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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že se v našem městě stále
častěji, a to především v odpoledních a podvečerních hodinách, objevuje hlídka Policie ČR
Doksy. Policisté zde kontrolují nejen řidiče, kteří
v mnoha případech nedodržují dopravní značení,
zejména na náměstí, dohlížejí také na klid a pořádek v ulicích. Protože je Policie ČR provozovatelem kamerového systému v našem městě,
věřím, že kamery budou sloužit k zabezpečení
klidu, bezpečnosti a dodržování zákonů.
Zastupitelé na svém únorovém zasedání
schválili podání žádosti o dotaci v rámci Mikroregionu Podralsko, z těchto prostředků bychom
pro město chtěli kromě bezdrátového rozhlasu
zakoupit také dva informační panely pro měření
rychlosti vozidel a jednu kameru, jíž bychom doplnili stávající kamerový systém v Dubé.
Minulý měsíc naše město navštívil pan Cyril Zapletal, člen Parlamentu ČR, poslanec za Liberecký
kraj. Zajímal se o potřeby a problémy, které nás tíží
a přislíbil nám pomoci s řešením v současné době
nejpalčivějšího problému – dokončení kanalizace
v Dubé. Aby město získalo potřebnou finanční částku, podala jsem žádost na ministerstvo zemědělství.
Celkové náklady této akce budou činit cca 12 milionů
Kč, spoluúčast města je cca 2,3 milionu.
Pro letošní rok se nám od Ministerstva kultury
ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

podařilo získat částku ve výši 400 tisíc korun.
Zastupitelé schválili, aby tyto prostředky byly použity na již několik let plánovanou výměnu oken
a následnou opravu fasády čelní strany radnice.
Další významnou památkou, která by se letos
měla dočkat částečné opravy, je bývalá sušárna
chmele. V současné době se sušárna nachází
v havarijním stavu, zatéká do ní a z důvodu zatížení konstrukcí je nezbytné odstranit z půdních
prostor napadanou krytinu. Dřívější provizorní zastřešení levé věže sušárny lepenkou je poškozené,
oplechování úžlabí je zkorodované a zohýbané.
Tento objekt nemá okapy ani svody a zatékáním
zde dochází k narušování obvodového zdiva. Proto jsme se rozhodli podat na ministerstvo kultury
žádost o dotaci z Havarijního programu MK ČR
na opravu střechy. Předpokládané náklady činí

cca 160 tisíc korun, přičemž spoluúčast města je
stanovena na 40 % celkových nákladů.
Dalším projektem, na kterém v těchto dnech
pracujeme, a který ocení především návštěvníci
našeho města, je nový orientační systém Dubé.
Jeden z ukazatelů bude umístěn na autobusovém
nádraží, kde bude zároveň mapa města, na níž
budou vyznačeny všechny významné památky
a místa, která mohou turisté v Dubé vyhledávat,
a to včetně stručného popisu. Další ukazatele
umístíme u radnice, kostela, před Slávií a poblíž
hasičské zbrojnice. Rozmístění orientačních
směrových ukazatelů jsme naplánovali tak, aby
dovedli návštěvníky města ke všem zajímavostem
a památkám. Výhodou tohoto systému je možnost
průběžného doplňování v případě potřeby.
Na závěr mi dovolte, abych vás informovala
o tom, že jsme odbornou firmou nechali vytvořit
nové webové stránky města Dubá. Prozatím ještě nejsou oficiálně zpřístupněny, neboť do nich
v nejbližších dnech budeme vkládat všechny
potřebné informace. Mohu vám ale prozradit,
že jsou velice přehledné, po grafické stránce
na vysoké úrovni a hlavně, že budou obsahovat
daleko více informací, a to včetně fotogalerie.
Kvalitně zpracované webové stránky jsou nyní již
nezbytností, řada turistů dnes přeci jen vyhledává
své cíle přes internet. Cestovní ruch přitom pro
městskou kasu představuje nemalý příjem.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Přehled
evidence
obyvatel
Města Dubá
za rok 2007

V roce 2007 se přihlásilo k trvalému pobytu
celkem 60 občanů, odhlásilo z trvalého pobytu
celkem 57 občanů, narodilo se nových 20 dětí,
zemřelo 23 občanů. Celkový nárůst obyvatel za
rok 2007 je 0 občané.
Přehled trvale bydlících občanů v Dubé a přilehlých obcí města
Bukovec
7
Deštná
91
Dubová Hora
1
Dražejov
10
Dubá
1 242
Dřevčice
124
Heřmánky
14
Horky
15
Korce
33
Křenov
10
Lhota
9
Nedamov
21
Nedvězí
7
Nový Berštejn
38
Panská Ves
6
Plešivec
10
Sušice
10
Zakšín
64
Zátyní
17
Celkem
1 729 občanů
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Odpadové hospodářství
v roce 2007

Vážení spoluobčané,
v únorovém vydání městského zpravodaje jsme
vám slíbili, že vám postupně přiblížíme činnost
města a MěÚ Dubá na jednotlivých úsecích
v roce 2007. V březnovém čísle si vás dovolujeme seznámit s nejdůležitějšími informacemi,
týkajícími se odpadového hospodářství našeho
města v uplynulém roce.
Likvidace směsného a tříděného komunálního odpadu si v roce 2007 vyžádala náklady ve
výši 1 milion 436 tisíc korun.
Došlo také k úpravě smlouvy se svozovou
společností Remondis, která pro Dubou zajišťuje svoz a likvidaci odpadů. Nově začal ve městě
fungovat týdenní svoz komunálního odpadu, který se, nutno podotknout, osvědčil jako podstatně
praktičtější než dřívější čtrnáctidenní svoz.
Díky množství vytříděného skla, papíru
a plastů se do městské pokladny od společnosti
EKO-KOM vrátila částka ve výši 127 tisíc korun.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem
občanům, kteří se v minulém roce aktivně zapojili
do systému třídění separovaných složek komunálního odpadu.
Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2007 se
městu podařilo doplnit většinu z chybějících
odpadních nádob na separovaný odpad na jednotlivých stanovištích. V současné době je těchto stanovišť, na kterých mohou občané využívat
kontejnerů na tříděný odpad v Dubé a spádových
obcích celkem 24.
Doplněny byly kontejnery na sběrných stanovištích např. v Heřmánkách, na Dražejově,
v Dřevčicích či pod Panskou vsí. Zcela nově pak
bylo zavezeno stanoviště na Nedvězí. V roce
2008 bude město po svozové firmě Remondis
požadovat dokompletování zbývajících sběrných
stanovišť.

Dubáček
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Z městské matriky

Antala Jozef, Dubá
Miláček Josef, Dražejov
Rohlíček Josef, Heřmánky
Bělohlávková Anežka, Dubá
Novotná Lidmila, Dřevčice
Řídká Věra, Dubá
Brychová Růžena, Dubá

NAROZENÍ

Krejčí Kryštof, Dubá
Novotný Michal, Dubá

ÚMRTÍ

Díky dohodám o spolupráci s provozovateli
zpětného odběru elektrozařízení, jež město uzavřelo s kolektivními systémy Asekol, Elektrowin
a EKOLAMP, ušetřila Dubá finanční prostředky
za likvidaci elektrozařízení, jako jsou lednice, televizory či počítače, které občané mají možnost
umisťovat na sběrný dvůr v Dubé. Za odevzdání
kompletních kusů elektrozařízení zpracovatelům
kolektivního systému získalo město finanční
prostředky, jejichž výše se odvíjela od celkové
hmotnosti odvezených spotřebičů.
Závěrem bych chtěla požádat všechny
občany, aby ani v letošním roce nezapomínali
na nutnost správného nakládání s komunálním
odpadem, a aby využívali možnosti ukládat
nepotřebné kompletní domácí spotřebiče na
sběrný dvůr. Zároveň prosím všechny, kteří by
při procházkách v okolí našeho města narazili
na černou skládku nebo objevili místo, kde by
byly poházené odpadky, aby se na mne obrátili.
Tuto problematiku je třeba řešit okamžitě. Všem
předem děkuji za spolupráci a za zájem podílet
se na zlepšování životního prostředí v Dubé
a okolí.
Zuzka Martínková, ekoložka MěÚ Dubá
tel. 724 857 243, e-mail: ekolog@mestoduba.cz

Krotil Ivan, Dubá
Dalecký Jiří, Plešivec
Joachimstál Karel, Dubá

91 let
88 let
81 let
80 let
75 let

Dne 20. 3. 2008 tomu
bude 5 let, co nás navždy
pustila paní učitelka
Vlasta Matějoičoá,
dlouholetá učitelka místní
školy a předsedkyně Sboru
pro občanské záležitosti.
Děkujeme, že vzpomenete s námi.
Rodina a nejbližší přátelé
Dne 29. 3. 2008 uplyne 5. smutný rok,
co nás náhle opustil pan Jaroslav Šimák
z Dubé. Stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinou.

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

Dubáček -
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Informace
l Oznamujeme vám, že od února tohoto roku se
změnilo místo konání veřejných zasedání zastupitelstva města Dubá, která se nyní budou konat
v přízemí objektu č.p. 86 v Dlouhé ulici v Dubé
(tzv. malá škola).
l Od 1. ledna 2008 mohou občané na matrice
Městského úřadu Dubá žádat o vydání ověřených
výpisů z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rej stříku a rejstříku trestů
v rámci systému Czech POINT (Český podací

ověřovací informační národní terminál).
l Město Dubá v lednu tohoto roku vypsalo
výběrové řízení na pronájem obou prodejních
stánků v Autocampu Nedamov. Termín podání
nabídek je stanoven nejpozději do 31. března
2008. Zájemci se mohou informovat na MěÚ
Dubá, tel. 487 870 201 (správa domů).
l I v letošním roce se uskuteční každý čtvrtý
čtvrtek v měsíci od 8:00 do 10:00 hodin ve spolupráci s Centrem služeb zdravotně postižených

Česká Lípa poradna v přízemí naší radnice.
l Sběrný dvůr Dubá má až do konce března
otevřeno od pondělí do pátku vždy od 830 do
1600 hodin (polední pauza je od 1100 do 1130
hodin), v sobotu pak od 830 do 1100 hodin. V
případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se ukládání
odpadu na sběrný dvůr, můžete kontaktovat pana
Vtelenského tel. č. 721 084 113 nebo ekoložku
MěÚ Dubá sl. Martínkovou tel. č. 724 857 243.

