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zdarma

Dubá-Nedamov
10. - 11. 8. 2018

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, prvním tématem mého srpnového sloupku je plánovaná investiční akce, v jejímž rámci dojde na sídlišti Na Výsluní k opravě
asfaltového povrchu místní komunikace a vytvoření parkovacích stání pro
přibližně tři desítky vozidel. Parkovací stání budou ze zámkové dlažby,
stejně tak, jako stání pro kontejnery. Dojde také k mírné úpravě zeleně ve
středovém ostrůvku a přemístění dětského kolotoče. Dobrou zprávou je,

že stejně jako v případě obnovy povrchů v ulicích Školní a Poštovní dočká se i Výsluní rekonstrukce vodovodu. Tuto akci realizuje Severočeská
vodárenská společnost (SVS) na své náklady. Na Výsluní, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 221 metrů. Zdejší řad je z polyetylenu PE 90 z roku 1975 a je velice poruchové. Rekonstrukce bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE d90 a za použití
bezvýkopové metody – řízeným podvrtem. Všechny vodovodní přípojky
budou přepojeny.
Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. června 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba
dokončena nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 29. září
2018. Věřím, že po dokončení všech prací, budou mít obyvatelé Výsluní
opět o něco pohodlnější život.
Následující odstavec bych ráda pojala jako poděkování našim hasičům
za vynikající a obětavou práci. Ze sdělovacích prostředků jistě víte, s jakým problémem jsme se v posledních týdnech potýkali. Časté a úmyslně
zakládané požáry zejména v městských lesích daly naší jednotce opravdu
zabrat. Přesto zvládli situaci na výbornou a díky spolupráci s odborným
lesním hospodářem Ing. Štveráčkem se podařilo vypátrat, kdo je viníkem.
Všem zasahujícím členům jednotky i panu Štveráčkovi bych tímto chtěla
poděkovat.
Další informací, o kterou bych se s vámi ráda podělila, je personální
změna, k níž došlo na městské údržbě. Od července zastává funkci ve-

doucího údržby pan Jiří Jírový. V případě, že jej budete chtít kontaktovat,
můžete se na něj obrátit buď na mailu udrzba@mestoduba.cz nebo na
telefonním čísle 607 933 058. Tímto mu přeji mnoho pracovních úspěchů
a doufám, že se mu s námi bude dobře spolupracovat. Ještě dodávám, že
u města není žádným nováčkem, neboť byl před nástupem do nové funkce
téměř rok pracovníkem údržby.
V krátkosti bych se ráda vrátila k Letním slavnostem, které se v Dubé
konaly první červencovou sobotu. Letošní slavnosti měli dle všeho rekordní účast. Podle odhadů se v průběhu celodenního programu vystřídalo na
akci na tisíc návštěvníků. Kromě vynikajícího moderátora Aleše Cibulky
se v Dubé objevil třeba Elvis Presley, Karel Gott (oba
pochopitelně nikoliv osobně, ale jejich napodobitelé
byli úžasní), zejména mladší část publika netrpělivě
čekala na Milana Peroutku a pořádný aplaus sklidili
také Vlasta Horváth a Petr Kotvald. V neposlední řadě
bych chtěla poděkovat členům Karate klubu Beringin
a Dubským mažoretkám, všichni nám opět předvedli,
že do tréninků davají úplné maximum. Zářivou hvězdou byla jako vždy paní Eva Pilarová, která si do Dubé
pozvala talentovaného mladého zpěváka Tomáše Ringela. Je na místě poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci celých slavností. Konkrétně
děkuji Aleši Cibulkovi, bez kterého už si slavnosti ani
nedokážeme představit, dále pak Bc. Lucii Matysové
(za svobodna Heringové), která má na starost kulturní dění v Dubé. Samozřejmě děkuji našim hasičům,
kteří připravili nádherný ohňostroj, který dle mnohých
předčil i ten Silvestrovský, všem účinkujícím, ale také
návštěvníkům slavností, neboť bez nich by naše úsilí
pozbylo významu.
Závěrem mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozvala na 24. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá
– Nedamov, který se bude konat 10. a 11. srpna v Autokempu Dubá – Nedamov.
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny. Těm z vás, kteří se na dovolenou teprve chystají, přeji šťastnou cestu a plno krásných žážitků, no a dětem
přeji, ať si zbytek prázdnin užijí naplno a ať do nového školního roku vykročí
tou pravou nohou.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Z městské matriky
JUBILEA

Volfová Věra, Dřevčice
84 let
Snopková Jarmila, Dubá
90 let
Bílková Blažena, Dubá
75 let
Došek Vlastimil, Dubá
88 let
Kalabisová Drahoslava, Dubá 84 let

Dne 20. srpna 2018 uplyne sedm let od chvíle, kdy nás
navždy opustil milovaný tatínek, manžel a dědeček,
pan Josef Maleček z Dubé. S láskou a bolestí v srdci
stále vzpomíná rodina.
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.

NAROZENÍ

Bertalan Jaroslav, Dubá
Mynaříková Eliška, Dubá

Dne 7. 8. 2018 uplyne 5 let od chvíle, kdy
nás navždy opustila naše hodná maminka
a babička paní Miloslava Kudrnová
z Drchlavy. Stále vzpomínají manžel, synové a dcera
s rodinami a vnoučata.

