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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, prvním tématem mého zářijového sloupku je úspěšně
dokončená likvidace nebezpečných odpadů, které byly uskladněny v soukromém objektu na Novém Berštejně. Od května letošního roku bylo z tohoto skladu postupně odvezeno více než 68 tun nebezpečných odpadů.
Jednalo se o oleje obsahující polychlorované bifenyly, což jsou těžce odbouratelné látky s karcinogenními účinky, dále pak o kondenzátory a části
z jejich demontáže, obaly a obsahy záchytných jímek. Tento odpad skončil ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě. Je dobré připomenout,
že zmíněné odpady zde zůstaly po původním majiteli, kterým byla již neexistující firma. Nový majitel se v roce 2015 obrátil na naše město s žádostí o pomoc při řešení celé situace a po jednáních s Libereckým krajem
bylo rozhodnuto o odvozu a likvidaci všech odpadů z tohoto skladu. Celá
akce byla oficiálně ukončena 14. srpna 2018. Prostor na Novém Berštejně
je nyní zdravotně nezávadný. Celkové náklady této akce přesáhly 2 miliony 700 tisíc korun, kraj se na jejich pokrytí podílel částkou cca 550 tisíc

korun a rovněž dokázal získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu životní prostředí, která činila 80 procent
nákladů. Libereckému kraji v čele s hejtmanem Martinem Půtou a Jiřímu
Löffelmannovi, radnímu pověřenému vedením rezortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova bych tímto chtěla poděkovat za pomoc s řešením této problematické situace.
Říjnové komunální volby
Nyní mi dovolte, abych vám sdělila informace týkající se nadcházejících komunálních voleb. Volby, při nichž si naši občané budou po čtyřech
letech opět vybírat své zástupce do městského zastupitelstva se konají
v pátek 5. a sobotu 6. října 2018. V pátek se volební místnosti otevřou ve
14 hodin a uzavřou úderem 22. hodiny. Následující den se volební místnosti otevřou v 8 hodin ráno a uzavřou se ve 14 hodin. Poté začnou komise se sčítáním hlasů pro jednotlivé kandidáty. Pro komunální volby 2018
byly v Dubé sestaveny tři kandidátky. S číslem 1 jdou do voleb Starostové
pro Liberecký kraj, s číslem 2 Nezávislí a s číslem 3 ODS. Každá kandidátka obsahuje jedenáct jmen, což je počet shodný s počtem členů městského zastupitelstva.

Z městské matriky
JUBILEA

Jeništová Marie, Dubá
Veselá Věra, Dubá
Vokálová Jitka, Dubá
Vondráčková Marta, Dubá
Vencová Ludmila, Nový Berštejn
Čejková Růžena, Dubá
Plicka Josef, Dubá

ÚMRTÍ

NAROZENÍ

83 let
70 let
75 let
81 let
80 let
87 let
70 let

Tomášková Hana, Dubá

Blajdová Anna, Dubá
Vostruha Jaroslav, Dřevčice
Pavlík Jiří, Dubá
Škarková Anna, Dřevčice

PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se přišli naposledy rozloučit
s panem Zdeňkem Vondráčkem z Dubé za jejich účast a květinové dary. Vážíme si
toho. Manželka, syn, dcera a vnoučata

Dne 15. 9. 2018 oslaví vzácných 80 let paní Ludmila
Vencová z Nového Berštejna. Za všechnu péči, lásku
a trpělivost děkují a do dalších let hodně pevného zdraví,
štěstí a pohody přejí synové s rodinami.

První Zakšínská železniční FC vzpomíná
na kamaráda Štefana Repčáka.

Dne 7. září tomu bude již 10 let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan Alojz Kyrinovič.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
tichou vzpomínku. S láskou stále vzpomíná
manželka, děti, vnoučata a pravnoučata.

Dne 9. 9. 2018 tomu bude 12 let, co nás
navždy opustil pan Mikuláš Hraník
z Heřmánek.
S láskou stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 13. 9. 2018 by náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček a tchán pan Jaroslav
Horčík oslavil své 76. narozeniny. Kdo jste
ho znal, věnujte mu tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 15. září uplyne již 10 smutných let
od okamžiku, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a kamarád
pan František Hering.
Stále zůstáváš v našich vzpomínkách.
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Pro Dubou jsou opět zřízeny tři volební okrsky. V okrsku č. 1 – Dubá se
volební místnost bude nacházet v zasedací místnosti zastupitelstva v Klubovém domě (Dlouhá ulice čp. 86). Sem mohou přijít volit obyvatelé trvale hlášení v Dubé a dále v částech, Rozprechtice, Vrabcov, Krčma, Malý
Mlýnek, Nový Berštejn, Horní Dubová Hora, Korce, Plešivec, Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Dražejov, Nedvězí, a Kluk. Telefonní kontakt
do volební místnosti je v době voleb 725 524 905.
V okrsku č. 2 – Dřevčice se volební místnost nachází v přízemí objektu čp. 42 (hostinec). Volit zde mohou obyvatelé z obcí Dřevčice, Zátyní, Lhota, Heřmánky a Sušice. Kontakt do volební místnosti je tel. číslo
724 394 159.
Pro okrsek č. 3 – Deštná je volební místnost zřízena v obecní knihovně, tedy v prvním patře čp. 9 v Deštné. Volit zde mohou obyvatelé Deštné,
Zakšína a Bukovce. Tel. spojení je 725 524 938.
Hlasovací lístky dostanete všichni do svých schránek. V případě zájmu
o přenosnou hlasovací urnu prosím volejte sl. Martínkové na telefonní číslo
724 857 243, a to nejlépe do zahájení voleb, tedy do pátku (do 14 hodin),
aby tuto informaci stihla předat příslušné volební komisi. Přenosnou urnu
si lze vyžádat pouze ze závažných zdravotních či rodinných důvodů.

