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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
nejprve bych touto cestou chtěla poděkovat
našim hasičům, kteří s velkým nasazením bojovali s následky vichřice, jež se přehnala přes
naše území během prvního březnového víkendu.
Z hlášení, která mi podávali, bylo patrné, že jim
Emma přidělala hodně práce i vrásek na čele.
Při posledním nedělním zásahu navíc zástupce
velitele jednotky pan Tomáš Mařík utrpěl zranění,
která si vyžádala jeho hospitalizaci v českolipské
nemocnici. Všem dubským hasičům, kteří přispěli k likvidaci a odstraňování škod, jež u nás vítr
napáchal, DĚKUJI jménem svým i jménem pana
místostarosty Tomáše Nováka. Hasičům patří
naše uznání za jejich odvahu, nasazení a panu
Maříkovi přejeme brzké uzdravení.
A nyní mi dovolte, abych vás seznámila s výsledky dotazníkové akce, která v našem městě
proběhla na přelomu února a března. Zmíněný
dotazník byl určen všem, jež se chtějí vyjádřit
k dění v Dubé, především pak k budoucímu možnému využití bývalého hotelu Slávie.
Přímo v Dubé jej obdržela každá domácnost, další byly k dostání v obchodech v Deštné
a v Dřevčicích. Výsledky jsme vyhodnocovali
z celkem 157 vyplněných dotazníků.
Na otázku, zdali podle vás našemu městu
v dnešní době chybí sál ve Slávii, odpovědělo
celkem 138 občanů „Ano, potřebujeme sál pro

konání kulturních a společenských akcí, je tu bez
něj mrtvo“. K druhé variantě, tedy „Ne, v okolí
fungují jiné sály a je to zcela postačující, sál
v Dubé nepotřebujeme,“ se dotazovaní přiklonili
pouze v osmi případech.
V další otázce jsme se vás ptali, zda by
Slávie do budoucna měla sloužit turistům. Celkem 130 občanů označilo možnost číslo jedna
„Ano, a to včetně restaurace, město by ožilo“.
Čtrnáct z vás zastává názor, že by Slávie měla
sloužit turistům, ale bez restaurace, neboť těch
je podle nich v Dubé dostatek. Desítka občanů
se vyjádřila v tom smyslu, že by Slávie neměla
sloužit turistům.
O poznání vyrovnanější čísla jsme vyhodnotili u třetí otázky, v níž nás zajímalo, kdo by
podle vás měl být provozovatelem Slávie. Pro
to, aby provozovatelem byla obec, hlasovalo 82
občanů, dalších 53 by spíše uvítalo, kdyby byla
Slávie provozována v režii soukromého subjektu,
a to třeba i jen jako nájemce v prostorách obce.
Prodat tento objekt soukromníkovi by se rozhodlo
21 účastníků dotazníkové akce.
V poslední části jste měli více prostoru pro
vyjádření vašich názorů v otázce, co v Dubé
nejvíce chybí. Na čtyřech desítkách dotazníků
byla zaškrtnuta první možnost – sportovní vyžití. Mnoho z vás přitom využilo daného prostoru,
abyste nám napsali, co byste v našem městě

uvítali. Třináctkrát jste zde uvedli bowling, osmkrát posilovnu, sedmkrát fitness centrum, pětkrát
bazén a motokros. Zejména naše mládež by
v Dubé uvítala skatepark. Objevila se však také
přání na zřízení plochy pro sprejery, kulečníku,
šipek, spinningu, dopravního hřiště či squashe.
Na čtyřiadvaceti dotaznících jste uvedli, že
by zde mělo být více bytů, osmatřicet z vás
hlasovalo pro prostory pro zájmovou činnost
a osmadvacet pak pro prostory pro podnikání
a nabídky služeb občanům.
Několikrát jste rovněž poukázali na nedostatek pracovních příležitostí. Vyjádřili jste však
také přání, aby bylo v Dubé zřízeno muzeum,
aby se ve Slávii pořádalo co nejvíce kulturních
a zábavných akcí, nebo aby ve městě znovu
začalo fungovat kino.
Věřte, že jsme potěšeni vaším zájmem nejen
o Slávii, ale celkově o dění v Dubé. Proto bych
tímto chtěla poděkovat všem, kteří dotazník
vyplnili a odevzdali zpět a v neposlední řadě
také všem, kteří strávili čas nad jeho přípravou
a vyhodnocováním. Vaše přínosné názory nám
zajisté budou inspirací nejen při dalším postupu
v otázce řešení budoucího využití Slávie.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřála prosluněné jaro plné pohody a klidu.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá

2

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 2/2008 ze dne 13. března 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:
4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo1) SCHVÁLILO předložený doplněný program území Dražejov u Dubé.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 ru zastupitelstva prodej městských pozemků
zasedání zastupitelstva č. 3/2008.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
571/1, trvalý travní
2) URČILO na návrh paní starostky zapisova- výboru zastupitelstva na základě písemné žádost č.ev. 5/08): p.p.č.
2 , p.p.č. 571/2, ostatní
porost
o
výměře
408
m
tele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele žádostí č.ev. 10/08, vyhlásit a zveřejnit prodej
2
zápisu paní Markétu Slezák a paní Miloslavu městského pozemku: st.p.č. 10/1, zastavěná plocha o výměře 50 m ,2 p.p.č. 572/1, ostatní
plocha
o
výměře
119
m
, p.p.č. 572/2, trvalý
2
Vokolkovou a zapisovatele usnesení paní Evu plocha a nádvoří o výměře 758 m , v obci Dubá,
travní
porost
o
výměře
126
m2, p.p.č. 573, trvakatastrální území Heřmánky.
Jelenovou.
lý
travní
porost
o
výměře
95
m2, v obci Dubá,
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 1
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
katastrální území Nedamov. Strana kupující: pan
3) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitel- 4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- T.V., kupní cena činí: 40,- Kč za 1 m2 pozemru zastupitelstva prodej městského pozemku ku, tj. 31 920,- Kč plus správní poplatky, vše se
stva č. 2/2008 ze dne 14. února 2008
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2008 (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha žádost č.ev. 20/07): p.p.č. 1250/8, ostatní plocha podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
o výměře 257 m2, v obci Dubá, katastrální úze- se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
paní D.G., kupní cena schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru mí Korce. Strana kupující:
2 pozemku, tj. 10 280,- Kč plus
činí:
40,Kč
za
1
m
nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
zastupitelstva na základě písemných žádostí
č.ev. 11a,b/07, vyhlásit a zveřejnit prodej měst- správní poplatky, vše se splatností při podpisu bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
ských pozemků: část p.p.č. 326/2, trvalý travní kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
porost o výměře cca 1 200 m2, část p.p.č. 327/2, a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději 4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
trvalý travní porost o výměře cca 300 m2, v ob- do tří měsíců ode dne schválení tohoto prode- zastupitelstva zřízení věcného břemene ve
ci Dubá, katastrální území Nedamov. Jedná se je. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření prospěch Severočeské vodárenské společnosti
o pozemky kolem rekreačních objektů č.ev. 31 předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený a.s., Teplice, na městský pozemek p.p.č. 238/
prodej zrušen.
a 32 v Nedamově.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 3, v obci Dubá, katastrální území Dubá, které
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
se týká uložení nového kanalizačního potrubí
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového vý- 4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru a následné správy a údržby tohoto zařízení,
boru zastupitelstva na základě písemných zastupitelstva prodej městského pozemku (zá- v rámci stavby „CL 012 006, Dubá, Na Výsluní
žádostí č.ev. 19/05 a 8/08, vyhlásit a zveřej- měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – rekonstrukce kanalizace“.
2637/2, trvalý travní porost
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
nit prodej městských pozemků: p.p.č. 1037/3, č.ev. 29/07): p.p.č.
2, v obci Dubá, katastrální úzeo
výměře
1
075
m
2
zahrada o výměře 28 m , p.p.č. 1295/3, trvalý
4i)
PROJEDNALO
předložený
projekt
společpan J.M., kupní cena
travní porost o výměře 903 m2, v obci Dubá, mí Dubá. Strana kupující:
nosti
WASTECH
a.s.,
Praha,
týkající
se
zámě2
činí: 40,- Kč za 1 m pozemku, tj. 43 000,- Kč
katastrální území Korce.
ru
vybudování
bioplynové
stanice
na
pozemku
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 plus správní poplatky, vše se splatností při podpi- p.p.č. 1912/27, v obci Dubá, katastrální území
su kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději Dubá.
ROZHODLO na návrh paní starostky odvýboru zastupitelstva na základě písemné do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodežádostí č.ev. 7/08, vyhlásit a zveřejnit prodej je. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření ložit vydání souhlasu s umístěním projektované
městských pozemků: p.p.č. 693, vodní plocha předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený bioplynové stanice s kogenerační jednotkou
na p.p.č. 1912/27, v obci Dubá, katastrální
o výměře 144 m2, p.p.č. 694/2, trvalý travní po- prodej zrušen.
rost o výměře 309 m2, v obci Dubá, katastrální
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 území Dubá. Tato záležitost bude opět projed-
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JUBILEA

Z městské matriky

Svoboda Jaromír, Dubá
Nešetřilová Hilda, Dubá
Urban Jindřich, Deštná
Kyjovská Ludmila, Dubá
Krpejš František, Dražejov

81 let
83 let
75 let
81 let

ÚMRTÍ

Skalický Bedřich, Horky
Dne 25. 3. 2008 jsme vzpoměli 1. výročí,
co nás navždy opustil pan Josef Leška z Dubé.
Stále vzpomínají manželka děti
a sestry s rodinami.