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 2/2008 ze dne 14. února 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. 2/2008.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana Václava Kubáta a pana Milana Netrha a zapisovatele usnesení pana MUDr. Jiřího
Klementa.

pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

3) VZALO NA VĚDOMÍ odstoupení pana
Miloslava Stehna z funkce předsedy Osadního
výboru Deštná – Zakšín a odstoupení paní
Jindřišky Stehnové z funkce členky Osadního
výboru Deštná – Zakšín.
JMENOVALO na návrh paní starostky
novou členku ve funkci předsedkyně Osadního
výboru Deštná – Zakšín paní Naděždu Šabatkovou, bytem Deštná.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Nové předsedkyni Osadního výboru Deštná – Zakšín přeji hodně úspěchů v její práci a těším se na spolupráci.

4) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitelstva č. 1/2008 ze dne 17. ledna 2008

VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2008
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě písemné
žádosti č.ev. 5/08, vyhlásit a zveřejnit prodej
městských pozemků: p.p.č. 571/1, trvalý travní

porost o výměře 408 m2, p.p.č. 571/2, ostatní
plocha o výměře 50 m2, p.p.č. 572/1, ostatní plocha o výměře 119 m2, p.p.č. 572/2, trvalý travní
porost o výměře 126 m2, p.p.č. 573, trvalý travní
porost o výměře 95 m2, v obci Dubá, katastrální
území Nedamov.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě písemné
žádosti č.ev. 29/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku: p.p.č. 2637/2, trvalý
travní porost o výměře 1 075 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 6/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku: část p.p.č. 100, trvalý travní porost

o výměře cca 450 m2, v obci Dubá, katastrální
území Zakšín.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0

5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva požádat Českou republiku, Státní
statek Česká Kamenice v likvidaci, zastoupenou
Realitní kanceláří VESTA Liberec, o koupi části
pozemku p.p.č. 1295/2, ostatní plocha o výměře
cca 400 m2, v obci Dubá, katastrální území
Korce. Jedná se o část pozemku, na kterém se
nachází část městské komunikace na Plešivci.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva požádat Pozemkový fond České
republiky o koupi části pozemku p.p.č. 443/1,
orná půda o výměře cca 50 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Jedná se o část pozemku, na kterém se nachází podstavec sochy Panny
Marie na Novém Berštejně.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0

5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku

(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 33/07): p.p.č. 387, zahrada o výměře 5 103 m2, v obci Dubá, katastrální území
Heřmánky. Strana kupující: pan T.D. a paní
Z.D., kupní cena činí: 60,- Kč za 1 m2 pozemku,
tj. 306 180,- Kč plus správní poplatky, vše se
splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu
nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.

pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

5g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 1/08): části p.p.č. 315/9, trvalý travní porost o výměře 7 m2, p.p.č. 3002/2, ostatní
plocha o výměře 18 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Strana kupující: pan F.H. a paní

N.H., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 1 000,- Kč plus správní poplatky, vše se
splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu
nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.

pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

5h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva podepsání předložené smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi městem Dubá a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín, která se týká uložení
zemního kabelového vedení NN v délce 90 m
do městského pozemku p.p.č. 427/19, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, v rámci stavby
„CL – Nový Berštejn, DTS + rozšíření kabelové
sítě NN pro 7 odběrných míst na p.p.č. 427/x.

pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

6a) NESCHVÁLILO návrh zastupitelky paní
Markéty Slezák, aby se v rámci projednávání
a schvalování rozpočtu města Dubá na rok 2008
hlasovalo o paragrafu 3113 rozpočtu (Základní
škola) samostatně.
pro schválení: 2, proti schválení: 8, zdrželo se: 1
6b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva předložený rozpočet města
Dubá na rok 2008, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá a na stránkách města
Dubá www.mestoduba.cz.
pro: 10
proti: 1
zdrželo se: 0

komentář starostky: Rozpočet na rok 2008
je navžen jako vyrovnaný. To znamená, že
celková výše příjmů v daném roce (daňových,
nedaňových, případně dotací) je rozdělena
ve stejné částce podle jednotlivých činností
města Dubá do výdajů. Tím, že rozpočet nevykazuje ztrátu, není nutno zapojovat finanční rezervy z minulých let (fi nanční rezervy
z minulých let byly k datu 1.1. 2008 ve výši
10 900 000,- Kč).
Rokem 2008 dochází ke změně v rozpočtovém určení daní. Výhodou pro město Dubá je,
že se poprvé bere v úvahu i plocha správního
území obce, nejen tedy počet obyvatel jako
doposud. Tímto novým rozpočtovým určením

4
získá Dubá zhruba o 3,5 milionu Kč více
z výnosů sdílených daní, především z daně
ze závislé činnosti, z daně právnických
osob a z daně z přidané hodnoty. Základem rozpočtového hospodaření jsou běžné
provozní výdaje, které odhadujeme přibližně
na 21 623 000,- Kč.

Podrobněji se zmíním o výdajích na mimořádné akce. Jedná se především o 1 milion Kč
na dofinancování výstavby sociálního zařízení
v Autocampu. Další zdroje na tuto akci jsou:
zisk z hospodářské činnosti za rok 2007, který
je po odečtení investic 691 000,- Kč a zapojení hospodářského výsledku z hospodářské
činnosti letošního roku.
Dále se jedná o částku 1,6 milonu Kč na
rekonstrukci ulice Českolipské. Mimo běžný
provoz v základní škole, na který je v rozpočtu pamatováno částkou 1 600 000,- Kč
je v rozpočtu schválena investice v hodnotě
200 000,- Kč (na zavedení elektronického
stravovacího systému, přídavného ventilátoru nutného pro bezpečnost budovy školy
z hlediska požární ochrany, na software pro
počítačovou učebnu).
Do rozpočtu byla zařazena částka 500 000,Kč na vypracování projektu na rekonstrukci
bývalého hotelu Slávie. Projekt je nutnou
podmínkou k podání žádosti o dotaci. Pokud
bychom uspěli a dotaci získali, za určitých
podmínek by bylo možné náklady na tyto
práce brát jako tzv. uznatelné výdaje v rámci
dotace.
Zastupitelstvo dále schválilo na opravu objektu
malé školy částku 200 000,- Kč (náklady na
vybavení nové zasedací místnosti a provedení
klempířských prácí na střeše objektu ve větším rozsahu, aby se odstranilo zatékání a promáčení zdí, případně oprava již poničené zdi
v zadní části budovy).
7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
výroční zprávu organizační složky města Dubá
– Městských lesů Dubá za rok 2007, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na
stránkách města Dubá www.mestoduba.cz.
komentář starostky: Děkuji Ing. Josefu Štveráčkovi a všem zaměstnancům městských lesů
za práci, kterou vykonali pro město.

8) SCHVÁLILO na návrh odborného
lesního hospodáře Městských lesů Dubá
Ing.Štveráčka objednat projekt na výstavbu

nové lesní cesty do městských lesů pod
Dražejovem v částce cca 40 000,- Kč. Tento
projekt bude použit k žádosti z dotačního
titulu EU z Programu rozvoje venkova (Osa
I opatření Investice do lesů). Předpokládaný
termín příjmu žádostí říjen 2008.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Nová lesní cesta umožní
přístup k lesu mezi Rozprechticemi, Dražejovem a osadou Kluk. Komplex lesa je těžebně
zašetřen a po roce 2011 se v něm bude moci
těžit dříví v ceně cca 5 milionů Kč.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
zprávu o činnosti organizační složky města
Dubá – JPO II SDHO Dubá za rok 2007,
viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě
Dubá a na stránkách města Dubá www.mes-
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toduba.cz.
komentář starostky: Za činnost jednotky pod
vedením pana Jaroslava Hozy děkuji všem členům stejně tak, jak jsem již učinila na výroční
členské schůzi hasičů. Dík náročné a nelehké
práci vyjádřil i pan Mgr. Kamil Matějovič a potleskem všichni přítomní na veřejném zasedání
zastupitelstva.

10) SCHVÁLILO na návrh zastupitele pana
Jaroslava Hozy podání žádostí o přidělení
grantů Libereckého kraje – fondu požární
ochrany.

