bylo potřebné množství navezeno kolejnice se přestavěly na místo jiné. To buldozer „jezdil sám“ a byl
obrovským zážitkem pro
místní kluky.
Na takto připravené
ploše se začala stavět
jednotlivá sportoviště.
Na obrázku v prostoru obrázku č. 8, 9, 10
byla vybudována tři volejbalová hřiště, z nichž
dvě záhy zanikla, jakož i
sportoviště (č. 11) na technické disciplíny. Krátké trvání mělo i pískové doskočiště č. 7, které pak nějaký čas sloužilo dětem jako pískoviště. To volejbalové hřiště (č. 8) bylo provozováno až do roku 1954, kdy hřiště zaniklo a nové
volejbalové hřiště bylo vybudováno v prostoru současného autobusového
nádraží přibližně u autobusové zastávky Dubá-Mělník-Praha. Rovněž
tak lehkoatletická dráha
(č. 6) a pískové doskočiště (č. 13) byly zrušeny až po roce 1954.
Sokolské hřiště bylo od
poválečných let využíváno především základní, v té době Obecnou
(Národní) a Měšťanskou
(Střední) školou. Sokolské hřiště existovalo až do roku 1954 jen díky škole
v Dubé, která jej využívala pro hodiny tělocviku i pro ostatní sportovní akce.
Po vybudování školního hřiště byl pozemek zatravněn a byl využíván pro hry
a zábavu dětí a tím i tak částečně splňovalo své poslání. V osmdesátých
letech minulého století byly zahájeny přípravné práce pro výstavbu sídliště,
které v současné době nese název „Na Výsluní“.

Legenda k obrázku
1. Sokolské hřiště (Sídliště Na Výsluní)
2. Vjezd z ulice Českolipská
3. Ulice Českolipská
4. Budova kina (Restaurace „DISCO“)
5. Dům čp. 58
6. Lehkoatletická dráha (Zrušena v r. 1954)
7. Pískové doskočiště pro skok vysoký (Zrušeno krátce po jeho realizaci)
8. Volejbalové hřiště (Zrušeno v r. 1954)
9. Volejbalové hřiště (Zrušeno krátce po jeho realizaci)
10. Volejbalové hřiště (Zrušeno krátce po jeho realizaci)
11. Sektor pro technické discilpíny, včetně kruhové výseče
(Zrušeno krátce pro jeho realizaci)
12. Dřevěné lavičky pro diváky-terasovitě umístěné v břehu (Postupně zrušeny)
13. Pískové doskočiště pro skok daleký (Zrušeno v r. 1954)
14. Přístupová cesta (Zrušena a rozšířena na současnou – směr k sídlišti)

Závěrem musíme vzpomenout i některé volejbalisty z poválečných let.
Například: Jiří Helcl, Oldřich Pígl, Jindřich Šťastný, Petr Šťastný, Jaroslav
Anděl, Jaroslav Valenta a další.
František Kubišta, Tělovýchovná jednota Slavoj

Až se jaro zeptá…
Málokdy se ozve z ochozů fotbalových hřišť
skandování …deset – deset… Toto toužebně
očekávané přání fotbalových fanoušků splnili
dubští žákovští fotbaloví reprezentanti. Doslova
a do písmene jej splnili 12. dubna na svém prvním mistrovském vystoupení. V utkání s fotbalovým celkem SK Blíževedly dubští fotbalisté vyhráli 10 : 0. Naše žákovská reprezentace v plné
míře odvedla to, co získala v kvalitní zimní přípravě. Fyzické nasazení a výkonnost po celou dobu

utkání, přesné přihrávky s velmi dobrou záložní
a obrannou řadou, bezchybný brankář a skvělý
útok nás nenechávají na pochybách, že naši mladí sportovci svou roli berou vážně a s veškerou
odpovědností. Snad tak by se dalo charakterizovat první jarní vystoupení našich žáčků. Hosté
SK Blíževedly byli rovnocenným partnerem našim
chlapcům snad jen začátkem prvního poločasu.
Po obdržené první a druhé brance po celý zápas
působili spíše odevzdaně. Výsledek 10 : 0 je vel-

mi lichotivý. Nesmíme se však nechat ukolébat
jediným utkáním. Přijdou další zápasy a fotbalová družstva ještě zdatnější a ty teprve prokáží
naší připravenost.
Pro úplnost dodáváme střelce branek: Demeter 4; Kubitzek 2; Hladký 2 a Dvořák 2.
Žluté karty: Dubá: 0 – Blíževedly: 1
Trenéři: Dubá: Jiří Jeništa, Lubomír
Wagenknecht a Blíževedly: Jiří Flieger
Rozhodčí Lubomír Řeháček a na čarách Jin-
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dřich Heinrich a Jiří Macek vedli utkání profesionálně a s přehledem.
Prvnímu jarnímu žákovskému utkání přihlíželo celkem 17 diváků (tzn. funkcionářů a členů
TJ Slavoj a rodičů hostujícího družstva). Počet
diváků, rekrutující se především z funkcionářů TJ