Dne 9. 4. 2008 uplynou 4 roky, kdy nás
navždy opustil náš miloaný manžel, otec
a děda pan Lubomír Gurný. Stále vzpomíná
a nikdy nezapomene celá rodina.
Dne 19. 4. 2008 to budou
již 3 roky, co nás navždy
opustil pan Alexandr
Malčík z Dubé. S láskou
vzpomínají manželka
Libuše, syn, dcera s rodinou
a všichni příbuzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

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

Dubáček -
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nána na příštím dubnovém veřejném zasedání
zastupitelstva města Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zástupci společnosti
seznámili přítomné s projektem. Po téměř hodinové diskusi se zastupitelstvo dohodlo odložit
vydání předběžného souhlasu, neboť je nutné
získat další informace a zvážit eventuelní přínos
bioplynové stanice pro město. Zástupci společnosti WASTECH slíbili odpovědět písemně
na dotazy zastupitelů i občanů a zorganizovat
návštěvu bioplynové stanice ve Kněžici. Bude
vypraven autobus, přesný termín oznámíme
občanům formou letáků, které najdou v poštovních schránkách.

5) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva vyhlásit a zveřejnit prodej
městských nemovitostí – budov a pozemků:

budova (objekt k bydlení) č.p. 2 v Poštovní ulici
v Dubé stojící na st.p.č. 219, st.p.č. 219, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 392 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, budova (objekt
k bydlení) č.p. 17 v Luční ulici v Dubé stojící na
st.p.č. 206, st.p.č. 206, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá, budova (objekt k bydlení) č.p. 52
v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č.
249, st.p.č. 249, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1 371 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá, budova (objekt k bydlení) č.p. 55
v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 278,
st.p.č. 278, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 388 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
budova (objekt k bydlení) č.p. 63 v Českolipské
ulici v Dubé stojící na st.p.č. 294, st.p.č. 294,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, budova
(objekt k bydlení) č.p. 64 v Českolipské ulici
v Dubé stojící na st.p.č. 297, st.p.č. 297, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 324 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, budova
(objekt k bydlení) č.p. 147 v ulici Jana Roháče
v Dubé stojící na st.p.č. 113/1, st.p.č. 113/1,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, budova
(objekt k bydlení) č.p. 271 v Českolipské ulici
v Dubé stojící na st.p.č. 59, st.p.č. 59, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 964 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, budova (objekt
k bydlení) č.p. 1 ve Dřevčicích stojící na st.p.č.
15/1, st.p.č. 15/1, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 853 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dřevčice.
pro: 9
proti: 1
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zastupitelstvo rozhodlo
vyhlásit a zveřejnit prodej výše zmiňovaných
domů, resp. bytů a pozemků. Na základě
odhadu, byly byty nabídnuty ke koupi současným nájemníkům. Jednání s nájemníky bude
pokračovat.
6) VZALO NA VĚDOMÍ zprávy finančního výboru zastupitelstva o provedených kontrolách
hospodaření příspěvkových organizací města
Dubá – Základní školy Dubá a Mateřské školy
Dubá za rok 2007, viz přílohy k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá.
7) UPRAVILO na návrh zastupitelky Markéty
Slezák v souladu s nařízením vlády č. 79/2008
Sb. ze dne 25. února 2008, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za

výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, měsíční odměnu panu
místostarostovi, která od 1. března 2008 činí
15 000,- Kč.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 1
komentář starostky: Dosavadní odměna místostarosty města Dubá ve výši 6 000,- Kč byla
stanovena již v roce 1998. Její výše neodpovídá
práci, kterou pan místostarosta Tomáš Novák
odvádí. Pracuje aktivně, cílevědomě, je oporou
mně jako starostce, zastupitelstvu a samozřejmě občanům města Dubá. Souhlasila jsem proto
s navýšením jeho měsíční odměny.

8) SCHVÁLILO návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Dubá

v rámci přidělených finančních prostředků od
Ministerstva kultury ČR na Program regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón ČR na rok 2008, v letošním
roce realizaci následující akce s těmito finančními
podmínkami:
název kulturní památky: objekt radnice č.p.
138 na Masarykově náměstí v Dubé, vlastník
objektu: město Dubá, navržená akce obnovy:
výměna oken a oprava fasády čelní strany objektu, demontáž balkonu, celková částka obnovy
činí 1 170 565,- Kč, podíl z Programu regenerace
MPZ činí 400 000,- Kč, podíl z rozpočtu města
Dubá činí 770 565,- Kč.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Obnova čelní strany radnice, která je památkově chráněnou budovou,
proběhne v letních měsících. Předpokládaný
termín je srpen 2008.

9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky

podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva
kultury ČR programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností na opravu sochy Panny Marie s Ježíškem na Novém Berštejně. Celkové náklady na
opravu činí 141 700,- Kč, spoluúčast města Dubá
je stanovena na 10 % celkových nákladů.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Před několika lety došlo
k pokusu odcizit sochu Panny Marie. Naštěstí
neúspěšně. Odcizena byla pouze hlava sochy
a zbytek byl uložen v šatlavě radnice. V případě, že obdržíme požadovanou dotaci, socha
bude zcela zrekonstruována, plasticky doplněna,
osazena a bude také upraven a očištěn terén.
10) PROJEDNALO předloženou žádost spo-

lečnosti CL-NET s.r.o., Česká Lípa, týkající se
vyjádření k vybudování telekomunikační a internetové přípojky bezdrátovou technologií na
městském objektu č.p. 71 Na Výsluní v Dubé.

ROZHODLO na návrh paní starostky, že
město Dubá s realizací uvedené stavby podle
předloženého záměru souhlasí.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Společnost CL-NET
provede instalaci internetové přípojky v případě
příznivého počasí v následujícím týdnu. Nabídne
pak organizacím i soukromníkům, využití jejich
služeb. Výhodou jistě je, že internet budou moci
využít i ti, kteří nemají pevnou telefonní linku.
Podrobné informace všichni obdrží formou
letáků, které jim společnost CL-NET doručí do
poštovních schránek.

11) SOUHLASILO na návrh paní starostky

s předloženým projektem na akci „Bezpečný
život v Mikroregionu Podralsko“, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: V rámci žádosti o dotaci
na tento projekt se pokoušíme zajistit finanční
částku na vybudování bezdrátového rozhlasu ve
všech částech města Dubá, koupi dvou rychlostních panelů měřících rychlost projíždějících
vozidel a jedné otočné kamery k doplnění kamerového dohlížecího systému v Dubé.

12) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní
starostky týkající se:

– programu Osadního výboru Deštná
– Zakšín
komentář starostky: Osadní Výbor Deštná
– Zakšín zpracoval a předložil zastupitelstvu
program na rok 2008. Jeho požadavky budou
podrobněji diskutovány na květnovém veřejném
zasedání v Deštné. Původně plánované dubnové zasedání v Deštné bylo přesunuto z důvodu
odložení vydání souhlasu s umístěním projektované bioplynové stanice s kogenerační jednotkou. Projekt předložila společnost WASTECH
a.s., Praha. To však neznamená, že by bylo
plnění programu osadního výboru odloženo.
Jsem ve stálém kontaktu s předsedkyní paní N. Šabatkovou a plnění programu společně
zajišťujeme.
– demontáže veřejných telefonních automatů v Zakšíně, Deštné a Dřevčicích
komentář starostky: Společnost O2 Czech
Republic oznámila, že z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě
veřejných telefonních automatů (VTA), plánuje
v příštích dvou měsících letošního roku zrušení
tří nevyužívaných VTA v obcích Zakšín, Deštná
a Dřevčice.

– dopravního značení v Dubé
13) ROZHODLO na návrh zastupitele pana
MUDr. Jiřího Klementa, že příští dubnové

veřejné zasedání zastupitelstva města Dubá
(plánované na 10. dubna 2008) se uskuteční
v Dubé a následně květnové veřejné zasedání
zastupitelstva města Dubá (plánované na 15.
května 2008) se uskuteční v Deštné.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 1
komentář starostky: Pan MUDr. Jiří Klement
navrhl změnu místa konání dubnového veřejného zasedání zastupitelstva. Obyvatelům Dubé
je nutno umožnit účastnit se rozhodování zastupitelstva o tak důležité věci, jako je eventuelní
souhlas s výstavbou bioplynové stanice.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Očkování

domácího zvířectva
bude 13. dubna
od 9.00 do 17.00 hodin
v Ptačím domě.
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v únoru

l Dne 1.2.2008 od 23:01 do 23:49 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy číslo 270 v katastru obce Vrchovany
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu zjištěn havarovaný osobní automobil
s jednou zraněnou osobou. Do příjezdu „Záchranné zdravotní služby“ jednotka poskytla
předlékařskou zdravotní pomoc zraněné osobě
a dále vypomohla s transportem do sanitního
vozu. Havarovaný automobil byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé provozní
kapaliny byly zlikvidovány 80-ti litry sorbentu
Vapex. Velitel zásahu: Tomáš Mařík.

příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěn požár čtyřiceti balíků slámy ve stohu,
které byly určeny na ekologické palivo. Jednotka
provedla do příjezdu místní jednotky JSDH Doksy lokalizaci požářiště za pomoci dvou proudů
„C“. Na místo zásahu byla majitelem povolána
zemědělská technika (nakladač) na rozhrnutí balíků slámy ze stohu. Následná likvidace požářiště
byla provedena čtyřmi proudy „C“. Čerpací stanice byla zajištěna z hydrantové sítě v Doksech ve
vzdálenosti 11 km od místa události. Při zásahu
se spotřebovalo 79.300 litrů vody a 100 litrů
smáčedla. Velitel zásahu: Tomáš Mařík.
Příčina vzniku požáru byla hra dětí s otevřeným ohněm. Škoda byla majitelem vyčíslena na
5.000,- Kč.