Pořízení neinvestičních věcných prostředků
požární ochrany dle předurčenosti jednotky
nařízením Hejtmana Libereckého kraje číslo: 1/
2003 – „Požární poplachový plán Libereckého
kraje“ a příprava jednotky na základě požadavků
připravované novely plošného pokrytí jednotek
požární ochrany podle vyhlášky 247/2001 Sb.
zákonů ve znění pozdějších právních předpisů platného od roku 2010 do kategorie JPO
II/1 + JPO III/1. Celkové náklady akce činí
169 400,- Kč, vlastní zdroje činí 84 700,- Kč.
Pořízení ochranných prostředků požární ochrany
pro zvýšení a udržení akceschopnosti jednotky
požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů
města Dubá dle její předurčenosti nařízením
Hejtmana Libereckého kraje číslo: 1/2003 – „Požární poplachový plán Libereckého kraje“ a příprava jednotky na základě požadavků připravované novely plošného pokrytí jednotek požární
ochrany podle vyhlášky 247/2001 Sb. zákonů
ve znění pozdějších právních předpisů platného
od roku 2010 do kategorie JPO II/1 + JPO III/1.
Celkové náklady akce činí 186 740,- Kč, vlastní
zdroje činí 93 370,- Kč.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 1

11) SCHVÁLILO na návrh paní starostky

podání žádosti o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR na opravu střechy
městského objektu č.p. 195 v Dubé (sušárna
chmele). Předpokládané celkové náklady činí
cca 160 000,- Kč, spoluúčast města Dubá je
stanovena na 40% celkových nákladů.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0

12) SCHVÁLILO na návrh paní starostky

podání žádosti o dotaci v rámci Mikroregionu
Podralsko z dotačního titulu Oblast podpory
3.3 Rozvoj venkova (ROP) na pořízení bezdrátového rozhlasu na území města Dubá s funkcí
varovného a informačního systému obyvatelstva,
2 ks informačních panelů pro měření rychlosti
vozidel a jedné kamery k doplnění kamerového
systému města Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
13) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předloženou písemnou žádost týkající se poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu města Dubá
na pobyt žáků Základní školy Dubá na škole
v přírodě (chata MUHU Jindřichov). Město Dubá poskytne finanční příspěvek ve výši 50 %
celkových nákladů, tj. 16 000,- Kč.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
14) SCHVÁLILO návrh komise pro regeneraci
městské památkové zóny města Dubá v rámci
přidělených finančních prostředků od Minis-

Dubáček

terstva kultury ČR na Program regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2008,
realizovat v letošním roce pouze jedinou akci,
a to výměnu oken a opravu fasády čelní strany
objektu radnice v Dubé.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
15) ZMĚNILO na návrh paní starostky místo
konání řádných veřejných zasedání zastupitelstva města Dubá konajících se v Dubé. Usnesením zastupitelstva bod 8 č. 12/2007 ze dne
13.12. 2007 byl určen pro rok 2008 sál ASTK
Dubá. Novým místem konání veřejných zasedání zastupitelstva od února 2008 je budova
č.p. 86 v Dlouhé ulici v Dubé (malá škola).
pro: 11 proti: 0
zdrželo se: 0

16) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní
starostky týkající se:

– podání žádosti o finanční příspěvek na
dokončení kanalizace v Dubé
komentář starostky: Na Ministerstvo zemědělství ČR jsem podala žádost o poskytnutí
finanční podpory v rámci programu 229 310
na dokončení kanalizace Dubá, v ulicích
Sadová, Nové Město, Dlouhá, Nedamovská
a Malá Strana. Celkové náklady akce budou
činit cca 12 milionu Kč, spoluúčast města je
cca 2,3 milionu Kč.
– orientačního systém města Dubá
komentář starostky: Zpracováváme nový
orientační systém, který má umožnit rychlejší
orientaci návštěvníkům našeho města. První
stanoviště bude umístěno na autobusovém
nádraží, kde kromě ukazatelů umístíme i podrobnou mapu města s vyznačením důležitých
objektů a krátkým popisem. Další stanoviště
směrníků bude u radnice, kostela, před Slávii
a v blízkosti hasičské zbrojnice. Výhodou
tohoto orientačního systému je možnost postupného doplňování.
– provozu kamerového systému města
Dubá
komentář starostky: Provozovatelem kamerového systému našeho města je Policie
ČR. Věřím, že kamerový systém bude sloužit
k zabezpečení klidu, bezpečnosti a dodržování
zákonů.
– voleb do zastupitelstva Libereckého
kraje
komentář starostky: Na podzim letošního
roku proběhnou volby do zastupitelstva Libereckého kraje. Rozhodla jsem se společně
s nezávislými starosty LK založit hnutí Starostové pro Liberecký kraj a voleb se zúčastnit.
Naším cílem je především zlepšit spolupráci
krajské samosprávy a místních samospráv,
ovlivňovat krajské cíle a priority a do rozvojových strategií prosadit názory zástupců
místních samospráv. Chceme posílit roli jasně definovaných grantových fondů a omezit
rozdělování krajských peněz bez průhledných
pravidel.
VZALO NA VĚDOMÍ informace pana
místostarosty týkající se:
– oprav městských komunikací v Heřmánkách a v Deštné
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Dubáček -
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Návrhů na možné využití Slávie je hned několik

Důkazem toho, že město Dubá i nadále usilovně pracuje na vyřešení stávající situace kolem
bývalého hotelu Slávie, je vytvoření přípravného
a realizačního týmu pro podání žádosti o dotaci
na rekonstrukci tohoto objektu. V čele zmíně-

ného týmu stojí starostka města Mgr. Zdeňka
Šepsová.
Projektový tým má devět členů. Na své první
schůzce se sešli 11. února, přičemž hlavním cílem tohoto setkání bylo navrhnout nejvhodnější

možná budoucí využití Slávie.
Padlo celkem patnáct návrhů, mezi nimiž bylo
také např. využít sál pro kulturní a společenské
akce pro veřejnost, školu či školku, ale také třeba
pro Diakonii Dubá, což by ovšem vyžadovalo vytvoření bezbariérového vstupu a bezbariérového
sociálního zařízení. Horní patra by mohla být využita na vybudování bytů pro starší spoluobčany,
bylo by zde také možné zřídit knihovnu, přemístit
do Slávie Klub seniorů nebo zdejší prostory využít pro poskytování služeb jako jsou kosmetika,
pedikúra, manikúra či pro sociální a zdravotní
služby pro Diakonii. Slávie představuje prostory
vhodné také pro turistickou ubytovnu, informační
centrum, ale také pro sportovní vyžití. Všechny
tyto a další návrhy, které vzešly z první schůzky,
budou i nadále předmětem dalších diskusí. Druhá
schůzka již proběhla přímo ve Slávii.
Protože je pro město důležitý i názor občanů, vznikl za tímto účelem dotazník, který byl
doručen do všech domácností v Dubé, a který
byl rovněž umístěn v obchodech ve Dřevčicích
a v Deštné. O výsledcích dotazníku a další činnosti projektového týmu vás budeme v Dubáčku
průběžně informovat.
–ZM–

Poděkování Upozornění pro majitele psů
ing. Ptáčkovi

První únorovou sobotu vyjížděli dubští hasiči
k ucpané kanalizaci na Výsluní. Přes veškerou
snahu a úsilí, které v tomto případě vynaložili
na její zprůchodnění, byla nezbytná asistence
fekálního vozu. S prosbou o pomoc se proto
hasiči obrátili na pana ing. Jaroslava Ptáčka,
který ochotně zajistil, aby během několika desítek minut byl fekální vůz na Výsluní hasičům
plně k dispozici. Značně zanesenou kanalizaci
se nakonec společnými silami podařilo uvolnit.
Díky včasnému zásahu nedošlo k výraznějšímu
úniku odpadních vod na sídliště. Jménem města
Dubá a jednotky SDH Dubá bychom tímto chtěli
panu Ptáčkovi poděkovat za jeho ochotu pomoci
při řešení této nepříjemné situace.
Zuzka Martínková, ekoložka MěÚ Dubá a
Tomáš Mařík, zástupce velitele JPO II/1 SDH Dubá

Dovolujeme si upozornit všechny majitele psů
v našem městě, že i nadále platí povinnost dbát
na řádné odklízení psích exkrementů. Řada
občanů toto nedodržuje, čímž značně narušují
snahu pracovníků města, kteří v ulicích udržují
čistotu a pořádek. Pejskaři by s sebou na procházky měli brát buď pytlíky na psí exkrementy,
které si všichni, kteří v Dubé platí poplatek za
psa, mohou vyzvednout na městském úřadě,
anebo jakýkoliv jiný, třeba i obyčejný igelitový
sáček. Nechávat vědomě povalovat psí výkaly
na trávnících, v ulicích a dokonce i chodnících je
bezohledné nejen vůči našim pracovníkům, kteří
musejí před každým sekáním trávy nejdříve vše
odklidit, ale také vůči všem ostatním, kteří vše po
svých psích mazlíčcích řádně odklízejí. S každým,
koho naši pracovníci uvidí, že nechal po svém psovi
exkrementy jen tak povalovat a neodklidil je, bude
MěÚ tuto situaci řešit individuálně.

Vážení občané, apeluji na vás, pomozte
nám i vy svým zodpovědným přístupem k této
problematice udržovat v Dubé čistotu a pořádek.
Předem děkuji za snahu i pochopení.
Zuzka Martínková, ekoložka MěÚ Dubá
PLACENÁ INZERCE

KOUPÍM
starší kuchyňský sporák
na tuhá paliva
Tel: 724 974 959

ZUBNÍ POHOTOVOST – BŘEZEN 2008

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 1. 3.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

neděle 9. 3.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 22. 3.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 29. 3.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 2. 3.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

sobota 15. 3.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 804 111

neděle 23. 3.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 30. 3.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

sobota 8. 3.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. Ralskem
tel. 487 851 360

neděle 16. 3.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 804 111

pondělí 24. 3.
MUDr. Jiří Cajthaml
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v lednu

l Dne 8.1.2008 od 02:06 do 03:16 hodin vyjela
jednotka k požáru v Luční ulici, Dubá s technikou CAS-24 Š706 a RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěn požár elektrických rozvodů
a tepelného ohřívače na vodu (bojleru) v bytové
jednotce. Lokalizace a následná likvidace požářiště byla provedena po odpojení elektrického
proudu z vnitřních vodovodních rozvodů. Zakouřené prostory byly odvětrány. Příčina vzniku
požáru byl elektrický zkrat na zařízení. Výše
škody byla stanovena vyšetřovatelem příčin
požáru z Hasičského záchranného sboru na
30.000,- Kč. Velitel zásahu: Tomáš Mařík.

l Dne 13.1.2008 od 08:17 do 08:36 hodin
vyjela jednotka k požáru do Luční ulice v Dubé
s technikou CAS-24 Š706 v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn požár komunálního odpadu v plastovém kontejneru. Lokalizace a následná likvidace
požářiště byla provedena jedním proudem „C“.
Při zásahu se spotřebovalo 50 litrů vody. Požár
beze škody. Velitel zásahu: Jaroslav Hoza.
Příčina vzniku požáru byla ve vysypání
žhavého popelu do plastového kontejneru. Díky
včasnému oznámení na ohlašovnu požárů města
Dubá nevznikla na žádná škoda.