Komunální volby jsou pro občany jednotlivých obcí těmi nejzásadnějšími, neboť právě zvolení zastupitelé jsou těmi, kdo mohou největší měrou
ovlivnit život a dění v obcích. Žádám vás proto, využijte této příležitosti,
dostavte se k volebních urnám a volte ty kandidáty, kteří mají vaši důvěru, a u kterých si jste jisti, že při své práci budou přínosem celému městu
a všem, kdo zde žijeme.
Dále bych chtěla prostřednictvím Dubáčku poděkovat všem, kdo se
podíleli na přípravách a organizaci letošního ročníku Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov, a hlavně panu Vítu Fialovi, který dostal
skvělý nápad, spojit se s paní Evou Pilarovou aspoň telefonicky, takže
nám zazpívala, ačkoliv se kvůli zdravotním komplikacím nemohla ke své
velké lítosti dostavit osobně. Velké díky patří všem vynikajícím účinkujícím
i návštěvníkům, kteří si tuto akci nenechali ujít a v neposlední řadě také
všem sponzorům.
Závěrem mi dovolte, abych vás pozvala 15. září na Dny evropského
dědictví, jejichž program bude letos hodně pestrý. Více se dočtete na pozvánce uvnitř zpravodaje.
Přeji vám všem krásný zbytek léta.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá

Dne 12. září 2018 tomu budou tři roky, co nečekaně zesnul pan Mgr. Kamil Matějovič, pedagog a dlouholetý kronikář města,
dvojnásobný vítěz soutěže o Nejlepší kroniku Libereckého kraje a laureát Ceny města Dubá. Pan Matějovič byl významným
občanem našeho města a já vás prosím, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Mgr. Zdeňka Šepsová

l Z pátku 27. 7. 2018 (od 23:17 hodin) na sobotu 28. 7. 2018 (do 2:52 hodin) vyjela jednotka s technikou CAS-32 a Nissan Patrol v celkovém počtu
4 členů k požáru lesního porostu na vyhlídce kopce Plešivec. Průzkumem
bylo zjištěno, že se jedná o 40 zapálených svíček, které na dálku působily
jako požár. Osoby přítomné na místě byly poučeny o zákazu rozdělávání
ohně ve volné přírodě a po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila
zpět na základnu.
l Dne 1. 8. 2018 od 16:25 do 16:39 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+4 k technické pomoci na odstranění větve zavěšené na telefonním kabelu cca 4 metry nad zemí u komunikace č. 260. Větev
byla rozřezána a odstraněna. K poškození kabelu nedošlo.
l Dne 5. 8. 2018 od 10:35 do 11:39 hodin byla jednotka vyslána s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1+4 k dopravní nehodě osobního automobilu
nacházejícího se mimo komunikaci u obce Medonosy. Při cestě k této nehodě se jednotka zastavila u další dopravní nehody na 47,8 km komunikace č. I/9, kde osobní automobil přerazil dopravní značku a skončil mimo

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
vozovku. Jednotka u tohoto vozu provedla protipožární opatření. Posádka
vozu byla venku a bez zranění. Jednotka podala hlášení operačnímu středisku a pokračovala k nehodě u Medonos, kde byla dvěma lehce zraněným osobám poskytnuta předlékařská pomoc. Vozidlo bylo zajištěno proti
požáru. Na místo dorazila jednotka HZS Doksy, Policie ČR i zdravotníci
a naši hasiči se vrátili na základnu.
l Dne 5. 8. 2018 od 23:36 do 00:12 následujícího dne byla jednotka
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1+4 vyslána k technické pomoci na
otevření bytu v Poštovní ulici v Dubé, ve kterém se nacházela osoba
volající o pomoc. Byt byl uzamčen, hasiči do něj proto vnikli oknem za
pomoci nastavovacího žebříku. Pacientka volající o pomoc byla nalezena
na podlaze a stěžovala si na bolest ruky a hrudníku. Jednotka vypomohla s jejím transportem do
sanitního vozu.
l
Dne 7. 8. 2018 od 15:28 do 23:18 hodin
byla jednotka s technikou CAS-32 T148 I. v počtu 1+2 vyslána krajským operačním střediskem
k lesnímu požáru v Bělé pod Bezdězem. Jednotka z cisterny dodávala vodu do dopravního vedení
a útočného proudu.
l
Dne 8. 8. 2018 od 6:50 do 7:20 hodin vyjela jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1+3
k dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla
na komunikaci I/38 do Doks. Po domluvě s velitelem zásahu se vrátila na základnu.
l
Dne 10. 8. 2018 od 19:03 do 19:36 hodin
vyjela jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1+3 k dopravní nehodě dvou osobních automobilů
za obcí Tupadly. Na místě již zasahovala jednotka
HZS Mělník a zdravotníci. Po domluvě s velitelem
zásahu se jednotka vrátila na základnu.
l
Dne 11. 8. 2018 od 20:25 do 00:10 následujícího dne byla jednotka krajským operačním stře-
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místě byla přítomna Policie ČR, velitel zásahu z HZS Česká Lípa a jednotka HZS Úštěk. Jednalo se o kradené vozidlo a policie požádala o jeho
odtažení na zpevněnou cestu. Kvůli odtahu bylo třeba si motorovými pilami
prořezat cestu. Po úspěšném odtahu provedeném Nissanem Patrol naší
jednotky bylo vozidlo předáno policii.
l Ve dnech 12. 8. 2018 od 18:45 až 13. 8. 2018 do 11:52 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS-32 T148 I. a II. v celkovém počtu 5 členů k požáru lesa na Hvězdu. Po příjezdu na místo čekala jednotka na seřadišti, než
bude nalezena nejbližší cesta k požářišti, poté vypomáhala se zbudování
dopravního vedení a s hasebními pracemi. Ty byly z bezpečnostních důvodů přerušeny ve 23 hodin a pokračovaly opět ráno po páté hodině. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu, kde bylo opraveno čerpadlo na
CAS-32 T148 I.

diskem vyslána s technikou CAS-32 T148 I. a II. v celkovém počtu 5 členů
jednotky k požáru stodoly do obce Brocno. Jednotka vypomáhala s hasebními pracemi a zajišťovala svojí technikou kyvadlovou dopravu vody. Kvůli
doplnění vody zajížděla hasičská technika do papírny ve Štětí. Naši hasiči
rovněž pomáhali zachraňovat domácí zvířata z hořící stodoly a následně je
odchytávat. Při doplňování vody došlo k poruše čerpadla na CAS-32 T148
I. Čerpadlo bylo ještě na místě opraveno a jednotka se vrátila zpět na základnu.
l Dne 12. 8. 2018 od 12:23 do 13:44 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-32 T148 I. v počtu 1+2 k požáru pole v obci Šváby, kde jednotka vypomáhala s hasebními pracemi a doplňovala svojí technikou vodu do cisterny HZS Česká Lípa, která již byla na místě události. Po likvidaci požáru
se jednotka vrátila na základnu.
l Dne 12. 8. 2018 od 16:01 do 18:09 hodin byla jednotka operačním střediskem s technikou CAS-25 Liaz a Nissan Patrol v celkovém počtu 5 členů
vyslána k technické pomoci – vytažení vozidla z rokle v Domašicích. Na