l Dne 9.2.2008 od 14:50 do 21:02 hodin vyjela
jednotka k požáru do obce Luka-Týn s technikou
CAS-24 Š706 a CAS-32 T148 v počtu 1 + 7. Po

l Dne 21.2.2008 od 17:03 do 18:57 hodin
vyjela jednotka k požáru do obce Vrchovany
s technikou CAS-24 Š706 v počtu 1 + 2. Po

příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěn požár v suterénních prostorách
rodinného domu. Požářiště se nacházelo
v místnosti sousedící s garáží. Na místě došlo
k požáru dveří, skříně s ošacením a dalšího
uskladněného materiálu. Hořící předměty byly
evakuovány mimo objekt, kde byly pomocí
jednoho proudu „C“ uhašeny. Na místo zásahu
se dostavila jednotka SDH Doksy, která byla
velitelem zásahu odeslána zpět na základnu
a jednotka z Hasičského záchranného sboru
Česká Lípa, která provedla závěrečný průzkum.
Při zásahu se spotřebovalo 50 litrů vody. Velitel
zásahu: Tomáš Mařík.
Příčinou vzniku požáru byl hořící nedopalek
cigarety. Škoda na majetku byla vyšetřovatelem
příčin požáru z HZS Česká Lípa vyčíslena na
50.000,- Kč, uchráněné hodnoty byly ve výši
500.000,- Kč.
Jaroslav Hoza

S jarem přicházejí požáry travních porostů

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období
v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává
vrásky na čele. Když se zvládne voda po sněhové nadílce, větrná smršť, nastává období, kdy
většina z nás vyráží za úklidem na zahrádky a do
blízkého okolí. Tehdy mohou nejen pro hasiče,
ale i pro Vás nastat perné chvíle.
Tímto článkem bych chtěl připomenout
občanům a rekreantům několik zásad požární
ochrany, které je nutno při likvidaci odpadu
pálením dodržovat.
Vypalování trávy je zakořeněný a velmi
nebezpečný zlozvyk, se kterým se často setkáváme – může totiž způsobit požár ohrožující
zdraví, životy osob, zvířat a majetek. Kromě toho
se jedná o negativní zásah do přírody. Zákon
o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. zákonů ve
znění pozdějších právních předpisů pamatuje na
vypalování porostů a patřičným způsobem tuto
činnost „oceňuje“ v podobě pokut.
Při spalování hořlavých látek v období vegetační obnovy na volném prostranství a v lesích
jsou fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny se zřetelem na rozsah
prováděné činnosti stanovit opatření proti vzniku
a šíření požárů. Navíc spalování hořlavých látek
na volném prostranství, včetně navrhovaných
opatření, jsou povinny předem oznámit na Operační středisko Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje – územní odbor Česká Lípa,

nebo na „Ohlašovnu požárů města Dubá“, kteří
mohou stanovit další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě mohou takovou činnost zakázat.
Povinnost nahlášení této činnosti a další povinnosti, které je třeba dodržovat, jsou upraveny
zákonem číslo 133/1985 Sb. zákonů ve znění
pozdějších právních předpisů, který stanoví
podmínky zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Zásady
požární bezpečnosti musí dodržovat nejenom
podnikající subjekty, ale povinnosti se vztahují
i na jednotlivé občany.
Je dobré připomenout základní pravidla, která
mohou být ku prospěchu všem:
– každé pálení odpadu a klestu je třeba ohlásit
na Operační středisko HZS Česká Lípa, nebo
„Ohlašovnu požáru města Dubá“. V ohlášení
uvést: místo, datum, čas pálení a osobu, která za
pálení zodpovídá s kontaktním telefonním číslem
– dbát pokynů Operačního důstojníka Hasičského záchranného sboru
– osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat
bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je za
spalování zodpovědná
– velikost hromad odpadu a klestu po úklidu
je nutno volit tak, aby shořely v době, kdy je na
místě přítomen dozor
– při náhlém zhoršení počasí – silném větru, je
nutno pálení přerušit a oheň uhasit
– místo pálení izolovat pruhem širokým nejméně

1 metr, kde budou odstraněny hořlavé materiály
až na minerální půdu
– místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek
– opustit místo pálení je možné až po úplném
uhašení ohně
– místo pálení po dobu 5 dnů, nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat
– příjezdové cesty vedoucí k místům spalování
nesmí být zataraseny
– spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů
Tato základní pravidla v oblasti požární
ochrany musí být dodržována i při spalování
jiných materiálů, navíc musí být postupováno
v souladu s dalšími zákony, např.: zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a vyhláškou
města – „Požární řád města Dubá“.
Kontaktní telefonní čísla:
Operační středisko Hasičského záchranného
sboru Česká Lípa
950 475 111
tísňová linka HZS ČR
150
Ohlašovna požáru města Dubá (JPO SDHO
Dubá)
606 372 919
Velitel jednotky hasičů města Dubá
725 076 553
Za jednotku dobrovolných hasičů města
Dubá bych Vám přál, abyste tato čísla nemuseli
potřebovat.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST – DUBEN 2008

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 5. 4.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 723 139

sobota 12. 4.
MUDr. Irena Rohlíčková
Čs. armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 954 963

sobota 19. 4.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

sobota 26. 4.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

neděle 6. 4.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 13. 4.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 20. 4.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

neděle 27. 4.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663
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Problémy s průmyslovou zónou v Dubé

Před několika lety požádal jeden z dubských
občanů městské zastupitelstvo, aby odsouhlasilo změnu územního plánu v lokalitě poblíž
sochy sv. Prokopa ze zemědělského využítí
pozemků na plochu pro průmyslové a podnikatelské aktivity. Důvodem žádosti byl plán
postavit v těchto místech stáčírnu pitné vody.
Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
podmínila změnu územního plánu několika
omezeními. Jednalo se především o nutnost
postupovat šetrně k životnímu prostředí, neboť
v blízkosti se nachází rezervace Mokřady horní
Liběchovky, která požívá statut nejvyšší ochrany. Jde o rozsáhlý komplex mokřadů různých
typů a výskytem řady ohrožených druhů rostlin
a s unikátní faunou bezobratlých živočichů,
z nichž některé mimo mokřady Liběchovky
a Pšovky nebyly jinde v Čechách nalezeny.
Z toho vyplývá, že v dubské průmyslové zóně
není možné vybudovat jakýkoliv druh provozu,
ale jen takový, který nebude mít negativní dopad
na chráněné území.
Správa CHKO také přesně vymezila vzhled
budoucí stáčírny a její zasazení do krajiny,
protože lokalita je poměrně značně pohledově
exponovaná. Původní předpoklady počítaly s tím,
že voda bude čerpána z údolí Pramenného dolu,
kde žadatel rovněž vlastní pozemky. Ale podle
nejnovějších požadavků ochrany tak vzácného
území, jakým je rezervace Mokřady horní Liběchovky, čerpání vody v okolí rezervace není
možné.
Bohužel změna územního plánu, tak jak
o ni žadatel žádal, byla provedena, ačkoliv tato
lokalita není pro průmyslovou zónu vhodná. Jde
o návrší u výjezdu z Dubé do cenných částí
CHKO Kokořínsko a Dubá, pokud chce být turistickým centrem, musí turistům nabídnout také

neporušená přírodní panoramata a ne výhledy
na průmyslové objekty.
Nyní se na městské zastupitelstvo obrátila
společnost Wastech a.s. z Prahy, která by
chtěla v lokalitě nad restaurací Pohoda postavit
bioplynovou stanici. Stavba mimo jiné obnáší
velkou vyhnívací silážní jámu, ze které by byl
čerpán bioplyn k dalšímu zpracování. Silážní
jáma má být plněna především kukuřicí, ale
i kompostovatelnými odpady, či odpady z provozu jatek. Avšak rozloha polí, které je možné
v okolí osít kukuřicí, je omezená. Na svažitém
terénu zvyšuje kukuřičný porost nebezpečí záplav při přívalových deštích, s tím mají obyvatelé
Dubé a Deštné své velmi nepříjemné zkušenosti.
Vedoucí Správy CHKO Kokořínsko Ing. Ladislav
Pořízek k tomu řekl : „Pěstování kukuřice v chráněné krajinné oblasti ve větším množství není
možné. Pro dopravu materiálu pro bioplynovou
stanici bývá předpokládáno nanejvýš 15 km
dovozní vzdálenost a v tomto území potřebné
množství kukuřice vypěstovat nelze.“
Zápach, který při silážování vzniká, by, dle
slov zástupců firmy Wastech, byl regulován
například postřikem povrchu siláže nebo jeho
zatravněním. Přesto uznávají, že určitý zápach
by silážování bioodpadu produkovalo. „Lokalita uvažované bioplynové stanice leží jižním
směrem od Dubé a ve zdejší oblasti častěji
vane vítr severní, či severozápadní,“ sdělil Ing.
Pořízek. Dá se tudíž předpokládat, že více by se
zápach ze siláže nesl směrem na Rozprechtice
a Vrabcov, případně Deštnou. Ale Dubá by také
nebyla ušetřena. Například letos 15. března vál
vytrvalý jižní vitr, takže v tento slunečný předjarní den by vzduch v Dubé byl prosycen silážním
pachem. Navíc není možné zapomenout na
výrazný zápach, kterým svého času zaplavoval
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Dubou papírenský provoz ve Štětí. A to je Štětí
vzdáleno přibližně 30 kilometrů, bioplynová
stanice by se nacházela necelých 200 metrů od
obytných domů.
Na dotaz, jak se CHKO Kokořínsko ke stavbě bioplynové stanice staví, řekl Ing. Pořízek:
„Přibližně před půl rokem hovořili zástupci firmy
Wastech s jedním z pracovníků Správy CHKO
Kokořínsko a ten jim sdělil, že CHKO není v zásadě proti výstavbě, ale vzhledově bude muset
být stanice přizpůsoběna požadavkům CHKO.
Toto ústní vyjádření ale nelze považovat za
oficiální souhlas. Teprve na základě projektové
dokumentace vydá CHKO závazné stanovisko,“
upozornil Ing. Pořízek.
Dále Ing. Pořízek podotkl, že předchozí souhlas se změnou územního plánu, ačkoliv nebyla
v souladu se zájmy CHKO Kokořínsko, správa
CHKO vydala na výslovnou žádost tehdejších
představitelů města. „CHKO nechtělo postupovat proti požadavkům zastupitelstva, protože
tehdy plánovaná stáčírna měla nabízet větší
počet pracovních míst,“ vysvětlil Ing Pořízek.
I nyní záleží především na městském zastupitelstvu, bude-li stavbu biostanice prosazovat, či
nikoliv. Otázkou je, co bude do budoucna pro
oblast dubska výhodnější. Zda podnikatelské
aktivity jednoho subjektu, v tomto případě pražské firmy Wastech, nebo pečlivá ochrana krajiny
a životního prostředí, aby Dubá mohla profitovat
na turistickém ruchu. Případné problémy se zápachem siláže by se na zájmu o rekreaci v Dubé
jistě projevily, nehledě na zhoršené podmínky
pro místní obyvatele. Jedinečnost chráněných
území a dosud téměř nepoškozená příroda
jsou velkým kladem, který má Dubá možnost
v budoucnu zužitkovat.
–myš–