l Dne 29.1.2008 od 05:55 do 06:42 hodin
vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v katastru obce Chlum
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 1.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu zjištěn havarovaný osobní automobil
se dvěmi zraněnými osobami, které byly v péči
Záchranné zdravotní služby. Jednotka vypomohla
s transportem zraněných osob do sanitního vozu.
Havarované vozidlo bylo zajištěno proti možnému
vzniku požáru /odpojení AKU/ a úniku provozních
kapalin. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
Velitel zásahu: Otta Skřivánek.
Jaroslav Hoza

Sedmé místo pro mladé hasiče

Mladí hasiči města Dubá se 2. února zúčastnili
již 33. ročníku tradičního „Zimního běhu Novým
Oldřichovem“. Letos nás v kategorii muži do
35 let reprezentovalo pouze jedno družstvo, a to
ve složení Lukáš Mařík, Jirka Pavlík, Jaroslav
Hypša a Zbyšek Stibor ml.
Na trati dlouhé 2,3 km je čekalo hned několik
disciplín s hasičskou tématikou, nechybělo mezi
nimi ani přenášení raněného na nosítkách, odhad
vzdálenosti, nasazování savic na čas a další.
Za značně chladného počasí a v konkurenci
dalších šestnácti družstev se naši chlapci v této
kategorii umístili na velmi dobrém sedmém
místě. Za jejich snahu a dosažený výsledek jim
tímto chci poděkovat. Stejně tak chci poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravách chlapců na
tuto soutěž.
Zuzka Martínková
vedoucí kolektivu MH

Hledá se
majitel

Vážení spoluobčané,
obracím se na vás s prosbou o pomoc při hledání
majitele psa, který se před více než měsícem začal potulovat v ulicích Dubé. Prozatím se jej ujala
paní Marcela Šperlová. Tento pes je mimořádně
poslušný a čistotný, proto se domníváme, že se
spíše někomu zaběhl, než že by jej poblíž Dubé
někdo úmyslně odložil. Prosím všechny, kdo by
na základě přiložené fotografie poznali pejska,
kterého někdo postrádá, aby se na mne obrátili
buď to mailem na adresu ekolog@mestoduba.cz
nebo telefonicky na číslo 724 857 243. Všem
předem děkuji.
Zuzka Martínková, ekoložka MěÚ Dubá

Nový sál

Zastupitelstvo města Dubá se ve čtvrtek 14. února
poprvé sešlo v novém sále, upraveném v prostorech bývalých šaten objektu tak zvané malé školy, čp. 86 v Dlouhé ulici. Příjemně zařízený sál
je k dispozici nejen zastupitelstvu, ale také pro
potřeby školy. Pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí si jej mohou pronajmout
i další organizace či soukromé subjekty.
–myš–

Ačkoliv jsou
v Dubé na několika
místech kontejnery
na sklo, někomu
je milejší odhodit
sklenice u cesty
do Nedamova.

Pořádek
u zahrádek

Zahrádkáři v zahrádkové kolonii za hřištěm
u Nového Berštejna se zbavují odpadků tím,
že je odhodí ze svahu do lesa na druhé straně
cesty. Není to nejlepší způsob likvidace odpadu,
nemyslíte?
–myš–
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Nedávno se mi přinesl pan Josef Tomsa z Dubé kopii stránky z telefonního seznamu z roku 1936. Oba nás překvapilo, kolik v těch letech bylo v Dubé
podnikatelů a řemeslníků. Je mi jasné, že tolik řemeslníků už v Dubé nikdy nebude. Ne proto, že by zde nežili šikovní lidé, ale proto, že spousta řemesel
už není v dnešní době potřeba.
K uvedenému seznamu – přišlo mi divné, že vedle jmen nejsou žádná telefonní čísla, není to chybou tisku. V roce 1936 totiž spojové služby fungovaly
úplně jinak než dnes. Tehdy se prý někde na ústředně přepojovaly kolíky do různých zdířek, pěkně ručně, bez počítačů apod.
Ráda si prohlížím tyhle staré připomínky minulosti a věřím, že i mezi Vámi, čtenáři se najdou milovníci historie, které tak jako mě potěší, že se
najdou lidé jako pan Tomsa, kteří se o své historické poklady podělí s ostatními. Díky Pepo.
M. Marklová

Pouliční život v Poštovní,
dříve Josefské ulici roku 1927
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Dubáček

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

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

Generali Pojišťovna a. s., agentura Mimoň
NABÍZÍ
Sazby povinného ručení na rok 2008.

Pro místní obyvatele a obyvatele z okolí máme tyto sazby povinného ručení
(bez ohledu na to, zda jste muž či žena, nebo na výši vašeho věku,...):
Například vlastníte vůz s obsahem:
1001 ccm – 1350 ccm ( Š 120, Š. Favorit, Renault Clio,...)
1351 ccm – 1850 ccm (WV Golf 1.6, Peugeot 206,...)
1851 ccm – 2500 ccm (Š. Octavia, Nissan Primera,...)
nad 2500 ccm (Jeep, Nissan Patrol, ...)
Nákladní a speciální automobily od 3501 - 12000 kg (Avia, Transit,...)
traktory

1 872,- Kč / ročně
2 784,- Kč / ročně
4 368,- Kč / ročně
6 432,- Kč / ročně
11 280,- Kč / ročně
1 440,- Kč

Ceny jsou uvedené s max. bonusem, tj. 40%

Při pojištění i Vašeho druhého auta u nás získáte slevu ve stejné výši bonusů, jako u prvního auta.
K HAVARIJNÍMU POJIŠTĚNÍ ZÍSKÁTE ZDARMA REFLEXNÍ VESTU, ČI JINÝ DÁREČEK!!
Možnost pojištění Vašeho automobilu proti střetu s divokou zvěří.

Stále u nás také trvá akce na pojištění:

-Rodinný dům, domácnost a pojištění podnikatelů možnost získání slevy až 20% (bonus do výše 30%)
-Životní pojištění, Úrazové pojištění = komplexní pojištění osob společně s dárečkem jen pro Vás.

Dále nabízíme:

-Poskytování hypotečních úvěrů
-Pojištění na škody způsobené výkonem zaměstnání
-Dopravní pojištění
-Pojištění úvěrů a záruk
-Penzijní pojištění
-atd...

Bližší informace a kontakt:

Generali Pojišťovna a. s., agentura Mimoň
ulice Mírová 108
Mimoň 471 24
ADRIÁNA Pazinková
vedoucí agentury
tel.: 777 239 729
e-mail: agentura.mimon@email.cz
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Turistická putování

Místa, která v minulosti člověk poznamenal svou
činností, mívají často ono zvláštní kouzlo, kterému se říká genius loci. To kouzlo nespočívá v pozůstatcích lidského působení, ale naopak člověk
si v minulosti pro své aktivity vybíral místa právě
s oním géniem loci. Jedno takové leží zcela mimo
značené turistické cesty, je k němu poněkud nepohodlný přístup, ale o to je zajímavější.
Na přibližně dvouhodinovou vycházku se
z Dubé se vydáme směrem k Novému Berštejnu.
Za hřištěm u sloupu Nejsvětější Trojice z poloviny
18. století, který stojí u zdi zámecké obory, se dáme
vpravo dolů. Cesta do údolí vede ohlazeným, do
pískovcové skály tesaným schodištěm. Dojdeme až
ke skupině domů, vpravo je půvabná starobylá roubenka s mansardovou střechou, vlevo na plošině
před skálou můžeme vidět nový rozestavěný roubený domek. Za ním se skrývá vjezd do komplexu

sklepů bývalého Novoberštejnského pivovaru, který
v těchto místech stával. Na konci II. světové války
byl poškozen bombardováním a posléze zbořen,
zbytek objektu se zachoval v budově sýrárny, která
je ale již také v troskách. Asfaltová silnička tvoří
hranici mezi dubským a vrchovanským katastrem,
takže dům čp. 47 před námi patří již k obci Vrchovany. Asfaltovou cestou půjdeme až k dokské
silnici, kde se dáme k malému domku s propadlou
střechou, Ten je pozůstatkem vodárenského zařízení, jehož pomocí bývala čerpána voda pro zámek.
Nynější funkční vodárna, zásobující z Mariánského
pramene hospodářství na Novém Berštejně, stojí
o kousek dále.
Před námi je areál střelnice, cesta jej protíná
a je uzavřena závorou s tabulkou, upozorňující,
že v době střelby je do areálu vstup zakázán.
Nenecháme se zastřelit a projdeme po cestě
dále do údolí zvaného Studený důl. Koryto potoka vlevo vedle cesty je téměř suché, výjimečně
po velkých deštích se v něm voda objeví. Cesta

se zde mění v sotva znatelnou pěšinu, která je
na několika místech doslova zavalena padlými
kmeny. V letním období průchodu brání navíc nejen kopřivy, ale občas i mnohem nebezpečnější
bolševník. Tato statná rostlina může při dotyku
za slunečního světla způsobit hluboké,
špatně se ho jící
popáleniny. Z levé
strany se tyčí
zvrásněné
rozeklané skalní bloky,
lemující celé údolí,
v jednom místě
jsou pod převisem
vysekány žlaby pro
dobytek, který zde
údajně obyvatelé Žlaby ve Studeném dole
schovávali v době nepokojů.
Dojdeme až do místa, kde vlevo pokračuje
Studený důl, jímž bychom se dostali až k českolipské silnici, doprava odbočuje Kopřivový důl.
Vpravo za skalním blokem uvidíme vytesané
výklenky, jeden s lavicí a křížem, pravděpodobně
pozůstatek poustevny, která zde vznikla po roce

Velikonočně laděná vycházka
1723 za hraběte Sweerts-Šporka. Napravo od
výklenků vede strmě nahoru pěšina, po několika
metrech vidíme dosud zachované schody, ve skále po obou stranách jsou i stopy po systému, který
umožňoval schodiště přehradit a uzavřít. Opatrně
vylezeme nahoru. Námaha je odměněna pohledem na ležícího Ježíše v životní velikosti, kterého
dávný sochař vytesal do skalní plotny v upraveném výklenku. V Berštejnském revíru ještě Ježíš
nevstal z mrtvých, můžeme ho tu vidět tak, jak ho
po sejmutí z kříže položili. Plastika a hlavně její
pozadí nesou ještě nyní stopy po polychromii.