ÚMRTÍ

Vondráček Zděnek, Dubá

Blahopřání k narozeninám

Dne 9. srpna 2018 slaví narozeniny vynikající zpěvačka, fotografka a čestná občanka města Dubá
paní Eva Pilarová. Ráda bych jí prostřednictvím Dubáčku popřála vše nejlepší, především pevné
zdraví, mnoho štěstí a spoustu elánu do dalších let. Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Ordinace bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena ve dnech 30. 7. – 19. 8. 2018
V době od 30. 7. do 3. 8. 2018 bude zastupujícím lékařem MUDr. Ilona Kadlecová, Dětské středisko Česká Lípa – Bulharská ulice, (Lékařský dům
u autobusového nádraží), tel.: 721 514 449.
V době od 6. 8. do 10. 8. 2018 bude zastupujícím lékařem MUDr. David Hadrava, Dětské středisko Nový Bor – Náměstí Míru 100, tel.:
733 709 079.
V době od 13. 8. do 17. 8. 2018 je zástup opět MUDr. Kadlecová.

Kulturní akce Dubá-Nedamov

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
l Dne 22. 6. 2018 od 13:11 do 13:43 hodin vyjela jednotka s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 4 k technické pomoci na komunikaci č. 2601 k obci Heřmánky, kde byl nahlášený spadlý strom zasahující do komunikace. Jednotka
jej rozřezala pomocí motorové pily, odstranila z vozovky a provedla její úklid.
l Dne 23. 6. 2018 od 17:59 do 21:04 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 6 vyslána operačním střediskem k technické pomoci – odstranění stromu hrozícího pádem na komunikaci 2601 na 7,5 kilometru. Naprasklý strom se nacházel v blízkosti domu čp. 1 v Heřmánkách
a z důvodu zajištění bezpečného kácení byla na místo povolána plošina
s košem z HZS Česká Lípa, z níž byl strom postupně od koruny odřezáván.
Po jeho odstranění provedly jednotky úklid vozovky.
l Dne 24. 6. 2018 od 7:14 do 8:04 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 6 k požáru chaty pod Borným. Po nahlášení se
veliteli zásahu byla jednotka vrácena zpět na základnu.
l Dne 30. 6. 2018 od 16:24 do 19:28 hodin byla jednotka krajským operačním střediskem vyslána s vozidly CAS-32 I. a II. v celkovém počtu 4 členů jednotky k požáru lesní hrabanky v lokalitě u Mlýnku v Dubé. Požár zachvátil plochu o rozloze cca 40 x 30 metrů. Bylo zbudováno dopravní vedení
a třemi proudy byl požár lokalizován a zlikvidován. CAS-32 I. byla doplňována vodou z cisteren jednotek, které přijely vypomoci na místo události.
l Dne 2. 7. 2018 od 14:10 do 16:56 hodin vyjela jednotka k požáru lesní
hrabanky u Šibeníku v Dubé. Požár se rozkládal na ploše cca 40 x 30 me-
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trů a byl lokalizován pomocí dvou útočných proudů C. Po příjezdu dalších
jednotek byl požár zlikvidován. Na místo byla přivolána Policie ČR. V 16:56
hodin byl lesníkem veliteli zásahu nahlášen další požár lesa, ke kterému vyjela jednotka s vozidly CAS-32 I. a II. v celkovém počtu šesti členů jednotky.
Tentokrát hořelo u Nedamova, opět přibližně na ploše 40 x 30 metrů. Z obou
cisteren byla doplňována voda do techniky SDH Tuhaň, která zásobovala
útočné proudy. I v tomto případě byla na místě Policie ČR. Jednotka se vrátila na základnu v 19:54 hod.
l Dne 3. 7. 2018 od 15:16 do 21:39 hodin zasahovala jednotka s technikou CAS-32 I. a II. a Nissan Patrol v celkovém počtu devíti členů u požáru
lesní hrabanky pod Dražejovem. Místo požáru nebylo přesně definováno
a tak bylo s pomocí vozidla Nissan Patrol a ve spolupráci s lesníkem dohledáváno. Hrabanka hořela na ploše cca jednoho hektaru. Vozidlo CAS-32 I.
bylo kyvadlově doplňováno vodou od ostatních zasahujících jednotek.
l Dne 3. 7. 2018 od 18:14 do 20:56 bylo vozidlo Nissan Patrol operačním
střediskem odvoláno z předchozího zásahu a posláno na Dubovou horu, kde
došlo k dalšímu požáru. Po nalezení místa požáru vypomáhal člen jednotky
s jeho likvidací. Poté bylo vozidlo povoláno zpět k požáru u Dražejova.
l Dne 4. 7. 2018 od 13:47 do 16:01 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-32 I. v počtu 1 + 1 k požáru lesa v Provodíně (směr pískovna), kde
byla z rozhodnutí velitele zásahu ponechána v záloze.
l Dne 6. 7. 2018 od 7:04 do 8:16 hodin byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5 vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci č. 270 na Nový Berštejn. Vozidlo se nacházelo mimo komunikaci
a jeho řidičce, která již byla venku, byla poskytnuta předlékařská pomoc.
Následně byla předána zdravotníkům. U vozidla bylo provedeno protipožární opatření a odpojení baterie.

l Dne 6. 7. 2018 od 12:21 do 12:41 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 vyslána k technické pomoci na komunikaci
č. 259 směrem na Beškov, kde do poloviny vozovky zasahovala spadlá
větev. Jednotka ji rozřezala, odstranila a provedla úklid vozovky.
l Dne 6. 7. 2018 od 15:22 do 16:00 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 k dopravní nehodě osobního automobilu na
komunikaci I/9 k Dětskému domovu v Deštné. Vůz se nacházel na střeše
mimo komunikaci a jeho řidič byl venku a bez zranění. Jednotka provedla
na vozidle protipožární opatření a zajistila řízení dopravy. Po předání místa policii se jednotka vrátila na základnu.