Úsek ochrany životního prostředí v roce 2007
Kromě problematiky odpadového hospodářství
má úsek ochrany životního prostředí MěÚ Dubá
na starost také péči o zeleň a dřeviny a s tím
související povolování kácení dřevin rostoucích
mimo les.
V minulém kalendářním roce bylo na základě žádostí občanů o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les povoleno kácení celkem
38 stromů:
1 ks topolu
2 ks borovice lesní
3 ks modřínu opadavého
4 ks jírovce maďalu
4 ks smrku (ztepilý a pichlavý)
2 ks břízy bělokoré
3 ks dubu zimního
6 ks lípy malolisté
2 ks jeřábu
2 ks ořešáku královského
2 ks vrby
1 ks třešně
1 ks hrušně
5 ks jabloní
Dále bylo zamítnuto kácení celkem 5 stromů:
1 ks modřínu opadavého

2 ks smrku ztepilého
2 ks břízy bělokoré

Ve dvou případech byla žadatelům nařízena
náhradní výsadba za ekologickou újmu způsobenou kácením.
U ostatních žádostí nebylo nezbytné náhradní výsadbu nařizovat, neboť předmětem žádosti
byly suché či značně proschlé stromy nebo dřeviny vykazující zcela zřejmé známky houbovitého
onemocnění.
V roce 2007 byla rovněž zahájena první
etapa obnovy parčíku u autobusového nádraží. Tato etapa obnášela především nezbytnou
úpravu terénu a následnou výsadbu mladých
keřů. Nově vysazený živý plot bude sloužit
jako přirozená přírodní bariéra, jejíž význam
není pouze estetický (nahrazuje původní
nevzhledné a rozbité kovové oplocení, které
odstraníme), bude také zabraňovat v přístupu
k vodní nádrži.
Pro výsadbu byly zvoleny sazenice ptačího
zobu (lemuje břeh u chodníku při hlavní silnici),
mochny a dřišťálu (na straně sousedící s autobusovým nádražím). Pořizovací cena všech keřů
včetně ostatního materiálu použitého při výsadbě
lehce přesáhla částku 9 tisíc korun.

V rámci další etapy obnovy parčíku plánuje
město odstranit přestárlé thůje a na jejich místě
vysadit nové dřeviny, jejichž výběr budeme konzultovat s odborníky.
Zuzka Martínková

Reakce
na příspěvek

Při zpracovávání příspěvků do březnového zpravodaje jsme se rozhodovali, co s dopisem od
jisté paní M. H. V tomto psaní, které bylo sice
přímo určeno paní starostce, ale bylo vhozeno do
schránky Dubáčku, se pisatelka zaměřila na řešení
dopravního značení v Dubé. Vzhledem k charakteru dopisu jsme se rozhodli, že bude vhodné, aby
paní starostka nejdříve písemně odpověděla autorce. Poté bychom jak dotaz paní M. H., tak i reakci
vedení města souběžně zveřejnili v Dubáčku. Na
udané adrese ale žádná taková osoba nežije, doporučený dopis se vrátil. Tím pádem se původním
příspěvkem, jehož autorem je „kdosi“, z pochopitelných důvodů v našem zpravodaji nebudeme dále
zabývat. Děkujeme za pochopení.
Zuzka Martínková
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Nechceme z krajiny udělat les

Od jara do časného podzimu můžete při vycházce po Kokořínsku vidět několik zemědělců
anebo členů občanských sdružení, jak kosí
a uklízejí seno na podmáčených, nebo naopak
velmi suchých pozemcích, kde očividně neroste
žádná kvalitní píce. Jejich snažení má však jiný
cíl než hospodářský užitek. Je to jedna z forem
aktivní ochrany přírody a krajiny.
Následkem kolektivizace zemědělství a vylidnění venkova došlo v 50. a 60. letech minulého
století k opuštění některých hůře přístupných
pozemků, jejichž obdělávání se ekonomicky
nevyplácelo. Šlo o vlhké a podmáčené louky
(mokřady) i o suché stepní trávníky nebo staré
ovocné sady. Tyto plochy se staly v první chvíli
vítaným útočištěm pro stovky druhů rostlin a živočichů, které v okolní krajině již nemohly přežívat
a staly se tak vzácnými až ohroženými.
Opuštěné lokality však bez lidské péče začaly brzy zarůstat plevelem i náletem dřevin. Tím se
staly hůře obyvatelné i pro tyto ohrožené druhy
rostlin a živočichů.
Většina ohrožených druhů živočichů a rostlin
je totiž vázána na otevřená stanoviště s nízkým
porostem trav a kvetoucích bylin, kde nachází
dostatek prostoru pro život a má zde i pestrou
nabídku potravy. Na takové kvetoucí louce ještě
dnes můžete spatřit desítky druhů motýlů včetně
atraktivních otakárků. Kdežto hned na sousedních zarůstajících plochách, najdete nanejvýš
babočku paví oko vyhřívající se na slunci.
Některé louky sice již zcela zanikly, ale jiné
se podařilo na poslední chvíli zachránit. Aby však
v našem okolí mohlo přežívat velké množství živočišných i rostlinných druhů (nejen vzácných
a ohrožených), je nutné zajistit pravidelnou řízenou péči o jejich stanoviště (zejména stepní
loučky a mokřady). To vyžaduje každoroční
zajištění řady zásahů, jako je kosení (křovinořezem, kosou i traktorem), extenzívní pastva (kozy,

ovce) a nebo likvidace nežádoucích náletových
dřevin.
Uvedené činnosti jsou realizovány různými
zhotoviteli na základě uzavřené smlouvy o dílo,
ve které je přesně specifikována náplň práce
a stanovena cena za tuto práci ve výši vynaložených nákladů (za práci, materiál, apod.).
Zhotovitelem může být prakticky kdokoliv, kdo
o takovou činnost má zájem – soukromí zemědělci, specializované firmy, občanská sdružení
ale i fyzické osoby nepodnikající. Finanční prostředky na zajištění této údržby jsou vyčleněny
z Programu péče o krajinu MŽP nebo z Programu
rozvoje venkova.

V oblasti Kokořínska se dodnes zachovala
řada těchto cenných lučních stanovišť a na
jejich potřebnou údržbu jsou i potřebné finanční
prostředky. Problémem, se kterým se však dnes
ochrana přírody potýká, je nedostatek zhotovitelů
pro zajištění těchto činností.
Správa CHKO Kokořínsko by proto uvítala,
pokud by drobní zemědělci, specializované firmy
i jednotlivci projevili zájem o zajištění uvedených
prací. Kontakt pro případné zájemce je: Správa
CHKO Kokořínsko, Česká 149, Mělník, tel: 315
728 061, kokorin@nature.cz.
Správa CHKO Kokořínsko

Výsledek kontroly sběrných míst

V několika předešlých vydáních Dubáčku vyšly
články o tom, jak správně třídit komunální odpad, jaké výhody pro město a tudíž i pro občany
přináší možnost zpětného odběru elektrozařízení
i o tom, kolik se vrátilo do městské pokladny díky
všem z vás, kteří přistupují k problematice odpadového hospodářství vzorně a svědomitě.
Všem, kteří vhazují plasty, papír, barevné a bílé sklo do separátů k tomu určených ještě jednou
děkuji. Nyní bych vás však ráda seznámila s výsledkem kontroly, kterou jsem provedla 11. března
na všech stanovištích sběrných míst separovaného
a směsného komunálního odpadu. V tomto případě
jsem bohužel nucena s dalšími pochvalami velmi
šetřit, neboť kontrola na mnoha stanovištích odhalila značné nedostatky. Posuďte sami.
Zatím co byly separáty na Nedvězí v pořádku,
v obou kontejnerech na směsný komunální odpad
byly naházené plasty i papír, a to i přes to, že
nádoby na tříděný odpad nebyly zaplněné ani ze
dvou třetin. Navíc se v těchto černých kontejnerech povaloval vysavač a rychlovarná konvice,
tedy domácí elektrospotřebiče, které podléhají
zpětnému odběru a tudíž patří na sběrný dvůr.
Největším nedostatkem shledaným na Dra-

žejově, byly plastové kanystry od motorového
oleje ještě se zbytkem kapaliny, které byly vhozeny do plastů. Přitom jistě nemusím připomínat,
že v takovém případě se jedná o nebezpečný
odpad.
Občas jsem narazila i na nějakou tu kuriozitu,
třeba v Křenově. Někdo tu třídění bere tak vážně,
že do separátu na plast naházel i silniční patníky a jako doplněk pak vedle kontejneru zanechal
plastový nárazník z vozidla. Pomyslnou třešinkou
na závěr bylo opravdu značné množství nebezpečného odpadu vhozeného ve vedlejší nádobě
na směsný KO.
Stanoviště v Kluku bylo zcela v pořádku.
Ve druhé polovině března sem svozová firma
Remondis umístila kontejner na plast a na sklo,
které zde doposud výrazně chyběly.
Jediným nedostatkem na Panské vsi byly
opět nebezpečné odpady ve směsném KO.
Druhé stanoviště, kde bylo vše v naprostém
pořádku, bylo pod Panskou vsí (naproti Šmolům).
Kompletně v pořádku byly rovněž Korce,
zde ještě budeme muset nahradit jeden shořelý
kontejner na KO za nový.