Doporučení houbařům
Nastane období, kdy do českých lesů vyjede
mnoho houbařů a vozidla zanechají zaparkovaná na opuštěných a odlehlých místech. Vozidla
budou bez dohledu i několik hodin a mohou se
tak stát předmětem zájmu pachatelů. Uvnitř stále
majitelé zanechávají různé věci – doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a tašky.
Bohužel i zdánlivě „bezcenná“ věc může pachatele nalákat. Vy sami ovlivňujete to, zda se
vaše vozidlo stane cílem zlodějů. Zajisté nechcete nemilé překvapení v podobě rozbitého okénka
či zámku. Pokud se chcete vyvarovat nepříjemnostem, zklamání a zbytečným ztrátám, věnujte
pozornost následujícím radám:
Než opustíte zaparkovaný automobil
– proveďte kontrolu zajištění vozidla – uzavření
oken, dveří i zavazadlového prostoru
– neukládejte ve vozidle hodnotné předměty, především na viditelných místech
– ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný
pro úschovu cenných věcí
– uvnitř nezanechávejte rezervní klíče, doklady
– nezapomeňte na bezpečnostní systémy.
Parkování
Policisté v rámci své činnosti kontrolují i zaparkovaná vozidla v lesních porostech a řeší i případy,
kdy majitelé vozidla zaparkují před vjezdem na
lesní cestu a v místech, kde je parkování zakázáno. Řidiči, kteří parkují vozidla na těchto místech, tak porušují zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Řidiči se tak
dopouštějí přestupkového jednání a v blokovém
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l Dne 16. 8. 2018 od 16:17 do 18:21 hodin byla jednotka s technikou
CAS-32 T148 I. a II. v celkovém počtu 5 členů vyslána k požáru udírny v Dolském údolí u Sušic. Na místě byla přítomna také HZS Doksy,
SDH Holany a SDH Tuhaň. Jednotky z Holan a Tuhaně byly vráceny na
své základny a dubští hasiči byli ponecháni v záloze, přičemž z jejich
cisterny byl natažen útočný proud, kterým byl požár lokalizován a zlikvidován.
l Dne 16. 8. 2018 od 18:46 do 19:40 hodin vyjela jednotka s technikou CAS-32 T148 I. a II. v celkovém počtu 5 členů kvůli ohlášenému
hustému kouři mezi Dubou a Nedamovem. Při průzkumu bylo zjištěno,
že kouř vychází z komína tepelné elektrárny Počáply a jedná se o planý poplach.
l Dne 18. 8. 2018 od 12:51 do 14:04 hodin byla jednotka s technikou CAS25 Liaz v počtu 1+3 vyslána k technické pomoci k odstranění polomu nad
turistickou stezkou v Dolském údolí. Strom rozřezala HZS Doksy a naše jednotka vypomohla s jeho odstraněním z cesty a následným úklidem.
l Dne 20. 8. 2018 od 16:39 do 17:13 hodin byla jednotka s technikou
CAS-32 T148 I. v počtu 1+3 povolána k bílému dýmu viděnému u Dubové
hory. Ten však vycházel ze zemědělského stroje, který zde obdělával pole.
Jednalo se o planý poplach.
(Mar)

POLICIE ČR

řízení jim může být uložena pokuta do 2 tisíc
korun.
Zkontrolovat a pokutovat vás je oprávněn také
pracovník lesní stráže. Ten se musí prokázat odznakem a může vám za porušení zákona uložit
pokutu, nebo vás předvést na služebnu policie.
Dále vám zanechá za stěrači lístek s časem,
místem a oznámením o přestupku a s informací o dalším postupu. Pokud řidič nezareaguje,
předává záležitost policii. Zákaz jízdy a stání
motorovými vozidly na lesních cestách vyplývající z lesního zákona jsou orgány státní správy
lesů povinny v případě jeho porušení sankcionovat, a to v souladu s ustanovením § 53 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (Lesní zákon).
Při porušení zákazu vjezdu do lesa podle
lesního zákona hrozí ve správním řízení pokuta
až do 5 000 tisíc korun.
K zákazu vjezdu do lesa není potřeba umístit dopravní značky, ty zákaz zdůrazňují. Platnost
dopravních značek Zákaz stání a Zákaz zastavení může být klidně i v úseku několika kilometrů
Kde máte tedy zaparkovat? Na místech
k tomu určených. Dle zákona smíte zaparkovat
u krajnice, na hranici lesa, ale jen tak, aby zůstal
volný průjezdný pruh o šířce alespoň tři metry.
Pátrání po osobách
V uplynulých letech policisté pátrali po několika
osobách ztracených při hledání hub v lesních porostech. Realizovali pátrací akce, do kterých byli

zapojeni policejní psovodi i vrtulník. Houbařům doporučujeme, aby navštěvovali místa, která znají.
Doporučení Policie ČR - než se vydáte na procházku do lesa či sběr hub:
– noste při sobě mobilní telefon s dostatečně
nabitou baterií
– především rada pro starší občany pro případ,
že dojde k jejich zranění nebo nevolnosti a mohou se přivolat pomoc
– kompas i podrobnou mapu, když neznáte dokonale okolí – můžete ztratit orientaci v terénu
– oblečení – pokud dojde ke změně počasí v průběhu pohybu v lesních porostech
– nemocní, kteří užívají pravidelně léky, tyto s sebou vzít.
Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku je důležitá přesná znalost místa zásahu.
K tomu slouží aplikace „Záchranka“, kterou lze
velmi jednoduše nainstalovat do mobilního telefonu. Aplikace je přímo napojena na systémy
záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá
záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou
a dalšími informacemi. Až telefonické spojení
s linkou 155 zajistí 100% výjezd posádky ZZS.
Pokud se nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná
a odešle nouzovou zprávu i Horské službě v dané
oblasti. Bližší informace naleznete na internetu
www.zachrankaapp.cz
por. Mgr. Lenka Dvořáková,
koordinátor prevence kriminality, KŘP LK
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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
Obsluha SD Dubá:
Zuzana Pabišková - 722 530 449
Odpovědná osoba:
Zuzana Martínková - 724 857 243

PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ
TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
prodej · montáže · instalace · servis
Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa,
tel.: 603 520 006
video.sat1@tiscali.cz

VYŘEŠENÍ HÁDANKY Z MINULÉHO ČÍSLA

PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček

Nádrž pod Horkami

NOVÁ HÁDANKA

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.