Jednotka provedla na voze protipožární opatření a zajistila řízení dopravy.
Po předání místa dopravní policii se jednotka vrátila zpět Letní slavnosti.
l Dne 7. 7. 2018 od 15:47 do 17:25 hodin byla jednotka operačním střediskem s technikou CAS 32 I. v počtu 1 + 3 vyslána k požáru lesní hrabanky
za Nedamov. Hrabanka hořela na ploše 3 x 4 metry a nalezeno bylo také
menší požářiště 1 x 1 metr. Na místo dorazila SDH Doksy a PČR. Požár
byl zlikvidován třemi proudy C. Na místo dorazil také policejní psovod, který hledal případné stopy pachatele.
l Dne 8. 7. 2018 od 12:55 do 14:51 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-32 I. v počtu 1 + 3 požáru výrobny pelet v Holanech. Z rozhodnutí
velitele zásahu doplňovala jednotka vodu do cisteren jednotek, které v době příjezdu již zasahovaly na místě.
l Dne 12. 7. 2018 od 17:32 do 18:20 hodin zasahovala jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5 u dopravní nehody dvou osobních automobilů,
k níž došlo v Dubé na obchvatu města. U vozidel bylo provedeno protipožární opatření a uniklé provozní látky byly zasypány sorbentem. Těhotné ženě
z jednoho vozu, která utrpěla lehká zranění, byla poskytnuta předlékařská
pomoc a následně byla předána do péče zdravotníků. Řidič i spolujezdkyně
z druhého vozu (oba německé národnosti) vyvázli bez zranění.

l Dne 7. 7. 2018 od 8:30 do 22:30 hodin zajišťovala jednotka požární
ochranu při Letních slavnostech města Dubá, které se konaly na autobusovém nádraží. Zároveň zde jednotka vystavovala svoji techniku a od
22 hodin uspořádala krásný každoroční ohňostroj.
l Dne 7. 7. 2018 od 11:17 do 11:57 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci I/9. Havarované vozidlo se nacházelo mimo vozovku a řidič i spolujezdec byli bez zranění venku z vozidla. Oba odmítli lékařské ošetření.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DUBÁ
PŘEDSTAVUJE…

sérii knih detektivních případů se sestrou Fidelmou od Petera Tremayna, odehrávající se většinou na britských ostrovech v 7. století. Sestra
Fidelma, pocházející z irské královské rodiny, řeší případy se svým společníkem bratrem Eadulfem. V příbězích hraje často roli politická a náboženská situace a propracovaný irský právní systém. Celkem je vydáno 27 příběhů a 2 knihy povídek, z toho 22 jich je přeloženo do češtiny.
Zatím poslední vydanou v Čechách je Druhá smrt, která se po prázdninách objeví i v naší knihovně.
Bc. Lucie Matysová

l Dne 13. 7. 2018 od 17:19 do 18:18 hodin vyjela jednotka s technikou CAS
32 I. v počtu 1 + 4 k požáru lesní hrabanky, který se nacházel u Dubové hory.
Zjištěna zde byla tři ohniska o ploše cca 3 x 3 metry. Lokalizace proběhla dvěma proudy C a po příjezdu dalších jednotek byl požár zlikvidován. Na místo
dorazil odborný lesní hospodář Městských lesů Dubá a také Policie ČR.
l Dne 20. 7. 2018 od 17:11 do 19:29 hodin zasahovala jednotka s technikou
CAS-32 I. a II. u požáru lesní hrabanky u Šibeníku. Zjištěna byla dvě ohniska
o rozloze cca 2 x 2 metry. Požár byl lokalizován pomoc dvou proudů C a zlikvidován byl po příjezdu dalších jednotek. Na místě byla přítomna Policie ČR.
l Dne 23. 7. 2018 od 23:01 do 23:27 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 vyslána k technické pomoci do obce Chlum, kde
hasiči vypomáhali zdravotníkům se snesením pacienta z bytového domu
do sanitního vozu.
(Mar)
PLACENÁ INZERCE

Obec Chlum přijme pracovníka na pozici

účetní obce

Náplň práce:
Komplexní vedení účetnictví obce včetně rozpočtu
Vedení a účtování mzdové agendy
Fakturace, evidence majetku, závazků a pohledávek
Zpracování statistických výkazů
Zajišťování platebního styku s bankou, vedení poklady
Administrativní práce na obecním úřadě
Místo výkonu: Obecní úřad Chlum
Pracovní poměr na plný nebo zkrácený úvazek, plat. třída
dle praxe 9.-10. dle nařízení vlády 564/2006 ve znění
pozdějších předpisů
Nástup možný ihned.
Požadavky:
Středoškolské vzdělání ekonomické směru s maturitou, praxe
min 2 roky
Znalost podvojného účetnictví obcí včetně zákona o obcích,
rozpočtových pravidlech územních celků, správní řád
Dobrá znalost práce s PC – elektronická komunikace s úřady
a státními institucemi
Samostatnost, zodpovědnost, organizační schopnosti, praxe
ve státní správě, ochota se dále vzdělávat
Písemné nabídky včetně životopisu doručit
na Obecní úřad Chlum, Chlum 95,472 01 Doksy
poštou, osobně nebo na email info@ou-chlum.cz.
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SBĚRNÝ DVŮR
Otevírací doba:
pondělí
8.30 – 17.00
úterý
8.30 – 16.00
středa
8.30 – 17.00
čtvrtek
8.30 – 16.00
pátek
8.30 – 16.00
sobota
8.00 – 11.00
POLEDNÍ PAUZA 11.00 – 11.30

Sběrný dvůr Dubá mohou využívat
trvale hlášení obyvatelé a majitelé
rekreačních objektů, kteří jsou
zapojeni do systému nakládání
s odpady v Dubé (plátci poplatku
za svoz a likvidaci odpadů).
Sběrný dvůr není určen
pro podnikající subjekty.
Obsluha SD Dubá:
Zuzana Pabišková - 722 530 449
Odpovědná osoba:
Zuzana Martínková - 724 857 243

VYŘEŠENÍ HÁDANKY
Z MINULÉHO ČÍSLA

Skalní věž Makovička se nachází
nedaleko cesty z Dražejova
na Nedvězí.