Dubáček

Nedamov (parkoviště) – stanoviště s největším
počtem hrubých nedostatků. Jediné, co tu bylo
v pořádku, byly plasty a papír. Bílé a barevné sklo
bylo vzájemně promíchané, čímž jeho třídění zcela
pozbylo smyslu. Jedna nádoba na směsný KO byla
z převážné většiny zaplněna plasty a papírem, ve
druhé byly pro změnu menší domácí elektrospotřebiče a třetí byla celá zaplněna ETERNITEM!
Eternit rovná se azbest a azbest je nebezpečný
odpad. Jeho likvidace vyžaduje odvoz na jinou
skládku, než kam putuje běžný komunální odpad.
Dokonce ani náš sběrný dvůr není vybavený na
uskladnění takového odpadu. Při rozhovoru s řidičem svozové firmy jsem se dokonce dozvěděla,
že se eternit v Nedamově neobjevil poprvé. Proto
žádám všechny, kteří budou zjara opravovat stříšky
a budou muset manipulovat s eternitem, obraťte se
na MěÚ Dubá, kde vám rádi poradíme, jak s tímto
nebezpečným odpadem naložit. Nevhazujte ho
však v žádném případě do popelnic nebo kontejnerů na směsný komunální odpad. Z Nedamova
naši pracovníci také neustále odvážení odpad
poházený kolem všech kontejnerů. V době, kdy
probíhala poslední kontrola, se kolem tohoto stanoviště povalovaly rozházené kusy rozbité televize.

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

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

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

Tento nepořádek svozová firma neodklízí. Ti, kteří sběrná místa znečišťují
tak přidělávají práci pouze pracovníkům úklidu a údržby města, kteří by se
nebýt tohoto mohli věnovat daleko důležitějším věcem!
Obyvatelé sídliště Výsluní několikrát poukázali na skutečnost, že by
k separátům chtěli nechat přistavit druhý kontejner na plasty. Uznávám, že
na Výsluní vyprodukují velké množství odpadu, který vesměs řádně třídí.
Nicméně, při březnové kontrole jsem se přesvědčila o tom, že kdyby zde
řádně sešlapávali PET lahve, ušetřili by obyvatelé sídliště v kontejneru
na plasty možná i třetinu místa. Při pohledu do plastů bylo patrné, že
řada PET lahví je nejen nesešlápnutá, ale navíc i zašroubovaná. PET
lahev naplněná vzduchem přitom může zabrat až třikrát tolik místa než
lahev bez víčka a sešlápnutá. Prosím proto obyvatele Výsluní, aby si na
toto dali větší pozor.
Stanoviště ve Lhotě bylo kompletně v pořádku. Stejně tak tomu bylo
také v Dřevčicích, Deštné, Zakšíně, Bukovci i Zátyní.
Zatím co v Heřmánkách občané vzorně dbají na složení odpadu vhazovaného do separátů, v případě nádob na směsný KO je tu ještě třeba
odstranit několik chybiček. Tyto nádoby totiž obsahovaly plasty i papír
a to navzdory velmi malé zaplněnosti vedlejších separátů. V jednom
z kontejnerů na KO ležela dřevěná židle, která by se však daleko lépe
vyjímala na sběrném dvoře s ostatním objemným odpadem. Na vrchu
ležela mrtvá myš, která ovšem rozhodně nepatří mezi komunální odpad,
ale která měla být zahrabána, což by vzhledem k její velikosti rozhodně
nebyl žádný problém. Chce to jen se trochu více snažit. Kromě toho bylo
mezi směsným KO také několik elektrospotřebičů, které měly skončit na
sběrném dvoře. Je velká škoda, že mnozí z našich občanů nevyužívají
možnosti zpětného odběru. Ukládání tohoto zařízení na sběrný dvůr je
přitom pro všechny, kteří u nás platí poplatek za odpad zcela zdarma.
Hlavním nedostatkem zjištěným přímo v Dubé je, že občané neustále
míchají bílé a barevné sklo.
Byla bych skutečně ráda, kdybyste si z tohoto výčtu vzali něco k srdci. Třídění má význam, a to nejen pro městskou pokladnu, ale také pro
životní prostředí. Dbejte proto prosím více na to, jaký odpad kam patří.
Za vaši snahu předem děkuji.
Zuzka Martínková, ekoložka MěÚ Dubá
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DVACET KILOMETRŮ

Lesní noviny

Silnice Liběchov – Dubá, dvacet kilometrů zatáček
které z jedné strany lemuje les až k silnici a druhá
strana je porostlá mokřady v kterých často hledá
zvěř pití a koupel. Dvacet kilometrů, na kterých od
jara do podzimu pořádají šílené závody motorkáři.
Dvacet kilometrů, kde často dokáží předjíždět řidiči aut, ale i kamionů těsně před zatáčkou jakoby
smyslů zbavení. Dvacet kilometrů nespočetných
havárií, obzvláště pak za deště či sněhu. 20
kilometrů na kterých, troufám si říci třikrát do
týdne zahyne jeden volně žijící živočich. Dvacet
kilometrů smrti.
…Srna obtěžkána potomkem, který se měl
co nevidět narodit, kráčela pomalu lesem. Došla
až k silnici, na jejíž druhé straně protéká říčka
Liběchovka. Byl začátek června a slunce toho
dne nabralo na síle, a tak chtěla uhasit vzrůstající
žízeň před tím, než přivede na svět svého potomka.
Přetahovala přes vozovku často a tak znala hučící
a burácivé automobily, věděla že musí jít přes silnici rychle. Vyskočila z příkopu a chtěla přeběhnout,
vybrala si však tentokráte špatné místo, špatný den
a špatnou ne hodinu, ale sekundu. Ze zatáčky se
vynořila s burácivým řevem modrá Yamaha, které
ručička tachometru ukazovalo rychlost 150 kilometrů… toho dne vyhasly na červnovým sluncem
rozpálené silnici tři začínající životy – jeden dvouleté srnčí mámy, jeden ještě nenarozeného srnčete
a jeden mladého dvacetiletého muže….
Jezdím touhle cestou do honitby v Dubé
a polovičkou cesty jezdíme i denně s kolegou
do práce lesnickým traktorem, z kterého je dobře
vidět sraženou zvěř i v příkopech či na krajích
mokřadu, a tak vím, o čem píšu. Nejvíce zvěře
obzvláště srnčí, bývá sraženo v jarních měsících, kdy se rozpadají přes zimu vzniklé srnčí
tlupy a zvěř je s příchodem jara aktivnější než
v zimních měsících. Srnci mnohokrát končí pod
koly aut v době před říjí, kdy si začínají vytvářet
svoje teritoria a vyhánět z nich své soky, často při
pronásledování svého rivala vběhnou na silnici.
Takovému rychlému střetu nejde bohužel téměř
vůbec zabránit. Jelikož, jak jsem již uvedl, jezdím
touto cestou do honitby, tak se také stejnou cestou
v nočních hodinách vracím. V létě, když nejsou
posekány škarpy, se pase zvěř těsně u krajnic
a je pak jen otázkou vteřiny kdy skočí do dráhy
jedoucímu vozu. Stejné je to i v zimě, kdy jí podle
mě přitahuje k okrajům silnic sůl, kterou silničáři
solí silnice a která se pak zachytává na krajích
travních porostů u silnic, nicméně je alespoň dříve
vidět než v létě, když stojí ve vysoké trávě.
Pavel Švarc je můj soused, vozí s náklaďákem
dříví, a tak je na silnici celý den. Večer mu volal
hajný, že potřebuje někde za Dubou odvážet
dříví. Bylo to někdy v září, kdy už byla víceméně
sklizena všechna pole. „Vyjel jsem ráno, ještě bylo
trochu šero,“ povídá mi na schodech u bytovky,
kde oba bydlíme. „Byl jsem někde za Chudolazama, tam jak je ta krátká rovinka, co pod ní vpravo
sekají ochranáři rákosí kvůli ocúnům. Jel jsem
pomalu a najednou koukám že ze stráně vlevo
v lese běží tlupa divočáků, tak jsem ještě zpomalil,
abych do nich nevjel, protože se hnali přímo na silnici.Teď ti mrknu do zrcátka a vidím, že mě začal
vyšší rychlostí předjíždět nějakej tranzit, ani jsem
si nevšiml, co to bylo za značku. A už vidím že