(foto Pepa Středa)

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.
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
8

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.

Přihlaste se do 15. září 2018
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Cyklovýlet přes Dobřeň

Na vyjížďku dlouhou přibližně 26 km vyrazíme
z Dubé do Rozprechtic, kde u empírového pavilonu odbočíme doprava směrem na Dražejov.
Vyjedeme silnicí podél drolící se skály, na začátku lesního úseku míjíme po levé straně reliéf Krista. Silnice stoupá mezi lesy, za dvojitou
zatáčkou asi 700 m od Krista odbočuje nalevo
cesta k domům bývalé osady Heřmánky. Cesta
je přehrazená a opatřená cedulkou Vstup zakázán. O něco dále se již nad silnicí vypíná skalní
masiv s domy Dražejova. Ostřejším stoupáním
vyjedeme na náves s kaplí sv. Jana Nepomuckého a zarostlou nádrží.
Pokračujeme po úzké silničce směrem k Nedvězí. Míjíme na rozcestí opravený kamenný podstavec s ozdobným křížem. Cesta vlevo vede kolem dražejovského hřbitova k osadě Kluk, cesta
vpravo by nás dovedla k Panenskému hřebeni.
Za rozcestím je v bývalé vodní nádrži hřiště,
o něco dále vrt, který zásobuje Dražejov vodou. Krásná stavba funkčního vodojemu, který
byl součástí původního dražejovského vodovodu z roku 1907, se tyčí na mírném návrší nalevo od silnice.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Dražejově

Kříž v Jestřebici
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Za zatáčkou odbočíme doleva na cestu značenou modrou turistickou značkou. Jde o původní přístupovou cestu do Dražejova před vybudováním nynější silnice. Držíme se modré značky
a vyjedeme na silnici u Střezivojic, na které se
dáme doprava. Na kraji obce si všimneme křížku s obrázkem sv. Prokopa. Pokračujeme směrem k Dobřeni, kde se napojíme na cyklotrasu
č. 0012, která přichází zprava od Vidimi. Za křižovatkou můžeme obdivovat areál roubeného
statku s průjezdní stodolou. Statek slouží jako
hostinec. Dobřeň je vesnickou památkovou rezervací.
Projedeme Dobření a míříme k Jestřebici.
Na odsekané pískovcové stěně u silnice si všimneme výklenku osazeného masivním křížem
s legračně malým Kristem. Na kraji obce vidíme vlevo zajímavý nový objekt. Cyklotrasa odbočuje ze silnice doleva směrem k centru obce.
Dojedeme ke křižovatce, kde stojí památkově
chráněný kříž z roku 1817 na mohutném podstavci s Pannou Marií a sv. Janem malovanými
na plechu. Pokračujeme doleva a po 150 m, na
dohled hostince, odbočíme stále po cyklotrase
0012 ostře doleva. Strmě dolů klesající cesta
je vysypaná štěrkem a kamením. Dále pak už
sjíždíme lesem působivým sevřeným skalnatým
údolím. Cesta je značená nejen jako cyklotrasa,
ale i zelenou turistickou značkou. Po přibližně
1,5 km dojedeme k turistickému přístřešku. Odtud se pěšky můžeme zajít podívat na skalní
útvar Jetřebské pokličky, nebo o něco zpět po
lesní cestě na skalní reliéf Kalvárie.

Rybník u Konrádova

Staré lípy v Blatečkách

Po cyklotrase pokračujeme dále až vyjedeme
z lesa mezi několik domů Vojtěchova. Cesta ústí
u křížku na silnici, kde se dáme doleva. Všimnout
si můžeme i dřevěné zvoničky po pravé straně
silnice. Silnice je značená jako cyklotrasa č. 142
a dovede nás k půvabnému rybníku Stříbrník na
kraji Vojtěchova. Na skalní stěně, která lemuje
silnici, je vytesané velké srdce s letopočtem. Pokračujeme na křižovatku v osadě Ráj, kde odbočíme doleva, takzvanou Máchovou cestou, která
je značená jako cyklotrasa 211. Míjíme odbočku
vlevo k vesnické památkové rezervaci Olešno
a vpravo k farmě Laka s chovem koní. Rybník
napravo od silnice trpí nedostatkem vody, přesto skýtá pěkné pohledy na stromy rostoucí z malých ostrůvků.
Silnice nás dovede do Konrádova. Projíždíme
okolo kapličky a o něco dále vidíme pod stromy
pomník padlým. Dojedeme do Tubože. Mezi bývalým mlýnem a rybníkem Palác odbočuje silnice
k Housce, my ale jedeme rovně podél mokřináté
přírodní rezervace Prameny Pšovky. Za odbočkou vpravo, která vede k několika samotám, si
na skalní stěně můžeme všimnout keramického
kachle ve výklenku. Ale také nejmohutnější ze
starých lip, které rostou po levé straně silnice.
Přijíždíme do Blateček, kde vpravo míjíme malou
kapličku. Tak jako po celé trase výletu, i v Blatečkách můžeme obdivovat krásné ukázky lidové architektury.
Vyjedeme lesním úsekem na návrší na křižovatku – vpravo bychom se alejí ovocných stromů
dostali do Blatců, vlevo do Střezivojic. Projedeme
v přímém směru a vzápětí sjíždíme serpentinou do
Beškovského dolu, kde odbočuje ze silnice vpravo
cesta na Beškov, vlevo do Kluku. Údolím se táhne
přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Jedeme rovně kolem studánky, mineme takzvanou
Cikánskou jeskyni, o něco dále si vpravo můžeme
všimnout bývalého pomníku, míjíme beškovskou
kapličku a druhý pramen. Přijedeme k odbočce na
Křenov, vlevo stával starodávný Křenovský mlýn,
který v roce 1996 vyhořel. Pokračujeme nad Rozprechtickým rybníkem k poničenému Rozprechtickému statku a kolem bývalého Šibeničního mlýna
se vracíme do Dubé.
–myš–