NOVÁ HÁDANKA
(foto Markéta Myšková)

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Bezpečnostní služba
T.A.O. přijme

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Arakauna.
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 159 – 195,- Kč/ks.

do pracovního poměru
výhradně invalidní důchodce
nebo osoby zdravotně
znevýhodněné

Prodej se uskuteční:
v Dubé – u kostela
11. srpna ve 13.15 hodin
a 3. září ve 14.40 hodin
----------------------------------------------Výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.

na pozici vrátný/á
na objekt cca 6 km
od České Lípy ( směr Doksy ).
Práce je případně vhodná i pro
starobní důchodce.
Nástup: 1.8.2018

Případné bližší informace:
Po – Pá 9.00 – 16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

ZUBNÍ POHOTOVOST

Krajská nemocnice Liberec, a.s., zubní ordinace
Jablonecká ul. 15, (budova LDN), Telefon: 485 312 187
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 8.00 -15.00 hodin, od 12.00 -12.30 hodin přestávka
Liberecká dentální s.r.o., Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro), Telefon: 777 738 625
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 18.00 -22.00 hodin
6

Kontakt : Alena Reslerová
– 724 235 695

Lékárna v Dubé

Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

–
–
–
–
–
–

12,30 hod.
18,00 hod.
12,30 hod.
12,30 hod.
14,00 hod.
12,00 hod.

Tel.: 487 870 139, e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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Výročí jedné knihy

V letošním osmičkovém roce si můžeme připomínat mnoho více či méně významných výročí. Jedno zajímavé se týká Dubé. Před 130 lety
v roce 1888 nejen že bylo zahájeno vyučování
v nové dubské škole, ale vyšla také kniha, ze
které dodnes čerpají ti, kdo se hlouběji zajímají
o region Dubska.
Dubsko-štětský učitelský spolek vydal v roce
1888 obsáhlý spis Der politische Bezirk Dauba
(Politický okres Dubá), obsahující zeměpisné,
přírodopisné, demografické a historické údaje
tehdejšího politického okresu Dubá, který zahrnoval Doksy, Liběchov a Štětí. Zmíněny jsou
v něm i různé zajímavosti, fotografie a kresby
Baltazara Kutiny. Dílo, čítající 588 stran, sepsal
Friedrich Bernau.
Ačkoliv jeho jméno zní německy, Němec to
nebyl. Narodil se v Praze 22. srpna 1849 v rodině vlasteneckého učitele Josefa Množislava Bač-

Lesní procházky

V létě lesy lákají k procházkách, k objevování krásných zákoutí i k hledání hub. Působivé lesní partie
nalezneme například za Vrabcovem. Půjdeme-li
po zelené turistické značce z Rozprechtic směrem na Nedvězí, můžeme za rozcestím u mostku,
kde žlutá značka odbočuje do Deštné, obdivovat
mokřinaté údolí, zarostlé mohutnými přesličkami
a spadající do přírodní rezervace Mokřady horní
Liběchovky. O něco dále uvidíme odhalené skalní
stěny, a pak krásné stráně s lesními porosty. Po
zelené značce můžeme vystoupat na Panenský
hřeben a odtud po červené na Nedvězí a přes
Dražejov zpět do Rozprechtic, což čítá přibližně 9
km. Pokud nechceme až na Nedvězí, můžeme ze
zelené značky po asi 3 kilometrech na konci prudkého stoupání odbočit doleva lesní cestou a po ní
dojít na rozcestí nedaleko Dražejova. Z DražejoSkály nad cestou od Vrabcova

kory. Při křtu dostal jméno Přemysl Cyril. Teprve
v dospělosti si změnil příjmení na Bernau, ale
v úředním styku dál používal své české jméno
Přemysl. Fridrich byl pseudonym. Používal i jiný,
a to Přemysl O. Berka.
Po studiu na obchodní škole začal pracovat
jako účetní a posléze se po pracovní stránce zabýval cukrovarnictvím, ale jeho velkým zájmem
byla historie a archeologie. V roce 1874 se oženil
s Annou Franclovou s níž měl tři syny a dceru.
Jednoho ze synů pojmenoval Friedrich. Pracoval
jako správce cukrovaru v Plaňanech, kde také náhle 2. ledna 1904 v pouhých 54 letech zemřel.
Jako příčina smrti je uvedena paradoxně cukrovka, diabetes mellitus.
Kromě spisu Politický okres Dubá napsal několik dalších vlastivědných a historických děl, přispíval do českých a německých časopisů, psal
články a studie o vlastivědě a historii českých
zemí, spolupracoval s Ottovým slovníkem naučným. Nezávisle na Augustu Sedláčkovi pracoval na díle o hradech a zámcích království
Českého.
Z knihy Der politische Bezirk Dauba vycházel
mimo jiné i Bohumil Kinský ve svém turistickém
průvodci Dubské Švýcarsko z roku 1936. Množství údajů, které Bernau zpracoval, je ohromující.
Kniha je rozdělená na část, kde je popsán celý