bude malér, přitom je ale musel také vidět. Vběhli
na silnici a ten chlap vlítnul přede mnou ještě na
levý straně přímo do nich. Zastavil jsem a vidím,
že tam zůstaly na fleku dvě tak dvacetikilový selata a veliká bachyně, která hrozně kvičela a válela
se na silnici a taky celej přední nárazník a střepy
ze světel z toho tranzita. Čekal jsem že ten tranzit
zastaví, ale kdepak mazal dál jakoby se nic nestalo. Tak jsem ty selata uklidil ze silnice a zavolal
místnímu hajnýmu, protože ta velká bachyně se
odpotácela mezitím dolů do rákosí, tak aby jí jel
dostřelit a ukrátit jí utrpení….
Ano, bohužel, je to tak, že většina řidičů
prostě odjede a nechá poraněnou či sraženou
zvěř svému osudu, obzvláště, když to jejich plechový mazel přežije bez větší újmy. Jen cestou
nadávají na pitomý, blbý zvířata. Další auta pak
z těchto dříve krásných tvorů udělají na silnici nevzhledou rozježděnou placku, kterou přítelkyně
či manželky počastují často slovy ...no fuj co to
bylo... Vždyť kdo bude zastavovat, aby uklidil ze
silnice lišku, kunu, kočku nebo ježka. Ano, někdy
to nejde, když je to za hustého provozu, to je fakt,

ale když to jde, tak proč nezastavit a alespoň neodklidit zvíře z vozovky. Nebo v případě, že zvěř
není hned mrtvá neuvědomit někoho z místních
myslivců či policii. Většinou již každý z nás má
přeci mobilní telefon..
Po posekání polí, v kterých často nachází potravu a kryt zvěř, je další zvýšený nárůst srážek
na silnicích. Zvěř cestuje za potravou a za krytem
a tak se začínají opět zvětšovat její migrační trasy,
které na mnoha místech kříží šedé pásy vozovek.
Obzvláště mladá nezkušená zvířata skončí v těchto dnech svůj život na silnicích. Smutné na tom
je to, že většině srážek se zvířaty se dá předejít,
stačí jen být pozorný a v místech, kde tato možnost střetu existuje, prostě ubrat plyn. Též mám
vyzkoušeno, že v noci hodně pomáhají přední mlhovky, které rozšíří zorný úhel řidiče na přilehlé
krajnice, a dříve tak můžete zvěř zaregistrovat,
nesmíte však na ně jet i přes město.
Vracel jsem se jednu listopadovou neděli
domů ze sobotní naháňky v Semněvicích v západních Čechách, kde jsme byli na pozvání společně
s tátou u našeho kamaráda Vráťi. Po dálnici jsem
dojel do Prahy, kde jsem vyložil tátu u něj doma
a pokračoval jsem směr Mělník. Vyjel jsem z Prahy a cestou na Kralupy nad Vltavou jsem rozsvítil
mlhovky, abych lépe viděl zvěř. Za vesnicí Tursko
je delší rovina a pak je takový dlouhý kopec s kterého se sjíždí do Kralup. Kolem něj je smíšený
les, menší remízky a roztroušená políčka. Jak
tak sjíždím dolů najednou po pravé straně přede
mnou bliknou za krajniční čárou světýlka a tak hned
zpomaluji. Z úvozu podél silnice vybíhá do světel
mladá srna následována letošním již odrostlejším
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srnčetem, zastavuji a čekám až zmizí na druhé
straně v lese. Kdybych neměl zapnuté mlhovky,
asi bych měl co dělat se jim vyhnout či zastavit,
takhle jsem je včas zaregistroval, myslím si a pokračuji dále k cestě k domovu. Projedu celé Kralupy
a opouštím je za kruhovým objezdem, když se na
mě nalepí auto, kruci, co to je za šoféra pomyslím
si, ale modrá blikačka majáku na policejním autě
mě rázem zastavuje. Sakra co jsem proved, jedu
pomalu, značky jsem respektoval …„Dobrý večer
silniční kontrola pane řidiči prosím předložte své
doklady… Doklady máte v pořádku, jste si vědom
čeho jste se dopustil pane Slaba“
„Nemám tušení,“ odpovídám policistovi
a opravdu mi nenapadá čeho jsem se dopustil.
„Máte rozsvícené přední mlhovky,“ dostává
se mi strohé odpovědi.
„No jo vidíte, úplně jsem na to zapomněl. To já
kvůli zvěři, je lépe vidět, když vám vyběhne z příkopu,“ snažím se to nějak uhrát a zapůsobit. Ale
na kamenném výrazu tváře policisty je vidět že mu
to nic neříká. „Hmm, ale oslňujete řidiče. Jste ochoten zaplatit 500 korun blokovou pokutu?“ pokračuje
a moje úvahy ho vůbec nezajímají. Proto raději sahám do peněženky a bez dalšího dohadování platím
podle mého docela vysokou pokutu. Inu tak už se to
někdy stává, ale nevadí mi to, to by mně víc vadilo,
kdybych srazil tu srnu nebo srnče, které mi světla
mlhovek chvíli před tím ukázaly včas…
Ale vraťme se zpět na silnici Liběchov – Dubá
a ke statistických číslům a údajům. Když jsem si
vzal do ruky tužku a začal počítat sraženou zvěř,
jen kterou jsem v průběhu roku viděl a napočítal
na těchto dvaceti kilometrech silnice, vyšla mi
opravdu nemalá čísla. Posuďte sami:
Srnčí 14 kusů
Divočák 10 kusů
Dančí 2 kusy
Muflon 1 kus
Liška 10 kusů
Kuna 9 kusů
Jezevec 3 kusy
Zajíc 4 kusy
Ježek 11 kusů
Bažant 5 kusů
Sova 1 kus
Sojka 2 kusy
Pes 2 kusy
Kočka 15 kusů
Dohromady 89 zvířat a to jsou jen ta, která
jsem viděl osobně. Skutečnost je podle mě dvakrát
až třikrát větší. Tak co myslíte, není to alarmující
číslo? A jak tomu předejít? Asi nejvíce tomu lze
zamezit ohleduplnou jízdou, také je dobré používat
v noci, jak již jsem psal, přední mlhovky a možná by
bylo dobré místo obyčejné dopravní značky umístit
v úsecích, kde je to třeba, velké billboardy, jež by
na toto nebezpečí zvláště upozorňovaly, protože
takového billboardu si snad řidiči konečně začnou
všímat a brát ho vážně a na zřetel. Problém ale
pravděpodobně bude, kdo by to zaplatil. Přesto
si myslím, že by se v tomto případě měl vyvinout
větší tlak, a to jak ze strany myslivců, tak ze strany
ochránců přírody na patřičná místa a začít s tím
něco dělat, protože se jedná především o bezpečnost řidičů. A ztráty na zvěři a chráněných živočiších, které auta ročně způsobí, jsou jistě nemalé
a nezanedbatelné a neměly by se vůbec brát na
lehkou váhu. Auto si totiž oproti myslivci nevybírá,
srazí dospělý kus, plnou srnu i nedospělé zvíře či
malé mládě. A když chceme naší přírodu a tvory
v ní chránit, a to jak my myslivci, tak ochránci přírody, tak bychom měli už konečně vzít rozum do hrsti
a začít táhnout za jeden provaz, co myslíte?
Petr Slaba

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Turistická putování

9

NAUČNÁ STEZKA DUBSKO – KOKOŘÍNSKO
Naučná stezka vede: Dubá, sv. Prokop, Rozprechtice – podél mokřadů na louku u Vrabcova,
lesem zpět do Rozprechtic k rybníku, na Panskou
Ves a přes Nedamov zpět do Dubé. Má 8 informačních panelů + 1 úvodní v Dubé vedle autobusového nádraží. Celkem nás čeká trasa dlouhá
12 km. Start naučné stezky Dubsko – Kokořínsko, která byla slavnostně otevřena 22. 4. 2007,
začíná na autobusovém nádraží. Odtud se vydáte
po zelené značce. Projdete Dubou až na silnici
na Rozprechtice. Pokud jste milovníci historie,
určitě si udělejte malou odbočku k technické
památce – sušárna chmele. Sušárna chmele
s dvěma sušícími věžemi je významnou technickou památkou, upomínající na někdejší slávu
dubského chmelařství.
Vrátíme se zpět na
původní trasu a pokračujeme směrem na
Rozprechtice. Kousek
za značkou konec
obce Dubá zahneme
doprava do polí, kde
stojí první informativní
cedule a hlavně socha
Svatého Prokopa – patrona Čechů, horníků
socha sv. Prokopa
a rolníků. Tato kopie
(foto P. Bureš)
barokní sochy připomíná místo poděkování za to, že tu byl uchráněn
lidský život před bleskem. Od sochy Svatého
Prokopa je krásný výhled do okolí, za jasného
počasí je možno vidět Nedvězí, Dubovou Horu,
Vlhošť, Korecký Vrch. Pokocháme se výhledem
a vydáme se dále. Od sv. Prokopa nás vede
zelená značka směrem na Vrabcov, kde je další
zastavení Jasano-olšový luh, zde se ocitnete
v Přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Rezervace má rozlohu 75,12 ha a nachází
se v nadmořské výšce 240-282 m. n.m. V této
oblasti procházíme podmáčenými mokřadami.