Beškovská kaplička

Tento způsob léta…

...zdá se mi poněkud nešťastným – jestliže si majitel lázní pan Důra takto povzdechl v Rozmarném
létu, bylo to kvůli chladnu a dešti. Letos jsme měli
s létem opačný problém, ale povzdech lze použít
také. Letošní léto bylo opravdu nezvykle horké
a suché. A také během zimy a jara překvapovaly velké výkyvy teplot. Ale počasí i v minulosti
vyvádělo občas podivné kousky.
Sv. Florián

Meteorologické zápisy kdysi velmi pečlivě
vedl pan učitel Emil Faitl, ale nebyl sám. Jaké
bylo který den počasí si mnoho let zapisoval
i nedamovský malíř a básník Jiří Vajdl. Pro zajímavost můžeme nahlédnout do jeho záznamů.
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Například 4. ledna 1982 si poznamenal, že teploměr ukazuje +6° a sníh taje. Ovšem již zápis
o týden později hovoří o tom, že ranní teplota
klesla na – 18°. A koncem ledna toho roku přišel
opět skok. Ráno bylo již 1° nad nulou a odpoledne opět +6°. K prvnímu červnu 1982 pan Vajdl
zaznamenal, že z ranních 11° stoupla přes den
teplota na slunci na 39° a podobná vedra trvala
celý týden než krajinu zchladil déšť.
Podíváme-li se na zápisky z roku 1986, vidíme, že 10. ledna bylo ráno -20°, v půl sedmé večer
pak -21° a ve 22 hodin ještě o stupeň chladněji.
Ale o čtyři dny později bylo již +1°, padal déšť se
sněhem. Ranní teploty v červenci toho roku klesaly velmi nízko, k 5 °C a téměř denně pršelo. Zato
začátek srpna byl horký, například 4. srpna z ranních 15° stoupla během dne teplota až na 37 °C.
V druhé půlce měsíce zase jen pršelo a pršelo.
Přeskočme do roku 1993, kdy si pan Vajdl
poznamenal, že 26. dubna bylo ráno 13° a odpoledne pak již 30 °C. A druhý den stoupla teplota
dokonce až na 32°. Ten den, jak zaznamenal pan
Vajdl, přiletěly jiřičky. Skoro celý červenec roku
1993 byl deštivý, chladný, nebe zatažené. Ale se
začátkem srpna přišlo slunečné a teplé počasí.
Již 2. srpna stoupla teplota na 34 °C a 4. srpna
ještě o stupínek výš. Horko pak vystřídaly bouřky,
které přinesly chladno. 18. srpna byly ráno jen 4°
nad nulou a 25. srpna bylo ještě chladněji.
Nahlédneme-li ještě do záznamů z dalšího
roku, můžeme se dočíst, že 26. června 1994 bylo
jasno, vedro, 36° a ačkoliv mezitím sprchlo, horké
počasí pokračovalo i nadále. K 3. červenci si pan
Vajdl poznamenal 42 °C a druhý den 43 °C – obě

teploty pravděpodobně na slunci. A podle záznamů velmi teplé počasí pokračovalo až do začátku
srpna. Horké byly i noci, ranní teploty se téměř
do poloviny srpna pohybovaly kolem 18 °C .
O tom, že počasí dovedlo potrápit, hovoří
už to, jaké světce stavěli kdysi zdejší obyvatelé
uctívali. Na Plešivci stojí malá kaplička zasvěcená sv. Janu a Pavlovi, kteří měli chránit proti
Kaplička sv. Prokopa u Korců

nečasu a krupobití, ale i přimlouvat se za déšť.
V Korcích se konaly svatoprokopské poutě v naději, že sv. Prokop zajistí vodu ve studni. Ale i sv.
Florián býval vzýván jako ochránce proti suchu,
ohni, povodním a neúrodě.
–myš–

Školení
na základní škole

3. srpna proběhl na ZŠ Dubá vzdělávací seminář pro kuchařky školní kuchyně v rámci projektu Skutečně zdravá škola, do kterého je škola aktivně
zapojena již druhým rokem.
Tématem byla zdravá sladká jídla a zeleninové přílohy. Lektorkou semináře byla paní Marta Tovtová a paní Radka Ondrušková. Ovocný krambl,
banánová rýže, jáhlový pudink, tabouleh-bulgur s cizrnou, křupavá kapusta, lečo s kokosovým mlékem – to si kuchařky vyzkoušely nejen připravit,
ale i ochutnat. Společně s nimi ochutnaly i paní uklízečky a paní účetní.
Něco chutnalo hned, něco až za chvilku a něco ne. V každém případě
došlo k rozšíření možností jak obohatit školní jídelníček. Těšíme se tedy
na jejich nabídku v nadcházejícím školním roce. Kuchařky mají k dispozici manuál s dalšími recepty, např. na pohankové karbanátky, zeleninový
jahelník, lehké zeleninové saláty (zelný salát s řepou,..), domácí granola
(vločky,ořechy,med), slunečnicový krém,.... Recepty budou k nahlédnutí na
webu školy.
Mgr. Jana Mašková

Klubový výlet

V sobotu 4. srpna jsme si vyrazili na klubový výlet. Původní plán jet do
ZOO Děčín jsme nakonec kvůli horkému počasí změnili. Vypravili jsme
se na koupaliště v Mladé
Boleslavi. A dobře jsme
udělali! Sluníčko nám
svítilo celý den a možnost ochladit se byla
k nezaplacení. Děti si
užily vodních radovánek
a dospěláci také.
Děkuji všem zúčastněným. Další výlety plánujeme, tak nás sledujte.
J. Rupertová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DUBÁ
PŘEDSTAVUJE...