politický okres Dubá po stránce zeměpisné, přírodovědné či hospodářské, a v druhé části se Bernau podrobně zabývá jednotlivými obcemi a lokalitami. Na internetu lze do knihy nahlédnout na
www.nedoweska.org.
–myš–

zápis o úmrtí F. Bernaua

va půjdeme po červené značce kolem zajímavých
skal, ale ostré klesání pěšiny můžeme obejít, pokud odbočíme po necelém půl kilometru doprava
na pohodlnou lesní cestu. Ta nás dovede do Pramenného dolu, kterým se vrátíme do Rozprechtic.
Tato trasa je dlouhá 7,6 km.
Na procházku lesními partiemi se můžeme
vydat i z Korců. Sejdeme z osady po silnici směrem k Dubé a za poslední zatáčkou se vlevo rozkládá táhlá louka. Vyjetou cestou po jejím pravém
okraji dojdeme do lesa. A pokračujeme-li ještě
trochu dále, objevíme v lese skalami ohraničené
údolíčko s malým jezírkem. Žádná z cest, které
z údolíčka vychází, nikam nevede, ale přesto se
po nich můžeme projít. K louce se vracíme po
opačné straně údolíčka a na kraji lesa odbočíme
doprava. Cesta vede podél pasek se skalnatými
lemy, místy je dost zarostlá, ale ve vysokém lese
pak pokračuje zřetelně. Vyjdeme na rozcestí, kde

se dáme doleva. Doprava bychom se dostali jen
k lesem ohraničené louce, rovně pak bychom se
mohli procházet podél roklin a skalnatých vrcholků. Cestou doleva ale vyjdeme k poli a podél něj
vystoupáme k rozcestí u pamětního kamene. Na
zpevněné cestě, vedoucí od Ždírce, se dáme
doleva a vrátíme se do Korců. Pokud se nebudeme při snaze zjistit, rostou-li houby či nikoliv,
příliš toulat lesními zákoutími, ujdeme jen nějaké
–myš–
3 km.

Skály u lesní cesty z Dražejova
Jezírko v lesním údolí

Cesta ke Korcům
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Dětský den v Deštné

Již pátý ročník této akce proběhl v sobotu 16. 6.
na malém hřišti v naší obci. To letos zaplnilo
88 soutěžících dětí! Bohužel se letos nezúčastnily děti z místního dětského domova, což nás
velmi mrzí a pro příští akci budeme lépe organizovat naše programy. I přesto se naše hřiště
velmi pěkně zaplnilo. Sluníčko nám přálo, no co
více si přát!
Soutěžilo se v sedmi disciplínách. Děti musely prokázat své schopnosti v přesné mušce, odvaze, fyzické zdatnosti, šikovnosti a také trpělivosti. U každé soutěže je čekala odměna – podle
štěstí a provedených schopností – v podobě různých omalovánek, bloků, velmi oblíbených slizů
či bublifuků a spousty dalších cen. Díky sponzorským darům se nám podařilo získat i hodnotnější ceny. Ty jsme ukryli do tomboly. Děti musely
překonat dřevěnou kladinu a dorazit k vystaveným cenám, kde si vylosovaly číslo a podle toho
jim byla přidělená cena. Měli jsme připravené
velké stříkací pistole, velké plyšáky, speciální
tužky s videohrou, šály z oh, létající talíře, bublifuky, sliz, klíčenky a spoustu dalších cen. Asi
po patnácti minutách soutěžení mi došlo, že vůbec není dobrý nápad, že děti ty ceny vidí! Měla
jsem pocit, že je přivádím k pláči. Když ta očka
uviděla bazén nebo pistoli, tak ani oblíbený sliz
nepomáhal. Naštěstí to bylo vždy jen na chvilku,
protože se objevil někdo, kdo rád vyměnil jo-jo
za panenku či tužku za plyšáka a nakonec každá
věc našla svého majitele.
První věc, která je, doufám, překvapila byl
rodeobýk. Ten se rozkládal na ploše 8 x 8 metrů
a byl pro všechny zdarma až do 19 hodin. Takže
jsme se vozili a soutěžili.
Pokud byly splněny všechny disciplíny čekal
na děti ještě buřtík jako další odměna, aby měly
sílu, protože naše odpoledne nekončilo.
Chvíli před 16. hodinou přišel pokyn k přesunu do vedlejšího areálu paní Ptáčkové – tam
nás čekalo další překvapení! Na trávníku poslušně čekalo několik pejsků.Pan Kos nám psovody

a pejsky krásně představil a vše mohlo začít. Viděli jsme skoro hodinovou ukázku, jak může být
pes poslušný a oddaný svému páničkovi.Pejskové poslouchali jako hodinky. Viděli jsme dokonalou poslušnost, tanečky a také „mrtvého psa“,
pak přišel na řadu pán v obleku a rotvajler. Ti
nám předvedli takový řekněme policejní zásah.
Vyštěkání hledané osoby z úkrytu a několik „zákusů“ při zadržení, napadení osoby či jejího úniku. Celý program byl velmi zajímavý a poučný.
Přejeme panu Bartákovi a ostatním psovodům
mnoho úspěchů při výcviku psů.
Řada všímavých dětí mezitím postřehla, že
dorazili hasiči. My jsme to však ponechali bez
povšimnutí a plynule jsme přešli k dalšímu bodu
programu, a to k soutěži pro dospělé. Vzhledem
k tomu, že na hřišti byl pořád rodeobýk jistě většina očekávala, že se bude jednat o jízdu na
čas. A jak už u nás bývá zvykem, tak i dospělí
měli připravené překvapení! Jednalo se o chůzi
na chůdách! Do soutěže se nakonec přihlásilo
13 závodníků. Každý měl tři pokusy. Někteří se
nedostali z místa startu a jiní nakonec urazili
velké vzdálenosti. Takže byla sranda a drama
až do samého závěru. Nikdo nedokázal překonat výkon Petry Hřebíčkové a ta si plným právem převzala láhev bohemia sektu a stala se
vítězkou prvního chůdařského ročníku v Deštné. Chůdy byly po zbytek dne vytížené a většina z nás si alespoň vyzkoušela nastoupit nebo
ujít několik kroků.
Po soutěži pro dospělé přišel znovu pokyn
k přesunu. Máte pravdu, byla pěna! Stejně jako
v loňském roce se podařilo pěnu nafoukat na
trávník u plotu o který se opřela a stoupala do
výšky. Děti vesele skotačily v obrovském množství pěny a rodiče na krajích měnili dětská trička a opuštěným či nalezeným sandálům hledali
dvojičky. Když pěna opadla většina dětí měla náhradní oblečení, takže jim nic nebránilo osedlat
opět rodeobýka a řádit vesele dál. Jiným teprve
tehdy zbyla chvilka na občerstvení. Rozloučili