Dubáček

Stezka dále vede vpravo a pak vlevo strmě
nahoru. Na náhorní planině porostlé borůvčím
pokračujeme pěšinou na východ nad Kopřivovým
dolem. Pěšina se posléze mění v cestu a o něco
dále se napojí na lesní úvoz. Pokračujeme vpravo až k rozcestí
u zajímavě rostlého buku, kde
opět
půjdeme
vpravo klesajícím
terénem. Z úvozu
se stává hluboký
zářez do pískovcové skály.
Můžeme vyhloubenou cestou
sejít až dolů, je
ale poměrně dost
zasypaná větvemi
a zarostlá, proto raději odbočíme v ohybu doprava
pěšinou mírně nahoru. Po několika krocích se
stezka sestupuje k silnici a pokračuje ve skále
vytesaným schodištěm. Za vodárnou vyjdeme
přes nahromaděné odpadky na dokskou silnici.
Úzkou asfaltovou silničkou se vrátíme ke skupině
domů pod zámkem a u mostku se dáme cestou
vlevo. Mineme odbočku na louky po pravé straně
a teprve u bývalé odchovny bažantů odbočíme doprava k domu čp. 25, který náleží k obci Vrchovany,
protože až sem se zakusuje vrchovanský katastr.
Zleva jdeme podél plotu zahrady a pak sestupujeme korytem úvozu, který je ale bohužel
u myslivecké chaty zasypán odpadky a roštím.
Proto z cesty uhneme sotva znatelnou stezkou
vpravo a dostaneme se k rybářské boudě a kolem ní na hráz mezi dvěma rybníky. Po lávce
přejdeme náhon, který zde v hluboké úzké strouze vede vodu podél rybníka. Mlýn „Malý Mlýnek“
(Klein Mühle) se nedochoval, nepracoval již ani
na počátku 20. století. Jedinou jeho připomínkou
je kromě názvu celé lokality tento náhon.
Pěšinka stoupající cik cak strání nás dovede
k cestě, po které se dáme vpravo. Po chvilce odbočíme vlevo nahoru a vyjdeme u zahrádkářské
osady. Druhou odbočkou mezi ploty a posléze
nově zbudovanou kamenitou cestou zamíříme ke
hřbitovu a kolem nově opraveného křížku vedle
něj půjdeme nad českolipskou silnicí zpět do
centra města. Na druhé straně silnice vidíme jak
na dlani budovu bývalého kina, nyní restauraci,
která již začátkem 20. století v původní podobě
sloužila jako hostinec „Švýcarsko“ (Schweiz).

Boží hrob

Výklenky pod Božím hrobem

Název vycházel z tehdy používaného označení
zdejšího kraje Dubské Švýcarsko.
–myš–
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Jak se Martin kouloval s jezevcem
Bylo to začátkem března, když napadla tuhle
zimu asi poslední sněhová nadílka. Druhý den
byl tedy ideální čas na lov divočáků.
„Už tu máme jen jeden balíček masa Máťo“,
prohodila od otevřených dvířek mrazáku Jára
na svého manžela.
„Hmm, uvař mi kafe a já si půjdu večer sednout, napadnul novej sníh, bude pěkně vidět
a prasata budou courat po revíru.“
Káva za chvíli zavoněla vyhřátým obývákem, když do skla okna bouchla sněhová
koule
,,Necháte toho… chcete ty okna rozbít“,
rozčílil se Martin od dopité kávy na svoje děti,
které venku na zahrádce dováděly na čerstvém sněhu společně s drsnosrstou jezevčicí
Bárou.
„Tati, pojď se s námi koulovat“ žadonila za
sklem Míša s Kubou.
,,Žádný takový, na koulování sem už starej.
Postavte si radši sněhuláka.“
,,Tatí, pojď, dyť ještě nejsi starej, bude ti
teprve pětatřicet.“
„Máte štěstí, že jdu na čekanou, jinak bych
vás vyválel oba dva ve sněhu i s Barunou“,
rozčiloval se teď už jen na oko Martin, když si
natahoval na teplé spodky zelené kalhoty.
„Tak ahoj a něco zabij, ať máme na neděli
řízky“, slyšel ještě svou ženu, když zavíral dveře orezlého vínového formana. Měl to do revíru
jen kousek, a tak se již za chvíli drápal na nízkou kazatelničku u Vrabcova, osady s několika
usedlostmi, postavenými v rákosových mokřadech a obklopených ze všech stran hustými
lesy. Kousek od kazatelny byla hromádka krmení, sloužící jako vnadiště na černou zvěř, která
se ráda v mokřadech a rákosinách prorostlých
spletí všelijakých keřů a olšoví zdržovala. Dva
dny předtím krmeliště společně s tátou doplnili
novou zásobou kukuřičných klasů, jablek a zr-

ní a tak to byl společně se sněhovou nadílkou
předpoklad úspěšného lovu.
Asi po hodině tichého čekání se začalo pomalu smrákat, když to v uschlých rákosinách,
napůl položených od váhy sněhu, začalo
praskat, funět a šustit. Navyklým pohybem
bere Martin zbraň do rukou a poposedá do
nejvhodnější polohy ke střelbě. Ale místo divočáků se z rákosin vybatolil prskající a funící
jezevec, kterého blížící se jaro probudilo ze
zimního spánku a kručení v útrobách vytáhlo
ven na bělostný sníh z vyhřáté nory, aby si našel něco k snědku. Chvíli prozkoumával řádky
myších stopiček, ale pak ho čich rychle dovedl
k hromadě jablek, kukuřice a zrní. A okamžitě
si začal pochutnávat na tak bohatém večer-

ním menu. Hodování téhle šelmy je však samé
mlaskání, funění, frkání a všelijaké jiné zvuky
a to se Martinovi, který tu čekal na divočáky
vůbec nelíbilo.
„Kuš, kuš, mazej odtud, slyšíš mazej pryč“,
polohlasně zakřičel na hodujícího jezevce. Ten
však jen zvedl hlavu, rozhlédl se zprava doleva
a pokračoval v baštění.
Když ani další, již hlasitější plašení šedobílého vetřelce nezahnalo od lehce nabyté potravy, naklonil se Martin z posedu a z jeho stěn
a střechy začal shrabovat sníh, dělat z něj koule

a počal jimi jezevce ostřelovat. Po několika chybených se konečně jedna rozplácla o jezevčí
protáhlou hlavu, ten však jen zlostně zafuněl
a tlapama vztekle rozbil její zbytky. Po dalších
dvou zásazích to ale přeci jen vzdal a zmizel
zpět do mokřadu. Nicméně stálé praskání v rákosinách bylo neklamným znamením, že je stále
nedaleko a že to zjevně nehodlá jen tak vzdát.
Na ohrabené kazatelně už však Martinovi došla
zásoba munice a tak se rozhodl slézt a nadělat
si nové střely dole pod posedem. Když si jich
připravil na hromádku asi dvacet a hodlal si je
začít vynášet na střelecké stanoviště, ozvalo se
znovu zapraskání a funění…
No jen počkej, ty potvoro, počkám si na
tebe tady dole a dostaneš kulometnou dávku
sněhu.“ Připravený lovec, se sněhovou 7 x 57R
v ruce, nastavil hledí k očekávanému místu jezevčího výpadu a trpělivě vyčkával.
„Už leze ven potvora“, říkalo mu tiše podvědomí a tak se napřáhl, že tu zatracenou
lasicovitou šelmu trefí rovnou do černého
čenichu jen co ho vystrčí ven… ale bílá, zabijácká střela neopustila jeho ruku, protože místo
darebného jezevce se z rákosu vyřítili tři pěkně
rostlí lončáci, zarazili nedaleko hromady krmení
a nevěřícně zírali na myslivce, který je chtěl
poslat do věčných lovišť sněhovou koulí… ten
zase nevěřícně s pusou otevřenou zíral hned
na funící přesilu a hned na vršek kazatelny kde
v klidu a tiše odpočíval jeho kulobrok.
Divoká prasata, jejichž inteligence je označovaná na jednom z vyšších stupních žebříčku
ve zvířecí říši, mají v takovýchto věcech vždy
poměrně jasno. A tak rychle vyhodnotili situaci a došli k závěru, že sněhová koule opravdu
není devítka, osmička, sedmička ba ani esball
či slug, a tak neměli nijak zvlášť naspěch, když
popoběhli kolem hromady lákavého krmiva,
ještě se mrkli na stojícího lovce s vykulenýma
očima, a zmizeli známou cestičkou na druhé
straně rákosů.

Martin stál bez hnutí a v napřažené ruce mu
pomalu roztávala jedenáctigramová sněhová
střela, když se k hromadě znovu vyřítil jezevčí
drzoun a zkoprnělého lovce, který stál u žebříku se zásobou střeliva pod nohami jako solný
sloup si už vůbec, ale vůbec nevšímal. A jen se
mu hlavou honilo, a byl neskonale šťasten, že
ty zatracený prasata jeho objevenou hromádku
krmení minula a on si může dosytnosti nacpat
své hladové bříško.
Petr Slaba
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Přijďte k nám na oběd,...
...určitě si pochutnáte. Školní jídelna při ZŠ Dubá
nabízí v současné době dvě jídla denně včetně
polévky a přílohy. Jídlo si lze objednat v týdenním
předstihu. Nabídka je opravdu rozmanitá a splňuje zásady zdravé výživy, které jsou ve škole
preferovány v projektu Zdravá výživa. Z nabídky
jídelníčku na týden od 4.2.: těstovinový salát s kuřecím masem, kuřecí směs s rýží, mrkvový salát,
hovězí polévka s játrovou rýží – šoulet a pečené
kuře, vepřový guláš s těstovinami, žampiónová
polévka, ovoce….atd..Jídelníček je k nahlédnutí
i na stránkách školy www.zsduba.cz.
V příjemném prostředí si pak vaše chuťové
buňky přijdou na své. Stoly s ubrusy, výzdo-

ba a barevné ladění celé jídelny, příjemné
a ochotné kuchařky, to vše jen přispívá k plné
spokojenosti.