...krimithriller „Hadrový panák“, debutový román britského autora Daniela Colea.
Před čtyřmi roky
vzal detektiv William
„Wolf“ Fawkes spravedlnost do svých
rukou – nedokázal
ustát, že soud osvobodil podle něj jednoznačného pachatele.
Wolfa postavili mimo
službu a poslali do
psychiatrické léčebny. Teď se vrací do
práce a touží po velkém případu. A zdá
se, že se ho dočkal:
na místě činu, kam
ho přivolala kolegyně
Emily Baxterová, se
najde mrtvola – sešitá z částí šesti těl
jako hadrový panák.
Tato kniha je řazena
do edice bestsellerů
a je hodnocena velice kladně. „Hadrový panák“ se těší přízni svých
čtenářů i v naší knihovně a brzy se dočkáme i pokračování s názvem
„Loutkář“.
Bc. Lucie Matysová
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Kult ura
ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
24. 9. 2018 19:00 VZHŮRU DO DIVOČINY
Příběh manželů Alice a Jindřicha, které jste si
oblíbili v komedii Sex pro pokročilé, pokračuje.
Tentokrát se však ze stylového hotelového pokoje, v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj
uvadající vztah, přesouvají do přírody.
Vstupné: 390 Kč
27.9.2018 19:00 OTYLKA
KOMEDIE OTYLKA - DIVADLO Pavla Trávníčka. Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která nás zavede do luxusního sanatoria.
Vstupné: 280 Kč
KD Crystal
23. 9. 2018 19:00 LUKÁŠ PAVLÁSEK ONE
MAN SHOW - KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
90 minutová one man show s podtitulem „Češi,
alkohol a rock and roll“ je klasickou stand-up comedy, jen komik a mikrofon.
Vstupné: 290 Kč
27. 9. 2018 20:30 LUNETIC TOUR 20 LET
Koncert v rámci výročního turné k 20 letům od
založení nejúspěšnějšího českého boybandu,
a to v původní čtyřčlenné sestavě!
Vstupné: 400 Kč
7. 10. 2018 15:00 MINIDISKOTÉKA V ZOO
Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší
zábavu pro naše nejmenší diváky.
Vstupné: 140 Kč
Vlastivědné muzeum a galerie
Ambit - hlavní výstavní prostor
Do 17. 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
do 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
do 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.
Ekoporadna Orsej
14. 9. - 16. 9. 2018 VÝSTAVA HUB
výstava s mykologickou poradnou a fotografickou výstavou
4. 10. 2018 DEN ZVÍŘAT
„Zvířata žijící kolem nás i s námi“

KRAVAŘE

Vísecká rychta
15. 9. 2018 ŠIKOVNÉ RUCE
do 31. 10. 2018 ČAROVNÉ BYLINKY ANEB
KDO NAJDE ZLATÉ KAPRADÍ…
V pořadí již třetí bylinková výstava.
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DOKSY

Památník K. H. Máchy
do 30. 9. 2018 Romek Hanzlík - MÁJ
černobílé fotografie hudebníka, fotografa a držitele ceny Czech Press Photo
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

VYSOKÁ

Dům řemesel Arcadis
do 30.9.2018 MARKÉTA MYŠKOVÁ - HORKÉ
CHVILKY - výstava obrazů

ÚŠTĚK

Galerie U brány
do 27. 9. 2018 ILJA ŠAVEL - OBRAZY
výběr z poslední tvorby olejomaleb
28. 9. – 15. 11. 2018 VĚRA JENŠOVSKÁ – POHLAZENÍ – výstava umělecké keramiky
Městské kulturní středisko
do 30. 9. 2018 PETR ŠIKA
autorská výstava výtvarných objektů
Helfenburk
22. 9. 2018 od 10:00 BOJ O HRAD HELFENBURK – Každoroční bitva o hrad Helfenburk

MŠENO

15. 9. 2018 18:00 - 20:00 ORFEO
Poetické pásmo s hudbou 17. a 18. století.

BAREVNÝ SVĚT MARIE BURDOVÉ

Výstava, kterou Galerie Pošta v Dubé připravila na blížící se podzim, se jmenuje Barevný svět
Marie Burdové. Mladá malířka se inspiruje především v přírodě, její realistické kresby a malby
s citem zachycují krajinu, ale i zvířata. Nevyhýbá se ani figuře, či ztvárnění představ a fantazií.
Děčínská rodačka vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově, ale posléze se začala naplno věnovat kresbě a malbě.
Vernisáž výstavy Barevný svět Marie Burdové se koná v pátek 14. září od 18 hodin a výstava
potrvá do 13. října. Galerie Pošta je otevřená vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek
od 14 do 16 hodin. Jiný termín návštěvy je možné dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Marie Burdová – Prosluněná pastvina v Mistrovicích

VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY

Ačkoliv výstava obrazů Marie Burdové v Galerii Pošta v Dubé měla být v roce 2018 poslední,
podařilo se uspořádat ještě v následujícím termínu výstavu, ve které rezonuje letošní 100. výročí
vzniku naší republiky, tak jak je umělecky ztvárnil akademický malíř Svatopluk Klimeš. Výstava
již prošla galerií výtvarného umění v Litoměřicích a nyní budou tyto artefakty k vidění v Dubé. Ke
Svatopluku Klimešovi se přidá svými díly Libuše Pražáková a někteří další umělci.
Svatopluk Klimeš je s Dubou spjat již z doby před mnoha lety, kdy spolu s Jaroslavem Němečkem vytvořili sousoší v parku v Českolipské ulici. Svou tvorbu v Galerii Pošta představil také
v roce 2014 výstavou Dva metry nad polárním kruhem.
Výstava ke 100. výročí republiky proběhne od druhé poloviny října do 17. listopadu.
–myš–
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Infocentrum města Dubá
Dovolte, abychom Vám představili
nový produkt Fotonálepka. Jedná
se o novou edici od výrobce Turistického deníku a Turistických vizitek.
Fotonálepky jsou samolepky vydávané ve formátech kompatibilních s Turistickým deníkem, kterými si můžete
záznam z návštěvy místa obohatit.
Hrady mají své pověsti a panovníky,
železniční muzea lokomotivy, botanické zahrady svou floru. Budete si
jimi moci doplňovat Turistický deník
nebo si na ně pořídit speciální knížku, případně si vytisknout sběratelské listy vytvořené pro dané série.
Fotonálepky mají svou samostatnou číselnou řadu, v rámci které pak mohou vznikat další
samostatně číslované série. První
takovou ucelenou řadu tvoří Secret Card – pověsti z regionu, které lze lepit nejen do deníků, ale
i do speciálně vytvořené knížky
(Secret book)a mapy, se kterou se
na závěr hraje stolní hra. Jako další nyní vyšla série s názvem Historické osobnosti.
V našem infocentru si nyní můžete zakoupit Secret book a Secret
card s názvem Zakázaná svatba
s obrázkem sochy sv. Prokopa. Ze
série historických osobností jsme
vybrali Karla Hynka Máchu.
Lucie Matysová