jsme se. Poděkovali jsme si za hezké odpoledne a slíbili jsme si, že zase za rok se na dětském
dni v Deštné opět sejdeme.
Ráda bych upozornila na skutečnost, že během odpoledne byla k dispozici kasička na dobrovolné vstupné. Během akce se téměr celá zaplnila a výsledek nás velmi překvapil. Kašička
ukrývala 3 900,– Kč! Všem moc děkujeme!
Tato akce vzniká po sousedské domluvě. Ten
má to, ten umí to... A je snad vidět, že to funguje. V letošním roce jsme téměř všichni, co se na
této akci podílí, měli stejná trička. Mohli jste nás
napočítat 14, a to jsme nebyli všichni. Je to velké úsilí kolektivu lidí jenž jsou ochotni ve svém
volném čase připravit zábavu pro ostatní. Věřte,
že to pro nás není lehké. Snažíme se odevzdat
maximum a doufám, že je to vidět.
Samozřejmě je nutné mít finanční zázemí a sponzory, kteří nám pomáhají finančně či
vlastní silou.
Děkujeme, že nás podporujete: Rodina Akrmanova, Hřebíčkova, Kosova, Stehnova, Stehlíkova, Šabatkova, Šimonova, Vokálova, Vorlova, Helena Šimonová, Božena Stehnová, Anna
Šimáková, paní Jenčíková, David Rudolf, Jana
Melicharová, Tomáš Novák (restaurace U Nováků) a město Dubá.
Děkujeme Janě Ptáčkové za zapůjčení areálu
firmy, hasičům města Dubá, kynologickému klubu Doksy - Jana Kavalírová, Jiří Vysušil, Luděk
Kottvald, Lukáš Bartoš.
Snad jsem na nikoho nezapoměla, protože
je vás hodně, kteří nás podporujete. No a ještě
musím poděkovat vám i tobě a tobě taky, že na
naše akce chodíte, že nás motivujete a nutíte nás
se zlepšovat. Takže nám pak zbývá velká výzva
– nezklamat.!
Na závěr bych ráda poděkovala všem členům
našeho týmu, protože bez vás by to nešlo.
Přeji vám všem krásné léto plné sluníčka
a úžasných žážitků.
Monika Šimonová
(foto na str. 15)