Zápis dětí do první třídy

Ve středu 6. února se v Základní škole Dubá
konal zápis dětí do první třídy. Zúčastnilo se jej
celkem třicet předškoláků, pro dalších pět, kteří
se nemohli dostavit pro nemoc nebo z jiného
důvodu, připravilo vedení školy dodatečný zápis,
jenž se uskuteční 17. března 2008, a to v době
od 14,00 do 16,00 hodin.
Aby mohly děti v září zasednout do školních
lavic, musely nejdříve úspěšně absolvovat
několik úkolů, mezi které jako tradičně patřilo
předvedení početních dovedností, správné
určení geometrických tvarů či barev. Hravě
si poradily i s namalováním obrázku, psaním
a převážná většina z nich bez problémů uspěla
i v logopedickém cvičení. Na celkem pěti jednotlivých stanovištích získávali budoucí prvňáčci
za každý splněný úkol papírový diamant, který
si nalepovali na vystřižený papírový pytlík. Pro
splnění podmínek zápisu bylo třeba nasbírat
všech pět diamantů.
V ředitelně pak čekal rodiče krátký pohovor s ředitelkou školy paní Mgr. Jindřiškou
Skalickou, přičemž zároveň vyplnili „Žádost
o přijetí“, na jejímž základě obdrželi „Rozhodnutí o přijetí“. Děti si tu měly možnost vybrat
keramického trpaslíka - měl nápis: „Zápis do 1.
třídy“, papírový stojánek na tužky, omalovánky
a tužku.
Pokud půjde do prvního ročníku více
než třicet žáků, otevře Základní škola Dubá

Jak jsme byli
úspěšní?
V celostátní soutěži Kdo nasbírá nejvíc víček?
víček?,
kterou vyhlásila Rama, a která probíhala od
června do října 2007, se Základní škola Dubá
umístila na pátém místě z celkového počtu 39 zúčastněných škol. Z Libereckého kraje se soutěže
zúčastnily jen tři školy – ZŠ Dubá, ZŠ Frýdlant,
ZŠ Kořenov!
Dětem i všem učitelům, kteří se do soutěže
zapojili, blahopřejeme!
Mgr. Jana Mašková

dvě první třídy. „Někteří rodiče chtějí pro své
děti odklad školní docházky. Přesný počet
dětí, které k nám v září nastoupí do první
třídy, budeme znát po doložení předepsaných
vyjádření z odborných pracovišť,“ podotýká
ředitelka Základní školy Dubá Mgr. Jindřiška
Skalická.
Zuzka Martínková

Školní stravování je doplněno nabídkou
školního obchůdku, který má otevřeno denně od
7,30 a o velké přestávce. Jeho nabídka je velice
rozmanitá a zcela odpovídá zásadám zdravé výživy, takže zde není možno zakoupit pendreky,
lipo, bílé bagety plněné bramborovým salátem
a sušenky, jak tomu bylo dříve. Teď zde najdete
nejrůznější cereálie, cereální bagety plněné
sýrem a zeleninou, neochucené a ochucené
minerálky, vody, zeleninu i ovoce.
Věříme, že nabídka bude i nadále rozšiřována
a obměňována, aby si děti mohly vybrat co mají
rády, ale hlavně co je zdravé. Jsme to, co jíme!
Mgr. Jana Mašková

Zakarpatská
Ukrajina
V únoru probíhaly na ZŠ Dubá přednášky pana
Václava Zývala o jeho nevšedním putování
po Zakarpatské Ukrajině. Formou prezentace
fotografií přes dataprojektor a ukázkou videí
měli děti i veřejnost možnost shlédnout mimořádnou přírodu (nejdelší lipová alej v Evropě
roste v Užgorodu), městský i venkovský život
(finance plynou do pravoslavných kostelů, které
vzkvétají, naproti tomu neutěšený stav silnic ani
neumožňuje dodržovat předepsanou rychlost),
lidovou architekturu i současnou (střechy pobité
eternitem na všech budovách), řešení ekologických otázek (naplavené PET lahve odnese voda,
až přijde!). Odpověď dostanou i na otázku Jak
se na Ukrajině domluvil? – česky – a Co jsou
mišpule? – ovoce výborné na džem.
Děkujeme panu Zývalovi za čas i ochotu
podělit se s námi o své zážitky.
Mgr. Jana Mašková

Zvukové děje

Také Vám doma leží brýle po dědečkovi,
babičce, Vaše či vašich rodičů? Pak se zapojte
společně se Základní školou Dubá do veřejné
sbírky použitých dioptrických brýlí! Pomohou
chudým lidem ve Středoafrické republice, kde
je běžná cena brýlí rovna průměrnému ročnímu platu. Brýle budou pak převezeny do Prahy
ke smluvním lékařům, kteří je označí počtem
dioptrií. Pak budou odeslány do nemocnice
v Bantuj, kde je budou lékaři přidělovat nejchudším lidem.
Více o projektu na www.siriri.org
Nezavírejme oči a pomozme!!!
Brýle prosím přineste do ZŠ Dubá do 31.3.
2008 k Mgr. Janě Maškové.

V pátek 15.2. jsme navštívili s žáky IX. ročníku
představení s názvem EGO III zvukové děje. Byl
to zábavně-naučný pořad s podtitulem „zvukové
děje“. Žáci se dozvěděli o akustice v sálech,
využívání playbacku a možnostech elektrické
kytary. Měli možnost si vyzkoušet studiová
kouzla – změny hlasu podle věku a naučili se
rozpoznat, hloubku a výšku tónu.
V pořadu zazněly písničky Honzy Vávry
(produkované živě, nepoužíval playback). Na
některých skladbách p. Vávra předvedl „kouzla“
změny zvuku. Pořad byl koncipován s větším důrazem na aktivní zapojení žáků do vystoupení.
Jeden z hostů byl Miroslav Bajer, vynikající
tanečník, jeden z nejlepších v České republicespecializující se na lámavé tance všeho druhu,
jako je break dance, HIP HOP, Capueira a další.
Jeho akrobatické a taneční výstupy byly zpestřením celého pořadu.
Žáci byli s pořadem velmi spokojeni. Doufají,
že se podobné akce budou opakovat.
Martina Bernardová

Dubáček -
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Masopustní průvod

„Hola, hola, hou... masopusti jdou!“ Kam? Z mateřské školky kolem náměstí do ZŠ. Celý týden (od
4. 2.– 8. 2.) si děti ve školce užívaly masopustního
veselí. Vyrobily si s rodiči krásné masky, za to je
musíme pochválit. Společně jsme si tak připoměli
tuto tradici, kdy průvod masek procházel obcí od
domu k domu, ochutnávalo se tradiční pečivo...
koblihy, šišky, boží milosti a věnce. Masky byly
většinou zvířecí nebo v podobě nevěsty, báby,
muzikantů a řemeslníků. Dnes už není Masopust
symbolem končící zimy a přechodem k předvelikonočnímu půstu, ale hlavně velkou legrací a zábavou. I my jsme během průvodu nakukovali do všech
obchůdků kolem náměstí a nabízeli dobrůtky, které
děti samy připravily ve školce. Šlehačkové pečivo
a piškoty v čokoládě se jim moc pvedly. Nejmladší
děti si nesly domů motané koblížky. Do školy jsme
dorazili zvesela, bylo nás opravdu slyšet. Průvod

barevných masek přivítala paní ředitelka Mgr.
J. Skalická, pak postupně zavítal do všech tříd.
I tady jsme rozdávali dobrůtky a veselou náladu.
A tak to mám být – nejen na Masopusta!!
B. Mynaříková, MŠ Dubá

Jééé, kamarádi

Malí
Dubáčkové

Ve čtvrtek 31. ledna k nám do školky zavítali prvňáčci, kteří nám oplatili návštěvu. Nestačili jsme
se divit, že už v pololetí dokážou číst pohádku.
Také nám zarecitovali, zazpívali a zatančili „žabičkovou“ píseň (ta se nám moc líbila).
Pohostili jsme je, společně jsme si zavzpomínali na školková léta a pak jsme si chvilku pohráli.
Ačkoliv se kamarádům ve školce hodně líbilo,
nalákali budoucí prvňáčky, proč je tak zajímavé
chodit do školy.
Těšíme se na další setkání a děkujeme.
Motýlci z MŠ a J. Sloupová

Od ledna se scházíme my maminky a naše
děti v Dubé v Klubu malých Dubáčků. Touto
cestou bych chtěla poděkovat Městu Dubá
a pracovníkům úřadu za pomoc při zakládání
našeho klubu, zejména za poskytnutí prostor
a vytvoření zázemí. Dále bych chtěla poděkovat také paní Petráňové, která nám otevírá
knihovnu. Klub navštěvuje každý týden kolem
deseti maminek z Dubé a okolí. Uspořádali
jsme si už maškarní karneval a navštívili jsme
družinu v základní škole, kde pro nás děvčata
z páté třídy připravila maňáskové divadlo,
které se nám moc líbilo. Tímto jim také děkuji
a budeme se těšit na další představení a jiné
zajímavé akce.
Za Klub malých Dubáčků
Kateřina Janďourková

Zápis k docházce
do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy
se koná 9. dubna 2008 v době
od 10,00 do 15,00 hodin
K zápisu se dostaví zákonní
zástupci dětí, které nastoupí
k docházce ve školním roce
2008-2009.
S sebou přineste rodný list dítěte
a občanský průkaz.