TJ Spartak Žandov, kde s místním celkem dubští fotbalisté vyhráli 1:0. Jedinou branku do sítě
soupeře vstřelil Lukáš Drahoňovský a tak cenné
tři body putovaly do Dubé. Složitější situaci naši
muži předvedli na vlastním hřišti 12. 4., kde TJ
Slavoj Dubá hostil TJ Slavoj Velký Valtinov A.
Na našem mužstvu byly znatelné všechny prvky nerozehranosti spojené se zimní přestávkou.
Slabší obranu, kterou snad zachraňoval pouze
Michal Lodinský, méně výrazná záložní řada
a útok bez střelby na branku zapříčinil, že skoro po celé utkání naše mužstvo prohrávalo 0:1.
Ale snad štěstěna se obrátila k našemu mužstvu
příznivě a doslova pár vteřin před koncem utkání
realizoval pokutový kop specialista Míla Odvárka.
Svůj kvalitativní standard předvedl opět brankář
Tibor Farkaš. Rozpačitý začátek – snad dobrý
konec – říká se! TJ Slavoj Dubá – TJ Slavoj

Dubáček

V.Valtinov A 1 : 1.
Rozhodčí Robert German st., Karel Novák
a Jiří Mečíř předvedli vysokou úroveň v rozhodování a nebáli se udělit i řadu žlutých karet.
Utkání přihlíželo sedmdesát jedna diváků.
A na závěr to, co nás pro květnové vydání Dubáčku potěšilo nejvíce! Spolupráce učitelek prvního stupně ZŠ v Dubé, paní Zdeňky Wagenknechtové a paní Julie Útratové, na
projektu týkajícím se výběru těch nejmenších
sportovců, bez ohledu na jejich výkonnost, se
zaměřením na radost z pohybu, z mládí, ze života. Vážené paní učitelky! Jsem potěšen, že to
mohu být právě já, který Vám jménem naší tělovýchovné organizace Slavoj může poděkovat
za spolupráci.
František Kubišta
Tělovýchovná jednota Slavoj

a příznivců našich soupeřů, převyšoval očekávání pořadatelů. Většinou se totiž stává, že „diváci“
jsou jen funkcionáři, kteří utkání zajišťují. A zde
se musím zeptat, aniž bych chtěl někoho urazit.
Kampak se poděli rodiče, kteří by zajisté měli radost z úspěchů svých dětí, kam se poděli veřejní,
pedagogičtí a výchovní pracovníci, kteří by mohli
průběžně hodnotit výsledky své práce. Vždyť jde
o mladou generaci, která se jednou bude podílet
na správě věcí veřejných. A v neposlední řadě,
co my občané? Co myslíte? Je pohodlnější jen
říci, že to stejně nepůjde, že nemáme čas? Nevím, ale domnívám se, že každý mladý člověk
je jakýmsi „obrazem“ své rodiny a mladá generace pak „obrazem“ místa, kde žije, vlivu institucí a doby.
Co na závěr k našim malým kamarádům-fotbalistům. Poděkovat jim za úspěšnou zimní přípravu, která se tak úspěšně zapsala do prvního
utkání jarního kola. Poděkování patří nejen chlapcům, ale i našim děvčatům Janičce Vomáčkové
a Janičce Wagenknechtové, které naše žáčky
rovněž reprezentují.
Slibný, avšak rozpačitý začátek. Snad takto by se dalo nazvat již druhé vystoupení našich mužů. První utkání, které sehráli na hřišti

VÁŽENÍ DUBŠTÍ SPOLUOBČANÉ A SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCI

Tělovýchovná jednota Slavoj Dubá prosí
své bývalé hráče, funkcionáře, příznivce dubského sportu, případně příbuzné a známé těchto osob, kteří se aktivně podíleli na činnosti tělovýchovné jednoty Slavoj Dubá v období let
1945 – 2005, aby svými informacemi přispěli
a tak se i spolupodíleli na vytvoření dokumentu o historii dubské tělovýchovné organizace za
její šedesátileté trvání.
Rovněž tak prosíme pamětníky i současné
členy Unie technických sportů v Dubé (bývalý
Svazarm), případně jejich příbuzné a známé,

o poskytnutí informací o činnosti této organizace
od jejího založení až po současnost.
Vyzýváme především hráče všech kategorií
oddílu kopané (žáky, dorostence a dospělé), rovněž tak bývalé členy dubského Svazarmu, aby nás
kontaktovali prostřednictvím mob. SMS na telefon
606 948 410 nebo na adresu: TJ Slavoj Dubá, Nový
Berštejn, Za Hřištěm 67, PSČ 472 01 Doksy.
V průběhu sledovaného období (1945 – 2005)
vznikly a zanikly i další, co do rozsahu menší
sportovní oddíly, o kterých bychom rovněž rádi
psali.
Prosíme Vás! Pokud budete mít sebemenší
vzpomínky o činnosti uvedených sportovních organizací ozvěte se nám. Zajímá nás vše, co se
v té době dělo a stálo by za zapsání.
Budeme vděčni za zdánlivé maličkosti jako
např. sestavy družstev, ve kterých jste hráli, jména hráčů, třeba i neúplná, jména závodníků, motokrosových jezdců, sportovních střelců, modelářů, kynologů, radistů a dalších sportovních disciplín, rovněž tak vzpomínky na jednotlivé akce,
soutěže, jejich místa konání apod.

Zajímají nás i humorné okamžiky z tréninků,
zápasů, závodů, soutěží, kulturních akcí, prostě
vše, co se v uplynulých letech ve Slavoji a bývalém Svazarmu Dubá odehrávalo.
Zajímají nás sebemenší okamžiky Vašich
vzpomínek a věřte, že budeme za ně rádi
a tak i Vy přispějete do mozaiky vzpomínek na
sportovní činnost minulých let.
Zapůjčené dobové fotografie, případně autentické dokumenty překopírujeme a ihned vrátíme!
František Kubišta,
Tělovýchovná jednota Slavoj