Klub malých dubáčků slaví 10. výročí vzniku

Klubík, jak ho zdrobněle nazýváme, funguje již neuvěřitelných 10 let. Tak si myslím, že je nejlepší
čas se ohlédnout za vším, co se za tu dobu povedlo a hlavně poděkovat všem, kteří se toho jakýmkoliv způsobem účastnili. Ať již aktivně - pomocí při
organizování akcí, vedením cvičení či kurzů nebo
pasivně tím, že se těchto akcí vůbec účastnili. Je
dost maminek, které na nás v průběhu let také
myslely, a když jim děti odrostly, přinesly hračky
nebo oblečení či výtvarné potřeby.
Klubem prošlo tolik lidí, že se velmi obávám,
abych na někoho nezapomněla, protože to by mě
mrzelo strašně moc. Proto jsem se rozhodla poděkovat konkrétně pěti lidem, kteří klub ovlivnili úplně ze všeho nejvíc a bez kterých by určitě neušel
tak dlouhou cestu.
První je Danuše Červená, vlastně díky ní klub
vznikl, je to člověk, který oslovoval maminky a ptal
se, zda se nechtějí začít scházet. V knihovně již
dlouho fungoval Klub seniorů a tak nám nabídla
stejné prostory. Když jsme v roce 2009 zaregistrovali Dubáčky jako občanské sdružení, vzala si na
svá bedra vedení účetnictví, které pro klub zcela
zdarma vede dodnes. Sehnala peníze z úřadu prá-
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ce na zaměstnance v klubu a provází ho po celou dobu. Vždy fungovala
jako naprosto nejlepší prostředník mezi klubem a městem, aniž by o tom
maminky vůbec věděly. Tato dáma je velmi obětavá a nic za to nečeká,
takových lidí jsem mnoho nepotkala.
Druhého člověka, kterého bych ráda zmínila je Petra Volejníková, která rozhýbala velmi pestrou smršť akcí. Některé z nich se tradičně pořádají
dodnes, ať je to Masopust, Dny evropského dědictví konající se na podzim
u Sušárny chmele, zapojení do projektu Celé Česko čte dětem nebo Noc
s Andersenem a mnoha dalších. Díky ní se v Dubé objevila herečka Luba
Skořepová nebo pan Šimáček. Pro mne byla velkou inspirací, co se týče
nasazení pro věc a svou činorodostí.
Další velmi aktivní, činorodou a obětavou maminkou, která klub posunula dál, byla Zuzka Macurová. Byla to ona, kdo připravil stanovy a zoficiálnil celý klub. Přihlásila nás do Sítě mateřských center a přinesla mnoho
zajímavých podnětů a nápadů díky svému předešlému působení v jiném
mateřském centru. Rozšířila otevírací dobu z původního jednoho dne myslím na tři dny v týdnu. Dnes má čtyři děti, pro které by udělala snad cokoliv.
Někdy si říkám, jak to všechno může vůbec stíhat.
Období mezi našimi nadšenými začátky, kdy jsme klub budovali od nuly,
až k dnešnímu stavu, kdy je již základní chod zajištěn zaměstnancem, bylo
pro mne asi nejtěžší. Hluboce se dnes klaním před všemi maminkami, které v té době byly ochotné v našem počátečním úsilí pokračovat. Dlouho mi
trvalo, než mi definitivně došlo, že to takto dlouhodobě nelze udržet a je
třeba udělat zásadní změnu v celém fungování klubu.
V té době jsme zaměstnali Naďu Hromádkovou, která s sebou přinesla opět
ohromnou vlnu nadšení pro věc a do svého nasazení zapojila i své dvě dcerky,
tenkrát holčičky, dnes už slečny. Klub opět výrazně ožil a přibylo akcí. Naďa věnovala velkou pozornost přípravě každé akce včetně nejrůznějších detailů jako
medaile, odměny nebo kulisy a myslím si, že v klubu zanechala kus sebe.
Dnes klub vede Jaruška Rupertová, která zvládá snad vše, od organizace setkávání, všech akcí, přes úklid budovy až po administraci webových
stránek a Facebooku, nádherně fotí, pořádá pestré dílny jak pro děti, tak pro
maminky. Opičáka z podkolenek nebo anděla či kočičku z lahve a provázků určitě znáte. Já mám jednu na chodbě a doufám, že mi tahle památka
na klub vydrží dlouho. A i kdyby se náhodou rozbila, určitě si budu pamatovat chvíle strávené se všemi lidmi, které jsem zmínila, ale i s ohromnou
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spoustou dalších lidí, kteří klub navštěvují s dětmi nebo nám vždy ochotně
pomohli s pořádáním akcí.
Nejvýraznějším úspěchem klubu v době, kdy ještě nebyl ani registrován
jako občanské sdružení, byla spolupráce s mateřskou školou a městem.
Díky této spolupráci se podařilo získat prostředky na rekonstrukci zahrady
MŠ z Regionálního operačního programu Severovýchod a zahrada, jak ji
znáte dnes, se otevřela v roce 2009.
Další dotací, kterou se podařilo sehnat, a která ovlivnila chod klubu,
byla dotace na vybudování sociálního zařízení v patře budovy, díky tomu
dnes může klub fungovat v takovém rozsahu a na místě, kde je.
V roce 2011 se podařilo krásné 3. umístění města Dubá v soutěži Obec
přátelská celé rodině v kategorii 501 – 2000 obyvatel. Rok po té město
z dotace podpořilo spolkovou činnost v Dubé.
Mám velkou radost, že se podařil realizovat i nápad paní Jany Tůmové - malé hřišťátko pod náměstím. Na realizaci spolupracovali zaměstnanci Johnson Controls, klubík a zástupci města Dubá především paní Benešová a pan Šmol. Protože i od toho tu klubík je, je to spolek, dříve občanské
sdružení, ve kterém by si občané měli plnit své sny, setkávat se, diskutovat
a ovlivňovat život v celém městě.
Pokud by vás historie klubíku zajímala více nebo byste si chtěli prostě jen
zavzpomínat, navštivte naše webové stránky: http://www.kmd.estranky.cz/
fotoalbum/z-historie/ nebo Facebook: Klub malých Dubáčků, kde v letošním
roce zrekapitulujeme celých 10 let fungování klubu podrobněji.
Ing. Irena Žalovičová, předsedkyně KMD

Mirakulum

Prázdniny jsou v plném proudu, rodiny cestují po výletech a i my jsme vyrazili
za zábavou. Ve středu 11. 7. jsme s Klubem malých Dubáčků podnikli výlet
do parku Mirakulum. Snažili jsme se udržet naší klubovou skupinku pohromadě, ale bylo to velmi těžké. Děti nám stále mizely. Užívali jsme si legrace
- velcí i malí, her na schovávanou, skákání a dovádění... byl to super den.
Děkujeme městu Dubá za úhradu nákladů spojených se cestou. Moc
se nám v Milovicích líbilo a rádi se sem vracíme!
Už teď se děti těší, kam příště vyrazíme !
Za Klub malých Dubáčků J. Rupertová

ČESKÁ LÍPA

Vlastivědné muzeum a galerie
Ambit - hlavní výstavní prostor
do 11. 2018 100 LET
Výstava k výročí 100 let od ukončení Velké války. Dějiny uplynulého století na Českolipsku ve
vztahu k dějinám Československa.
Galerie Jídelna
17. 8. - 14. 10. 2018 VÍT VEJRAŽKA
Obrazy s duchovní tématikou.
Galerie Chodba
do 31. 12. 2018 DÁMSKÁ MÓDA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Výstava dámských portrétů z různých historických období, které pocházejí ze sbírek
Vlastivědného muzea a galerie, a velká většina z nich nebyla doposud veřejnosti představena.
Maštálkova výstavní síň
28. 6. - 28. 10. 2018 V rytmu dějin
Obnova, rozšíření a nové pojetí výstavy z doby
před 50 lety. Tehdy se muzeum jako první v kraji
pokusilo podat názorný přehled uplynulého půlstoletí. Dnes rozšířeno na století celé.