Mateřská škola připravila
pro rodiče dětí a ostatní zájemce
Den otevřených dveří.
Koná se 2.4.2008
a přijít podívat se můžete
v době od 8,00 do 15,00 hodin
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Minulost
vstoupila do
současnosti…

V úterý 5. 2. přivítali třeťáci v dubské škole ve
své třídě milou a neobvyklou návštěvu – pana
učitele Kamila Matějoviče, kronikáře města
Dubá. Pan Matějovič s sebou přinesl jeden díl
městské kroniky (píše ji už 30 let!) a vyprávěl
dětem o zajímavých událostech a místech
v Dubé.

Například se děti dozvěděly, že z observatoře na Panské Vsi u Dubé byla řízena první
umělá družice Magion, že první zmínka o Dubé
je stará více než 750 let, že kolem Dubé kdysi
stály palisády jako ve filmu Asterix a Obelix,
že Dubá měla 4 rybníky (dnes jen dva), že
se v Dubé pěstoval chmel – Dubský zelenáč
a místní sušárna chmele je jedním ze dvou
evropských unikátů.
Jana Mašková

Hodině
tělocviku zdar!

Naše předškolní děti zažily první opravdovou
hodinu ve škole. Hodinu tělocviku! Dokonce se
při tom seznámily s „páťáky“, kteří s námi krásně
cvičili. Za týden jsme si to zopakovali s prvňáčky
a teď už cvičíme sami.
Děti se naučily jak se přivítat, rozloučit, seznámily se s velkým prostorem a hlavně s tělocvičným
nářadím, které ve školce nemáme. Učíme se také
pomalu pravidla sportovních her, jen ty basketbalové koše jsou trochu vysoko. Letos bychom se
chtěli zúčastnit Sportovních her MŠ 2008 (patronkou projektu je Kateřina Neumannová), a tak nám
využití tělocvičny jen pomůže.
Děkujeme paní ředitelce J. Skalické, že můžeme v tělocvičně cvičit, děti jsou velmi nadšené,
dokonce by rády chodily klidně každý den.
Motýlci – sportu zdar!
J. Sloupová
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Kultura

VELIKONOČNÍ
ZÁBAVA
Kulturní komise města Dubá
Vás zve na
Velikonoční taneční zábavu.
V neděli 23.3. od 20,00 hodin
v resturaci V zákrutě
bude k tanci hrát liberecká
skupina DCM.
Připravena je bohatá tombola.
Předprodej vstupenek
je u paní Evy Jelenové, tel. 723 729 829
nebo v Infocentru města Dubá
u paní Marklové.

Dubáček

Nová expozice

V letošním roce, 12. března v 17 hodin, bude
otevřena zcela nová exotická expozice „SVĚT
MOŘÍ A OCEÁNŮ“. S instalací jsme začali
právě v těchto dnech. Otevřením expozice bude
zahájena návštěvní sezóna 2008. Tato stálá expozice přiblíží návštěvníkům život pod mořskou
hladinou. Z našich sbírek představíme veřejnosti
i odborníkům ukázky mořských hub, žahavců,
ramenonožců, sumýšovců, měkkýšů, členovců
a ostnokožců. Naši návštěvníci si budou moci
prohlédnout zástupce korálů, medúz, lastur mlžů
a plžů, hvězdic, hadic, ježovek, lilijců, sumýšů,
krabů, ostrorepů, chobotnic, sépií a dalších
bezobratlých živočichů. Vystaveno bude více
jak 600 exponátů. Mezi nimi například zéva
obrovská, Venušin vějíř, krab palmový, nebo
Tritonka římská. Využita bude pouze sbírka
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Ta
obsahuje kolem 10 000 položek, z nichž budeme
vybírat ty nejkrásnější, nejzajímavější a nejpozoruhodnější zástupce. Některé vzácné druhy,
např. hlubinných krabů a korálů, budeme moci

díky finanční pomoci našich partnerů do expozice dokoupit. Velká část exponátů byla získána
i vědeckovýzkumnou činností členů společnosti
ZOOGEOS Bohemia (Společnost pro výzkum
a ochranu fauny). Členové této společnosti sbírali
sbírkový materiál v řadě oblastí světa. Při sběru,
odborném zpracování a preparaci materiálu byla
vždy zajištěna veškerá povolení místních i mezinárodních orgánů a organizací na ochranu moří,
oceánů, pobřeží i živočichů, ale také například
Francouzského námořnictva.
Součástí expozice bude i řada informací
o hospodářském využití exponátů (platidla, upomínkové předměty, barviva atd.), jedovatosti,
mořské zoogeografii, o největších hloubkách,
zálivech, průplavech, přílivu, ostrovech, poloostrovech a o systému živočichů.
Věříme, že námi připravená nová expozice
přivede do muzea řadu nových návštěvníků.
Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel a zoolog
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Kam v březnu do kina

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
1. – 5.

Kino Crystal Česká Lípa

pouze v 15,30

Alvin a chipmunkové

USA, animovaný film pro celou 69+1,rodinu, česky mluvené

1. - 5.
3. a 5.

Kino Crystal Česká Lípa

17,30 a 20,00
pouze 17,30

O život

ČR, komedie Milana Šteindlera 79+1,s Vojtou Kotkem

6. – 9.

Kino Crystal Česká Lípa

pouze v 17,30

Halloween

USA, titulky, mládeži do 18 let 69+1,nevhodné

6. – 9.

Kino Crystal Česká Lípa

pouze 20,00

Tajnosti

ČR, nový film Alice Nellisí, 74+1,mládeži do 12 let nevhodné

8. – 9.

Kino Crystal Česká Lípa

pouze 15,30

Zlatý kompas

USA, česky mluvená podívaná 69+1,do světa fantazie

17,30
také ve 20,00
15,30 i 17,30 a
20,00
15,30 a 17,30

Občan Havel
Nejkrásnější pohádka

ČR, film zachycuje život bývalého 69+1,prezidenta od roku 1992.
ČR, nová pohádka Zdeňka 79+1,Trošky

pouze 20,00

Michael Clayton

USA, thriller, titulky, George 69+1,Clooney v roli vyjednavače

20. – 26. Kino Crystal Česká Lípa
26.

17,30 a 20,00
pouze v 17,30

10 000 př. n. l

USA, titulky, cesta proti proudu 74+1,času za ztracenou civilizací

22. – 24. Kino Crystal Česká Lípa

pouze v 15,30

Pan včelka

USA, česká verze animované 74+1,komedie o tom, jak to dopadá,
když se jedna včelka chce trhnout

27. – 28. Kino Crystal Česká Lípa
29. – 30.

17,30 a 20,00
pouze v 17,30

Oko

USA, titulky, thriller, nevidomé 69+1,houslistce se po transplantaci očí
daří vrátit do života...

29. - 30. Kino Crystal Česká Lípa

pouze 20,00

Monstrum

29. – 30. Kino Crystal Česká Lípa

pouze 15,30

Ratatouille

USA, titulky, mládeži do 15 let 69+1,nevhodné
USA, česky mluvená animovaná 64+1,komedie o kryse, jež se touží stát
pařížským kuchařem

10. – 12. Kino Crystal Česká Lípa
11.
13. – 19. Kino Crystal Česká Lípa
17. – 19.
18.

Kino Crystal Česká Lípa

Dubáček -

ÚT 4.
ÚT 4.
ČT 6.
SO 8.
SO 8.

PO 10.
ST 12.
ČT 13.
ČT 13.
PO 17.
ÚT 18.
ST 19.
ČT 20.
ČT 20.
PÁ 21.
NE 23.
NE 23.
ÚT 25.
ST 26.
ST 26.
ST 26.
ČT 27.
ČT 27.
SO 29.
NE. 30
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Kam jít v březnu

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
Akademie
Česká Lípa 19,00
Lidé kolem
Přednáší Vítězslav Houška
J. A. Komenského
T. G. Masaryka
Městské divadlo
Nový Bor
19,00
Nejšťastnější ze tří
Hlavní zápletkou je nevěra (S. Postlerová, M. Dlouhý, K. Hrachovcová)
Městské divadlo
Nový Bor
18,00
Camella – 14.výroční
Koncertnovoborského pěv. sboru
koncert
Camella a jeho hostů
Městské divadlo
Nový Bor
19,00
Szidi Tobias
Koncert slov. šansonové zpěvačky
Dům kultury
Mimoň
20,00
Štika k obědu
komedie – chtít se zbavit starého
Ralsko
sluhy se nevyplácí (K. Fialová,
N. Konvalinková, V. Postránecký)
Akademie
Česká Lípa 19,00 První kroky spol. státu -vznik Přednáší PhDr. Čelko, Mgr. Ladislav
J. A. Komenského
Československa 1918
Smejkal
KD Crystal
Česká Lípa 19,00
Za tajemstvím planet 6
Astronomická přednáška M. Ziga
KD Crystal
Česká Lípa 20,30 Jana Uriel Kratochvílová & Vystoupení známé rockerky s uni(Club Autonomia)
Illuminatica
kátním hlasovým rozsahem
Malá škola
Dubá
18,00
Zasedání Zastupitelstva
Akademie
Česká Lípa 19,00
Bezpečnost státu a její
Přednáší PhDr. Jan Eichler z Ústavu
J. A. Komenského
nejširší souvislosti
mezinárodních vztahů Praha
Kaple Vlastivěd. Česká Lípa 19,30
Jitka Čechová
Vystoupení v rámci Kruhu přátel
muzea
hudby
Navrátilův sál
Nový Bor
19,00
Madagaskar
Zdeněk Strnad, promítání diapozitivů
Navrátilův sál
Nový Bor
18,00
Trochu historie nikoho
Přednáška o historii s promítáním
nezabije
– PhDr. Vladislav Jindra
KD Crystal
Česká Lípa 19,00
Bůhví
Ondřej Brzobohatý a Martin Hrubý
(velký sál)
a jejich populární hudba
KD Crystal
Česká Lípa 19,00
Travestie show
Scandal Ladies na sněhu
(velký sál)
KD Crystal
Česká Lípa 14,00
Sejdeme se na dechovce
K tanci a poslechu hraje
(velký sál)
V. Bretšnajdr
Restaurace
Dubá
20,00
Velikonoční zábava
Na zábavě zahrají DCM
V Zákrutě
Akademie
Česká Lípa 19,00
Norská krajina a její
Přednáší Zdeněk Pokorný
J. A. Komenského
estetické hodnoty
Městské divadlo
Nový Bor
10,00
Písmenková polívka aneb Hravé představení plné čiré
dětská encyklopedie
imaginace a dětské fantazie.
Městské divadlo
Nový Bor
19,00
Aby bylo jasno
Komedie Alana Ayckbourna
Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30
V jiném světě
Povídání o paranormálních jevech
a tajemstvích českolipského regionu.
Městské divadlo
Nový Bor
19,00
Radůza
Vystoupení české zpěvačky
KD Crystal
Česká Lípa 20,00
Jazzový večer
Hraje JazzBakers, zpívá Dáša
(Club Autonomia)
Caltová
Městské divadlo
Nový Bor
10,00
Ježibaby z Babína
Pohádka
Městské divadlo
Nový Bor
14,00
Výběr na 5. jubilejní
Výběr dívek na finále soutěže
Miss Českolipsko