20

Lesním šerem se prožene několik stínů a zmizí
v nejbližší houštině v těsném závěsu za prchajícím jelenem. Tak nějak bychom si mohli představovat setkání s vlčí smečkou. Realita však bývá
mnohem prozaičtější – náhodné setkání řidiče
či cyklisty na lesní cestě s přeběhnuvším šedým
„psem“. Nebo i delší pozorování vlka jdoucího
volným krokem po poli a věnující okolo jedoucím
autům jen letmý pohled. Setkání s vlkem však
rozhodně nepatří ke všedním zážitkům a jde
vždy o veliké štěstí. Vždyť ani ti, kteří se sledování vlků v našem kraji věnují, ho často ještě
ani nezahlédli.
Jak ho poznáme?
Vlk obecný (Canis lupus) je psovitá šelma,
která se od psa liší buď hodně, nebo málo. Má
charakteristické zbarvení a tvar těla, který ho
snadno odliší třeba od voříška, ale podíváme-li se třeba na československého vlčáka, mnoho
rozdílů nenajdeme. Vlk má mohutnější postavu,
delší nohy a delší huňatý ocas. U mladých vlků
to samozřejmě vypadá trochu jinak, chybí jim mohutnost, mají delší uši a hubenější ocas. Ve výjimečných případech dochází i ke křížení vlka se
psem. Odlišit křížence od vlků může být dosti obtížné, pokud se u nich neprojeví odlišné zbarvení. Například kříženci ze Šluknovského výběžku
byli výrazně tmaví. Stopy vlka jsou větší, alespoň
10 cm dlouhé a jakoby protáhlé. Přední dva prsty
jsou hodně vysunuty před krajní a začínají ve stopě tam, kde krajní končí. Důležitá je ale vždycky
stopní dráha – která je u vlků rovná a jde-li více
vlků v řadě, občas se rozbíhá. Psi více šmejdí
a jejich stopní dráha bývá klikatá.
Kde žije?
Vlk obýval v minulosti prakticky celou severní polokouli. Následkem lovu však zmizel z většiny území Evropy a zůstal především v oblastech
východní Evropy. Najdeme ho i v lesnatých oblastech Skandinávie, Balkánského, Apeninského
a Pyrenejského poloostrova. Návrat vlka do České republiky se datuje do roku 2014, kdy jsme
společně s M. Ticháčkovou a J. Šťastným slyšeli
koncem zimy vytí vlků v oblasti Břehyňského rybníka. Po instalaci fotopastí Správou CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se podařilo doložit nejen
vlky samotné, ale rovněž i vlčata. Od té doby se

Návrat vlka

zde pravidelně rozmnožují, přítomnost vlčat se
podařilo doložit většinou záběry z fotopastí, které jsou nejprůkaznější. Pouze v letošním roce se
ještě vlčata na fotopastech neukázala. Přičítáme
to rozsáhlému kácení v oblasti jejich nejčastějšího výskytu, kde nemohli mít klid pro výchovu
mláďat. Snad se usadili někde dál a vlčata nám
ukáží později.
Odkud pocházejí naši vlci?
Vymoženost genetických analýz nám umožňuje zjistit informace, které v minulosti zůstávaly
utajeny. Na zjišťování pohlaví či otcovství jsme si
již zvykli, dají se však zjistit i mnohem složitější vztahy. Tak se podařilo vypátrat i původ naší
„Ralské“ smečky. Tito vlci pocházejí z Horní Lužice (usadili se tam v roce 2000) a tamní vlci
zas přišli Polska. Z okolí Budyšína je to k nám
kousek, ale první smečka se objevila při hranici
až v roce 2012 a trvalo ještě 2 roky, než se objevili v Máchově kraji. Proč nezůstali už v Lužických horách? Pravděpodobně proto, že pocházejí z rovinaté oblasti bývalých povrchových dolů
částečně zatopených a hlavně nepřístupných pro
lidi z důvodu nebezpečí propadu půdy. Což právě připomíná území bývalého vojenského prostoru Ralsko.
Čím se živí?
Potravu vlků tvoří ve střední Evropě především jeleni, srnci, daňci, mufloni a divoká prasata. Vzhledem k tomu, že tato zvířata dokáží
na lesním hospodářství napáchat značné škody
okusem a jejich počty bývají místy značně vysoké, je úloha vlka v tomto případě spíše pozitivní,
i když samozřejmě poněkud narušuje dosavadní
myslivecké hospodaření. Vlci loví nejsnadněji dostupnou kořist, proto jim většinou padnou za oběť
nejslabší kusy, čímž udržují populaci v poměrně
dobré kondici. Horší je to v případech napadení hospodářských zvířat, především ovcí, které
jsou pro ně nejdostupnější. Tak došlo již na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj k několika
případům napadení, kdy byla vyplacena náhrada škody. Ale i když se jednalo o 7 případů (hlášených, je tedy možné, že počet je o něco málo
vyšší), je to za pětileté období, kdy u nás vlci
jsou - tedy rozhodně se nedá říci, že by dávali
ovcím přednost před divoce žijící zvěří. Útoky na
fotografie z fotopasti