KANINA

Obecní hospoda
1. 9. 2018 11:00 - 2. 9. 2018 23:00 COUNTRY FESTIVAL
Country festival bude probíhat v sobotu 1.9. celý
na otevřené scéně za obecní hospodou za účasti
sedmi kapel. V pátek a v neděli budou některé
skupiny hrát v hospodě.

ÚŠTĚK

Galerie U brány
do 27. 9. 2018 ILJA ŠAVEL - OBRAZY
Výběr z poslední tvorby olejomaleb
Kino Úštěk
17. 8. 2018 od 19 hodin ÚŠTĚK VE FILMU
Filmový festival

Památník K. H. Máchy
do 30. 9. 2018 Romek Hanzlík - MÁJ
Černobílé fotografie hudebníka, fotografa a držitele ceny Czech Press Photo Romka Hanzlíka,
které ilustrují knihu Máj pohledem 21. století

Centrum města
18. 8. 2018 9 - 22:00 ÚŠTĚCKÝ HISTORICKÝ
JARMARK - 21. ročník
Velký historický průvod, celodenní program na
několika scénách – hlavní, loutková, šermířská,
dětská, pouliční, středověké hry, dobový trh, večerní program, ohňostroj ...

Malá galerie Městské knihovny
do 30. 9. 2018 Romek Hanzlík INTIMNÍ KRAJINA KARLA HYNKA MÁCHY
Výstava fotografií, Romek Hanzlík putoval v Máchových stopách a hledal místa, o kterých se
zmiňuje Mácha ve svých denících, aby zaznamenal pojítko mezi roky 1832-1836 a 2016-2017.

SVĚTELNÝ DENÍK V GALERII POŠTA

Výstava Světelný deník představí v dubské Galerii Pošta výtvarnici a designérku MgA. Jarmilu Maturovou, která zde vystaví své obrazy a fotografie.
Ačkoliv se Jarmila Maturová narodila v Praze, žije nyní v Jablonci nad Nisou, kde pracuje
jako interiérová designérka. Vystudovala rytectví kovů a obor ražené medaile a mince a v roce
2005 absolvovala Fakultu umění a designu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru skla u profesora Ilji Bílka.
Vystavovala kromě Liberce a Jablonce nad Nisou, například také v Hamburku a Mnichově
v Německu, či v Litoměřicích.
Vernisáž výstavy Světelný deník, na kterou jsou všichni příznivci umění srdečně zváni, se
bude konat v pátek 10. srpna od 18 hodin a výstava potrvá do 9. září 2018.
–myš–

VYSOKÁ

Dům řemesel Arcadis
do 30. 8. 2018 KOKO ZAKOKO
výstava, Marie Vránová, Simona Blahutová, Galina Fleischmannová - obrazy
1. - 30.9.2018 MARKÉTA MYŠKOVÁ - HORKÉ CHVILKY
výstava obrazů, zahájení 1.9.2018 od 16 hod.

MŠENO

10. 8. 2018 18:00 - 20:00 COUNTRY SETKÁNÍ
divadlo v Debři
18. 8. 2018 8:30 - 14:00 VIII. SETKÁNÍ MOTOCYKLŮ ČS. VÝROBY
JAWA-MOTO-ČZ VETRÁN CLUB MŠENO, 9.00
až 10.00 sraz na náměstí Míru ve Mšeně, trasy pro malé a velké motocykly zvlášť, startovné 100 Kč
1. 9. 2018 20:00 - 2. 9. 2018 2:00
POSLEDNÍ KOUPÁNÍ
Městské lázně Mšeno
8. 9. 2018 14:00 - 16:00
SETKÁNÍSLOUTKAMIUHLOVECKÉSTUDÁNKY
Hlovec, akce Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí
8. 9. 2018 18:00 - 20:00 KONCERT ORFEUS ANEB PUTOVÁNÍ V PODSVĚTÍ - EHD
Dny evropského kulturního dědictví
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DOKSY

Kult ura

POSLEDNÍ VÝSTAVA

Od poloviny září bude možné v Galerii Pošta
navštívit poslední výstavu letošní výstavní sezóny. Své realistické obrazy v Dubé představí
mladá malířka Marie Burdová. Výstava bude zahájena 14. září a potrvá až do 13. října.
–myš–
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Poděkování za Dětský den v Deštné

Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat Monice Šimonové a všem báječným lidem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách a organizaci Dětského dne
v Deštné. Je obdivuhodné, že každý rok přijdou s řadou dobrých nápadů, zábavných soutěží a dokáží úspěšně čelit takovému množství nadšených dětí. Jako každý rok nebyla o zábavu nouze a já i děti jsme si odpoledne s vámi v Deštné moc
užili. Ještě jednou tedy děkuji a už teď se všichni těšíme, co pěkného vymyslíte
příště. Fandíme vám.
Zuzka, Klárka a Kubíček
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Loučení se žáky 9. třídy...
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...a mateřské školy
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Sponzoři: Město Dubá, Škoda auto, fitness centrum „uran gym“, restaurace „Tam vedle“, Vladimír
Mydlář, Danuše Civínová, Marcela Jeništová, pekárna Šumava, hospoda „U Horáce“, Karel Rücker
– horní stánek Nedamov, Michal a Lucie Matysovi
Všem sponzorům, stejně tak jako těm, kteří pomáhali s organizací sportovních her, patří velké poděkování.
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