Uvidíme zde zástupce rostlin rostoucích podél
vodních toků jako jsou například olše lepkavá,
jasan ztepilý a vrba křehká. Další zastávkou je
Mokřadní louka u Vrabcova. Na jaře zde najdete
mj. rozkvetlé blatouchy bahenní, prstnatec májový, kruštík bahenní, upolín evropský, na podzimní
louce dominuje ocún jesenní. Doporučujeme také
malou zacházku k památným stromům na Vrabcově a pokud máte problém s určováním rostlin,
nebojte se, vše najdete na informativní tabuli.
Dále nás cesta zavede na stanoviště Borové
lesy a pískovce. Projdete mezi dominantními pískovcovými skalami a naučná tabule vás upozorní,
že cestou můžete potkat prase divoké, srnce obecného, ježka západního, lišku obecnou a na obloze
zase káně lesní nebo poštolku obecnou. Další
zastávka, Rozprechtický rybník o rozloze 2,3 ha,
je rájem rybářů a v zimě bruslařů. Rybí sádku zde
tvoří kapr, lín, candát a štika. Na hladině můžete
vidět poklidně plovoucí kachny, labutě nebo lysky
a na břehu poklidně dřímající rybáře. Pokud se
vám nepodaří zahlédnout žádného ze zmiňovaných živočichů nebuďte smutní a podívejte se na
tabuli kde obrázek paní Myškové zachytil všechny
živočichy pohromadě. Dále pokračujeme po zelené
značce po silnici směrem na Kokořín a po několika stovkách metrů nás značka vyzve k odbočení
doprava a pokračujeme až k řopíku. Co to je?
To se dozvíte na další tabuli Stinné lesní rokliny.
A právě tajemná stinná lesní rokle nás vyvede na
Panskou ves. Samotná Panská Ves je ukázkou
lidové architektury. Nalezneme zde např. klasický
dvoupodlažní dům s pavlačí a bohatě zdobenou
lomenicí. Na Panské vsi také sídlí UFA – Ústav
fyziky atmosféry AVČR. Poslední zastávkou jsou.
Mokřady Horní Liběchovky, zde se můžete dočíst
o mokřadech a Ramsarské úmluvě. Už vás čeká
pouze cesta nedomovskou alejí zpět do Dubé, ale
pokud vám přeje počasí nespěchejte. U Černého
rybníka, se můžete v letních dnech příjemně osvěžit, a to nejen vykoupáním.

Památkově chráněný roubený dům na Panské Vsi

Observatoř na Panské Vsi

Doufáme, že Vás stezka zaujme a třeba se
budete rádi vracet. Přejeme všem, krásné poznávání krajiny kolem Dubé.
Martina Lhotáková

Ze života škol

Velikonoční jarmark zahájil jarní svátky

Velikonoční jarmark na Základní škole v Dubé
je jednou z mnoha tradic, na kterou se všichni
těší. Přípravy na něj probíhají již několik měsíců
předem. Třídy pak nabízejí výrobky ve svých
stáncích a utržené penízky pak putují do společného třídního fondu a pomohou například při
školním výletu.

Letos jarmark zahájila paní ředitelka Mgr.
Jindřiška Skalická a po ní se rozezpíval dětský pěvecký sbor vedený paní učitelkou Janou
Staňkovou. Následovalo nakupování, utrácení
i mlsání, chechtání i dovádění. Jarní náladu nám
nepokazilo ani aprílové počasí.
Mgr. Jana Mašková

ZŠ má svůj
Ekokodex

Na výtvarném zpracování se podíleli žáci druhého stupně, na obsahovém pak všechny třídy
školy. Ekokodex je souhrn pravidel k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro každého,
kdo školu navštěvuje. Jde o popis konkrétních
jednání, která mohou vykonávat všichni žáci
a zaměstnanci školy. Nic tedy nebrání podání
žádosti o udělení titulu Ekoškola. Držíme palce!
Mgr. Jana Mašková
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Perličky ze
školní lavičky…
O POTRAVĚ

Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne.
Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek.
Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky.
Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do
konzervy.
Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že
má radši brejle než žízeň.
Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale
neví kde.
Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou
snídaně, oběd a večeře.
Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří
a my hádáme, co to je.
Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho
fosforu, který je smrtelně jedovatý.
Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech.
Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí,
ale vzniká poctivou prací.
Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do
té doby, než se zkazí. Jsou zdravé, neboť
obsahují hodně železa.
Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád
spí.
Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu
a druhý den o tom ani nevědí.
Náš děda říká: Rum je jed, ale nejvíc je otrávený,
když ho nemá.
Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho
nesnáší.
Jana Mašková

Velikonoční
zábava

Nejen bohatá tombola, pohodová country hudba
kapely DCM z Liberce, ale také příslib dobré
zábavy přilákaly v neděli 23. března nejednoho
občana Dubé do Restaurace V Zákrutě.
Konala se tu totiž pravá Velikonoční zábava.
Zlatym hřebem večera, který provázely známé
i méně známé country písně, při kterých si mnozí
z přítomných rádi zatancovali, byla tombola s neuvěřitelnými třemi sty cenami. Naše poděkování
patří nejen těm, kteří se přišli pobavit, a všem,
kteří se na této akci podíleli, ale především
sponzorům, kteří za tímto účelem věnovali
ceny do tombol. Děkujeme a příště se těšíme
na shledanou.
Miluše Marklová
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Otužilci na ZŠ Dubá
ukončili sezónu

V pátek 8. 4. se sešli v jídelně Základní školy
Dubá děti i dospělí, kteří se v tomto školním roce
zapojili do programu otužování, který má na škole
již dlouhou tradici.
Otužilci získali diplom a sladkou odměnu
v podobě zmrzliny, jak jinak! V letošním školním
roce se otužovalo celkem 52 dětí a 3 dospělí.
Program začíná každoročně od října a končí

Dubáček

v březnu. Jsou do něj vřazeny děti se souhlasem
rodičů a každý den o velké přestávce vybíhají
na školní dvůr jen v tričku a kraťasech. Pouze
v dešti a při teplotách nižších než -10 °C se
neotužuje.
Všem letošním účastníkům poděkovala i paní
ředitelka Mgr. Jindřiška Skalická.
Mgr. Jana Mašková

Kultura

Jarní probouzení

Zahájení letošní kulturní sezóny v Dubé bude
tentokrát opravdu slavnostní. Užijeme si při něm
nejen „vážného“ umění, ale i zábavy a inteligentního humoru. Celkem čtyři akce se zde odehrají
v jediný den, přičemž každá z nich sama o sobě
slibuje zážitek nikoli všední.
V sobotu 12. dubna odpoledne se v evangelické modlitebně nad autobusovým nádražím
setká několik hráčů různých žánrů při provedení
koncertu nazvaného Do vesmíru!.
Hlavní program dne proběhne navečer
v Galeri Pošta. Při vernisáži výstavy tvorby
rýmařovského výtvarného sdružení Octupus si
užijeme večer družby se Stranou houpacího
koně. Sdružení Octopus má již i několik mezi-

národních výstavních zkušeností a Strana houpacího koně, jak již název napovídá, není úplně
běžnou politickou stranou. Nemáte-li smysl pro
humor, zůstaňte doma.
Den ukončí koncert skupiny Sibérija v Blue
Baru. Kritici se o této skupině nemohou dohodnout, je-li rocková, undergroundová či jazzová.
Fakt je, že negativní ohlasy na její hudbu by
odpůrci hledali jen velmi obtížně.
Akci Jarní probouzení finančně podporuje
Město Dubá – slibilo přispět na cestovní náklady
většiny umělců. Všechna tři představení i výstava
probíhají péčí Podbezdězského spolku intelektuálního, poetického a okrašlovacího.
Zdeněk Dudka

Vycházka do okolí

v 10.00 od pošty

Do vesmíru! koncert tzv. vážné hudby. Účinkují členové pořádajícího
spolku a děti ze souboru Lusatia Consort

16.00 v evang.
modlitebně

Vernisáž společné výstavy členů spolku a sdružení Octopus
s občerstvením

17.30 v Galerii Pošta

Večer družby se Stranou houpacího koně (divadlo, poezie, písničky,
humor...)

18.00 v Galerii Pošta

Koncert tzv. rockové hudby – Sibéria (dle kritiky „undergroundjazzová“)
kapela z Rýmařova

20.00 Blue Bar

Dubáček -
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Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ST 2.

DK Ralsko

Mimoň

16,30

Plaváček

ČT 3.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Bára Basiková
a Michal Pavlíček

Pohádková divadelní hra v podání
dobroDDS Šlapolet
volné
Populární zpěvačka spolu
200,s kytarovým mágem představí svou
hudbu od Stromboli až po Big Heads

PÁ 4. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 8,30
a
10,00

Janek a kouzelná fazole

Pohádka o kouzelné fazoli, po jejímž
stonku se dá vyšplhat až do oblak.
Naivní divadlo Liberec.

40,-

SO 5. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 15,00

Broučci

Optimistická adaptace Karafiátových
broučků

40,-

K tanci a poslechu hraje Vratislav
Bretšnajdr

50,-

NE 6.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

Setkání s lidovkou a
evergreenem

PO 7.

DK Ralsko

Mimoň

17,00

Síla jarních bylin

ÚT 8.

Akademie
J. A. Komenského

ST 9.

KD Crystal

ČT 10. Městské divadlo

ČT 10.

Malá škola

Přednáška bylináře a léčitele Pavla
Váni
Česká Lípa 19,00 Proč bez hudby je život smutný Přednáší Martin Prokeš
Česká Lípa 19,00 Komorní recitálové rendez-vous Zazní všechny známé hity naší
s Martou Kubišovou
populární zpěvačky, kterou hrou
na klavír bude doprovázet Pavel
Větrovec
Nový Bor

19,00

Dubá

18,00

PÁ 11. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,00
PÁ 11.

Navrátilův sál

Kráska z Moulin Rouge

dobrovolné

230,-

Představení inspirované osudovým
setkáním francouzského malíře a
jeho životní lásky

190,-

Skupina Kryštof Richarda Krajča

390,-

Zasedání Zastupitelstva
Kryštof akustik best of tour II.

Nový Bor

19,00

J-I-P

Tradiční jazzový večer s J-I-P

55,-

SO 12. Městské divadlo

Nový Bor

10,00

Vodník Šplouch a kouzelný
proutek

Veselá výpravná pohádka,plná
kouzel a čarování, protkaná
písničkami o vodě

45,-

ÚT 15. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Smím tě políbit než chcípnu

70,-

ÚT 15. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Alena Čechová a Petr Čech

Strhující příběh o prokletých
básnících, v hl. rolích Jarek
Hylebrant a Michal Vaněk
Kruh přátel hudby, koncert sourozenecké dvojice pro housle a klavír

ST 16.