Čestmír Přindiš 2002 – 2008

První samostatná výstava nadaného českolipského rodáka a absolventa AVU v Praze, ateliéru grafiky profesova Jiřího Lindovského (2001
– 2007), je průřezem jeho tvorby za posledních
šest let. Tématem prací Čestmíra Přimdiše je
pohyb.
Estetické ztvárnění aktivního lidského pohybu
patří k nejstarším a zároveň nejobtížnějším uměleckým výzvám. Jeho kresby, počítačové grafiky
a trojrozměrné kreace ukazují soustavnou snahu
dostat se k podstatě zachycení dynamiky pohybu. Nesmírně zajímavé jsou z papíru skládané 3D
kompozice. Úspornost, nenákladnost, syrovost
provedení, kdy základní materiál zůstává stále

tím, čím byl na začátku – obyčejným papírem.
Čestmír Přimdiš absolvoval na AVU v roce
2007. V roce 2006 byl stážistou na Escuela
Autonoma de Bellas Artes, Lima, Peru. Na
svém kontě má již úctyhodnou účast na jedenácti výstavách.(Intercity Praha-Galerie Mánes;
Grafické techniky-galerie Hollar,…) V roce 2007
mu byla udělena cena rektora AVU za nejlepší
práci roku.
Nesmírně inspirující a osvěžující výstava
Čestmíra Přimdiše proběhne v Galerii Jídelna
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě ve
dnech 1.3. – 6.4.2008.
Zuzana Špatzová
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220,50,140,180,-

50,150,-

100,45,45,140,180,40,100,-

45,70,60,190,50,45,100,-

Na sobotu 12. dubna se v Dubé
chystá velká akce. Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací
připravuje zahájení letošní kulturní
sezóny ve velkém (na dubské poměry)
stylu. Kromě divadla a dvou koncertů
to bude také zahájení výstavy spřízněného spolku Octopus.
Podrobnější informace hledejte
v příštím čísle Dubáčku.
Zdeněk Dudka
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Sport

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

GALERIE DUBSKÝCH SPORTOVCŮ

Dubá je městečko obdobné jiným. Žije svým specifickým životem, lidé zde prožívají své radosti, strasti, své tužby a naděje, potkávají se, přejí si dobrého
dne, zdraví a nebo jen tak se míjejí... Prostě tak jako kdybychom se všichni znali. Je však tomu doopravdy tak? Doopravdy poznáme toho či onoho?
Přesvědčíme se o tom v naší galerii dubských sportovců.
Jiří Vnuk
– předseda TJ Slavoj Dubá
Jiří Vnuk vyrůstal v rodině zemědělce v obci
Popelov u Pavlovic. Proto bylo skoro předurčeno, že bude pracovat a dále zvelebovat rodinné
hospodářství.
Politické změny po roce 1948, a především
změny v zemědělské výrobě, daly i Jiřímu Vnukovi prostor uvažovat o jiném zaměstnání. Jako
každý mladý člověk měl rád motory a automobily
zvlášť. Tato posedlost k motorům snad zapříčinila, že se stal řidičem z povolání a tuto práci
vykonával nepřetržitě až do důchodu. Většinu
svého produktivního života pracoval jako řidič
ČSAD. I když určitý čas jezdil autobusem, láska
k nákladním automobilům značky Tatra byla na
prvním místě. Tatra 111 prostě bylo auto, co
nemá chybu – říkával. Za zmínku stojí i to, že
byl řidičem prvního vozu „Tatra 138“ z ověřovací
série, které ČSAD Česká Lípa převzala od firmy
Tatra Kopřivnice. Dá se říci, že snad řídil všechny typy nákladních vozidel, které podnik ČSAD
Česká Lípa v té době provozoval.
Proto i jeho kroky vedly do společenských
organizací technických sportů (Svazarm), ale i do
organizace TJ Slavoj, kde vykonával po řadu let
funkci předsedy. Úkol měl nesnadný, neboť
převzít funkci po tak dobrém předsedovi, jako
byl pan Vladimír Bezdíček, byl úkol nesnadný
a vyžadoval i velký kus odvahy.
Tělovýchovné jednotě Slavoj Dubá i v tomto
směru šla štěstěna na ruku, neboť předseda pan
Jiří Vnuk nejen, že udržel stávající stav, ale činnost dále rozvíjel. Jiří Vnuk měl tu vlastnost, že
uměl kolem sebe soustředit takové funkcionáře
a příznivce sportu, kteří vlastní pohodlí dokázali
přeměnit na práci pro tělovýchovnou organizaci.
Nepolevovala ani úroveň dubského fotbalu,
spíše vzrůstala, a navíc byla oživena investiční
činnost a zájem občanů o členství v tělovýchovné
organizaci.

Předseda TJ Slavoj Dubá Jiří Vnuk, při projevu na „Roční hodnotící schůzi.“ V pozadí Karel Hrubý, předseda OV
SČSTV Česká Lípa

Pokud zpětně hodnotíme růst členské základny za předsedování Jiřího Vnuka, byl takový, že
při celoročních hodnotících schůzích TJ se počet
přítomných sotva vešel do velkého sálu hotelu
Slávie. Takovou autoritou byl Jiří Vnuk, který
uměl svým příkladem získat dostatečný počet
členů TJ pro výstavbu autobusové garáže, která
je i v současné době největší stavbou sportovního areálu. TJ Slavoj Dubá postupně vlastnil
i několik autobusů, které si pan předseda sám
řídil, udržoval a opravoval. Byl to prostě člověk,
na kterého se Slavoj Dubá mohl spolehnout.

– měl k tomu pečlivě vybraný štáb spolupracovníků, a především jednatele TJ pana Josefa
Nohu.

„Rada starších“. Ladislav Bárta- správce hřiště, Eduard
Hajdík – hlavní trenér, Jiří Vnuk – předseda TJ Slavoj.

Stavba garáže pro autobus – TJ Slavoj Dubá. „Pan
předseda to s lidmi uměl!“ (Předseda TJ Slavoj Jiří Vnuk
– druhý zleva.)

A co fotbalové oddíly a především družstvo
dospělých? O soutěžní činnosti se dá vzpomenout jen tak, že se v uvedeném období, zrodilo
tzv. „Zlaté mužstvo,“ o kterém slýcháváme ještě
dnes. Velký význam přikládal fotbalovým turnajům a rovněž osobně připravoval organizační
zabezpečení Memoriálu Vladimíra Bezdíčka,
který se každoročně konal.
Jiří Vnuk pokračoval v již nastolené tradici
sportovních karnevalů, plesů, dětských vánočních besídek, dětských sportovních karnevalů,
dětských dnů, velikonočních a předmájových
zábav a dalších akcí. Je pravdou, že nemohl
všechny akce zorganizovat a zvládnout sám

A aby toho nebylo dost a aby členové si
trochu oddechli, někdy nastartoval autobus
a „někam se jelo“ – vždyť nejen prací živ je
člověk, ale ke svému životu nutně potřebuje se
zastavit, porozhlédnout se, posedět s kamarády
u pivečka a nebo u jiného „nealkoholického“
nápoje a popovídat si, zazpívat si, zavzpomínat
a mít se prostě fajn.
I takový byl předseda tělovýchovné jednoty
Slavoj Dubá pan Jiří Vnuk, kterého předčasně
postihla krátká, ale těžká nemoc. Tělovýchovná
jednota Slavoj v osobě pana Jiřího Vnuka ztratila
nenahraditelného vůdce, kamaráda a uznávanou
autoritu. Proto i my dnes se pokorně skláníme
nad jeho obrovskou vůlí vynaloženou pro sport,
a jako před autoritou, kterou pro sportovní příznivce bezpochyby byl.
František Kubišta,
Tělovýchovná jednota Slavoj

„Zlaté mužstvo“ osmdesátých let min. století. Zleva: Jiří Vnuk, Josef Ujka, Milan Hervert, Václav Vojtěchovský, Jiří
Povejšil, Vratislav Vokál, Karel Krajíček, Pavel Hamšík, Karel Vokolek, Eduard Hajdík, Zdeněk Hejduk, Miloslav
Kopecký, Miroslav Šponiar, Zdeněk Šesták, František Šesták, kapitán Vladimír Bezdíček, Josef Vokurka, a Jaroslav
Horyna- (toho času na vojně.)