hospodářská zvířata probíhají v různých částech
oblasti a vlci se málokdy na stejná místa vrací.
Výskyt vlků v naší přírodě je podporován jednak
vstřícným vyplácením náhrady škod, (je třeba do
2 dnů nahlásit buď na Správu CHKO, pokud je
to uvnitř oblasti, nebo na příslušný obecní úřad
s rozšířenou působností). Zajištění stád proti
útokům vlků by se dal věnovat samostatný článek, ale princip je v ohrazení pastviny dostatečně vysokým pletivem (alespoň 1,5 m) s elektrickým ohradníkem nebo pořízení si pasteveckého
psa. Jelikož se nejedná o levnou záležitost, je
na to poskytován příspěvek z fondu operačního
programu životní prostředí, o jehož možnostech
a podmínkách se lze informovat na Správě CHKO
Kokořínsko – Máchův kraj v Doksech (Komenského 48, úřední den středa 8 – 17 hod. nebo i jindy
po domluvě, tel: 730 571 278). Elektrickou síť lze
i na nějaký čas zapůjčit na Správě CHKO.
Jak žijí?
Základ vlčí smečky tvoří rodičovský pár, který jako jediný se rozmnožuje. Členy smečky jsou
potomci v různém věku, starší vlčata smečku na
konci zimy opouštějí, hledají si partnera a zakládají novou smečku v neobsazeném teritoriu. Tím
se vlci rozšiřují do nových oblastí. Pár pak obsadí noru v níž odchová obvykle 4 – 6 vlčat, která
pak tvoří součást nové smečky. Velikost teritoria
záleží jak na počtu vlků, tak na potravní úživnosti
oblasti. Vlci se tedy nemohou přemnožit, protože
by se neuživili. Jsou schopni ujít několik desítek
kilometrů za noc, proto se mladí vlci mohou vydat
značně daleko až za hranice souvisle obývaného
území, o čemž svědčí i vlk z Polska, který však
bohužel skončil pod koly auta na dálnici D 10.
Setkání s vlkem?
Narazit na vlka při procházce lesem je
opravdu veliké štěstí a veliká náhoda. Rozhodně není třeba se bát – vlk patří k nejopatrnějším
a nejplašším zvířatům u nás. Člověka nenapadá, u mladých jedinců může někdy zvědavost
nakrátko překonat strach a namísto zbrklého
útěku následuje několikavteřinové prohlížení nového „objektu“. Výjimkou byl vlk, který se v březnu letošního roku vcelku bez zábran pohyboval
po celém Kokořínsku a byl několikrát spatřen
a nafocen na mobil i během dne. Zda se jednalo o jedince, který byl začátkem dubna přejet na
dálnici u Brodců na Mladoboleslavsku, se bohužel nedozvíme.
Vlk do naší přírody vždycky patřil. Změnou
hospodaření, nárůstem populace a lepšími metodami lovu však došlo k jeho vymizení již v polovině 19. století. Dnes se vlci vrací. Pravděpodobně
jiní vlci než byli tenkrát – jsou to vlci z nížin, stavbou těla poněkud menší než vlci karpatští, ale
vlci. Mohou vedle nás žít? To ukáže čas. Zatím
jejich přítomnost vítáme – již víme mnohem více
o ekologii a vyváženosti života v kulturní krajině.
Známe důležitou funkci velkých šelem v ekosystému a víme, že není třeba se jich bát, protože
si žijí ve svém světě a tomu našemu se pokud
možno vyhýbají. Jen občasná náhodná střetnutí
nás upozorní na jejich přítomnost. Vlci jsou nedílnou součástí přírody stejně jako lišky, kuny či
veverky. Mají svá teritoria, své vnitrodruhové zvyky a rozhodně nehrozí jejich přemnožení. To si
uhlídají sami – bez dostatečně velkého loveckého revíru by totiž nepřežili.
Petr Lumpe
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Sport

TJ Slavoj Dubá

V sezóně 2017/2018 jsme skončili na krásném druhém místě. Před startem sezóny 2017/2018 jsme si dali cíl skončit do pátého místa, takže to, že
jsme do posledního kola bojovali o mistrovský titul okresního přeboru, je určitě nad očekávání nás všech skvělý výsledek. Umístění v tabulce je pro
chlapy taková odměna za to, jak tvrdě makají v tréninku a jaký mají všeobecně skvělý přístup k fotbalu.

#
Do krajské I.B třídy se z okresní soutěže postupuje pouze z prvního místa, které nám uteklo o jeden bod. Po skončení sezóny nám přišla z fotbalového
svazu nabídka na účast v krajské I.B třídě - západ, jelikož Dubice postup do krajské soutěže odmítla. Na to konto jsme svolali hráčskou schůzi, aby si
hráči sami rozhodli, zda-li postup o soutěž výš budou chtít přijmout, nebo mužstvo Slavoje zůstane v okresní soutěži. Hráči se jasně rozhodli pro
postup a vedení Slavoje je samozřejmě podpořilo a podalo přihlášku do krajské soutěže. Myslím si, že to bylo správné rozhodnutí a od nové sezóny
se můžeme těšit na mužstva z půlky Libereckého kraje. Přípravu na novou sezónu jsme zahájili v půlce července: trénink 2x týdně, v sobotu přátelský
zápas. Bohužel naše letní příprava nebyla na takové úrovni, jak jsem si představoval, jelikož jsme se nescházeli v plné hráčské síle z důvodu, že hráči
jsou samozřejmě v létě na dovolených se svými rodinami. Přátelská utkání jsme sehráli postupně s českolipskou Lokomotivou, Jestřebím a mužstvem
z Úštěka. Mimo kvalitní letní přípravu bylo naším dalším cílem hráčský kádr udržet pohromadě, popřípadě vhodně kádr doplnit. Jsem rád, že ze Slavoje
žádný hráč neodešel, bohužel ze zdravotních důvodů musel svou fotbalovou kariéru pozastavit na dobu neurčitou Jan Jeništa a Martin Šverma. Na to
konto jsme reagovali a do mužstva jsme přivedli Františka Porsche z mužstva Dynamo Holany (I.B třída), Radka Torbu z Junioru Děčín (A. třída) a Dominika Slámu z mužstva SK Mšeno (okresní přebor). Navíc se po dlouhodobém zranění do mužstva vrátil Lukáš Drahoňovský a Tomáš Hladký.
Do krajské I.B třídy tedy půjdeme s tímto hráčským kádrem:
Beneš Martin, Drahoňovský Lukáš, Drunecký Libor, Dvořák Tomáš, Franěk František, Heptner Milan, Hladký Tomáš, Jeništa Jan, Jombík Petr, Porsch
František, Rejzek Josef, Slaba Zdeněk, Sláma Daniel, Sláma Dominik, Sloup Jakub, Soukup Miroslav, Sýkora Petr, Šembera Lukáš, Švec Jaroslav,
Šverma Martin, Torba Radek, Vokolek Miloslav, Wagenknecht Lubomír, Wagenknecht Luboš
Za celý fotbalový team Slavoje bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům za podporu. Budeme se na vás těšit v nové fotbalové sezóně. Rozpis našich zápasů naleznete v tomto vydání Dubáčku.
Jakub Fliegel

STARŠÍ PŘÍPRAVKA TJ SLAVOJ DUBÁ

Po ukončení úspěšné sezóny 2017 - 2018 mladší přípravky TJ Slavoj Dubá, kdy jsme odehráli celkem 17 soutěžních zápasů s výsledkem 15 výher
a 2 prohry s celkovým skórem 273 : 87, budeme od této sezóny 2018 - 2019 hrát v kategorii starší přípravka. Přijďte fandit a podpořit mladé fotbalisty.
Informace o zápasech budou průběžně zveřejňovány na vývěsce Slavoje Dubá.
Trenér Václav Krs, asistent Karel Vokolek
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Mezinárodní
jazzové dny 2018
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