DK Ralsko

Mimoň

Taneční zábava pro seniory

ČT 17.

Navrátilův sál

Nový Bor

15,00

Zábava pro milovníky přátelského
setkání seniorů
18,00 Trochu historie nikoho nezabije Přednáška PhDr. Vladislava Jindry
s promítáním, tentokrát na téma
Rumburské vzpoury

ČT 17. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Záhadná Irma

PÁ 18. Městské divadlo

Nový Bor

17,30

Písničkáři pod Klíčem

ÚT 22.

Nový Bor

18,00

Jarní koncert ZUŠ

Navrátilův sál

ST 23. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30
ČT 24.

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského
PÁ 25.
KD Crystal
Česká Lípa 20,00
(velký sál)
PO 28.
Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského
ÚT 29. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Lakomá Barka
O generaci a knize
„Šestatřicátníci“
Monkey Business
Albrecht Václav Eusebius
z Valdštejna
Rozmarný duch

Jana Paulová a Pavel Zedníček
v nové komedii

120,30,45,-

270,-

2. ročník festivalu, vystoupí Zhasni, 120,Franta Vlček, Swayambu, AG Flek
a další
Koncert nejlepších žáků novoborské dobroZUŠ
volné
Známý pohádkový příběh podle Jana 200,Wericha v podání Divadla Rokoko
Přednáší Pavel Kosatík
Velký koncert skupiny, nominované
260,na 5 cen Anděl 07
Přednáší PhDr. Zdeněk Mojda, CSc.
Anglická duchařská komedie
v podání Divadelní společnosti Háta

220,-
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Sport

HISTORIE A SOUČASNOST DUBSKÉHO SPORTU
Věřte – nevěřte, v Dubé se hrál i hokej. Sport,
s kterým se rádi pyšníme co dokážeme, praporečníci rozvinou své vlajky, mačkáme se u obřích
obrazovek, jdeme do hospod fandit s kamarády,
či jen tak posedíme u televize. To po roce 1950
se mladí muži z Dubé nepyšnili jen úspěchy našich současných profesionálů, ale aktivně kouzlu
„gumového nesmyslu, klouzajícího se po ledě“,
doslova propadli.
Ne, že by neměli své vzory a jména legend
Ing. Modrý, Bubník, Zábrodský, Konopásek, Gut
a další byla opravdovými symboly těchto dubských hokejistů.
Ale jak to všechno začalo. Nejprve, jak již
bylo několikráte vzpomínáno, nebylo nic. Snad
přece jen něco. Nadšení a zaujatost něčeho
dosáhnout. I ekonomická situace sportovní
organizace v Dubé byla přijatelnější. Avšak
finanční dary členů a příznivců dále hrály podstatnou úlohu. Nehloubejme již nad tím, jak to
bylo, ale skutečnost byla taková, že se pořídila
hokejová výstroj a začalo se s výstavbou – nevíme, zda můžeme použít názvu dnešních dnů
– „hokejové arény“. No byl to „plácek“ u mlékárny.
Prostor mezi dnes bývalou mlékárnou a sklady
hospodářského družstva (dnes sodovkárny). Ale
jak to bylo dál!
Jednoduše! Hokejové brány se vyrobí v garážích – vždyť tam byli až do doby jejich zrušení
vždy šikovní „dílenští“ a řidiči; a právě „dílenští“
a řidiči tvořili základ hokejového mužstva. (Provozovna ČSAD byla postupně zrušena po roce
1989 v rámci centralizace do České Lípy.) Řezivo
na mantinely byla náročná finanční zátěž a tak se

VÁŽENÍ SPORTOVNÍ
PŘÍZNIVCI!

S příchodem prvního jarního dne zahajuje i TJ
Slavoj Dubá druhou část soutěže 2007 - 8 v kopané – tzv. jarní kolo.
Dovolte nám proto, abychom Vás touto cestou pozvali nejen na utkání, které sehrajeme na
svém hřišti v Dubé, ale i na hřiště, na kterých
hostujeme.
Nejprve si Vás dovolujeme seznámit s výsledky první poloviny soutěže 2007 – 8, tzv.
podzimního kola.
Družstvo dospělých, které hraje 2. třídu
okresního kola se umístilo v průběžném hodnocení na třetím místě. Okresní přebor hrají
naši dorostenci. Po odehrané polovině soutěže
„přezimovali“ na druhém místě. Neméně dobře
si vedli i mladší žáci, kteří ve skupině okresní
soutěže se umístili na místě čtvrtém.
Domníváme se, že skvělá umístění v okresní
soutěži si naše fotbalová družstva zaslouží i Vaší podporu, a to tím, že se přijdete podívat na
jednotlivá utkání a naše sportovce svou účastí
podpoříte. Určitě si to zaslouží a to především
ty nejmenší.
Děkujeme Vám za účast na našich akcích
a pro lepší orientaci přikládáme i rozpis jednotlivých utkání pro jaro 2008.
Jaroslav Horyna,
ved. oddílu kopaná TJ Slavoj

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

mantinely postavily za brankami dle nařízených
regulí hokejovým svazem a boční byly o polovinu
nižší. Hokej byla i v dobách dřívějších „chlapská
hra.“ Ale nedovedete si představit, jak dopadl
urputný souboj protihráčů u tak nízkých bočních
mantinelů. Ještě že kluziště bylo „lemováno“
hromadami sněhu z kluziště odklizeného. „Zimní
stadion“ měl i řádné umělé osvětlení. Vždyť v Dubé fungovalo středisko ERLI, a tak o elektrikáře,
který by jej instaloval, nebylo nouze. Luceren
bylo sice poskrovnu, ale s přihlédnutím k době,
kdy kluziště vznikalo, bylo vyhovující. (Středisko
ERLI tehdy vedl pan Fr. Pulkrábek, zákládající
člen a dlouholetý předseda ZO Svazarm Dubá.
Především jeho zásluhou a pod jeho vedením
byl postaven „Dům Svazarmu“ – nyní „Dům
technických sportů.“ Středisko ERLI bylo rovněž
zrušeno a převedeno do Doks. Ale co bylo dál
s kluzištěm. Nejsložitější byla doprava vody, která
se dovážela od máchadla, a to cisternou taženou
koňmi. Tuto práci zajišťoval většinou pan Vlastimil Brych. Jak sám a jeho vrstevníci-spoluhráči
vzpomínali: „To bylo cisteren, a té namáhavé
práce v mrazu, co jsme museli vykonat, než byl
alespoň nějaký led“. Nemusíme ani dnes připomínat tu skutečnost, že jediným mrazícím zařízením

Dubáček

byl v té době pořádný mráz. A když se náhodou
oteplilo, tak se začalo znovu.
Proto asi po dvou sezónách se dubský hokej přestěhovat na rybník Mrázák s dokonalým
osvětlením, předpisovými mantinely – no prostě
se vším, jak to má být. Jedině mrazící zařízení
i nadále obsluhoval „děda Mrazík“. Hokejový
oddíl v Dubé byl zrušen v roce 1963.
Nesmíme zapomenout ani na jména některých hokejistů, kteří stáli u zrodu dubského
hokeje a aktivně jej po léta provozovali: Josef
Černý, Václav Mika, Václav Pecka, Karel Černý,
Vlastimil Brych, Josef Matoušek, Miloslav Fuxa,
Adolf Hejduk, Zdeněk Karanský, Zdeněk Kulnánek, Petr Sťastný a další.
Vzhledem k tomu, že v našem archívu se
nezachovala žádná fotografie hokejového oddílu,
sestavili jsme naši „nejúdernější“ první hokejovou
řadu z let 1950 - 1956 (viz tabulka).
Tak to bylo s naším dubským ledním hokejem.
Nastávala doba, kdy z bývalého okresního města
se pomalu obec přetvářela na obec se zemědělskou výrobou, a tudíž i spojenou s odchodem
občanů do průmyslových lokalit. To poznamenalo
i dubský hokej.
František Kubišta,
Tělovýchovná jednota Slavoj

Josef Černý
Václav Mika
Václav Pecka
Karel Černý
Vlastimil Brych
Miloslav Fuxa
(Josef Matoušek)

Mladší žáci – B skupina – Okresní soutěž – JARO 2008
Dubá – Blíževedly
sobota
Doksy – Dubá
sobota
Dubá – Bukovany
sobota
SK Sosnová – Dubá
čtvrtek

12. dubna
19. dubna
26. dubna
1. května

10:00 hod.
14:00 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.

Dorost – Okresní přebor – JARO 2008
Dubá – Kravaře
Brniště – Dubá
Dubá – SK ZŠ Jablonné
V. Valtinov – Dubá
Dubá – Stružnice
Dubá – Dubnice
Zákupy – Dubá

4. května
1. května
18. května
25. května
1. června
8. června
15. června

10:00 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.
10:30 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.

29. března
5. dubna
12. dubna
20. dubna
26. dubna
3. května
10. května
17. května
24. května
31. května
7. června
14. června
21. června

15:00 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.
10:30 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
14:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

II. třída – Okresní přebor – dospělí – JARO 2008
Dubá – Jestřebí/Provodín
sobota
Žandov – Dubá
sobota
Dubá – V. Valtinov A
sobota
Skalice B – Dubá
neděle
Dubá – D. Libchava
sobota
Dubá – Kravaře
sobota
Holany – Dubá
sobota
Dubá – Kamenice
sobota
H. Police – Dubá
sobota
Dubá – K. Šenov
sobota
Jablonné A – Dubá
sobota
Dubá – Stružnice
sobota
Brníště – Dubá
sobota

