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Městský úřad Dubá - kontakty
Ing. Irena Žalovičová
starostka

tel. 725 071 130
starostka@mestoduba.cz

Martin Fuxa DiS.
místostarosta, pověřen vedením městské údržby

tel. 725 733 608
mistostarosta@mestoduba.cz

Bedřich Janďourek
tajemník Městského úřadu Dubá

tel. 606 372 922
tajemnik@mestoduba.cz

Leona Maříková
asistentka starostky, sekretariát a podatelna

tel. 487 870 201, sekretariat@mestoduba.cz
nebo podatelna@mestoduba.cz

Ing. Marcela Pražáková
hlavní účetní

tel. 487 870 201
ucetni1@mestoduba.cz

Michaela Pažoutová
fakturantka

tel. 487 870 201
fakturantka@mestoduba.cz

Danuše Červená
mzdová účetní

tel. 487 870 201
ucetni@mestoduba.cz

Barbora Tomášková
správa domů a bytů

tel. 728 168 134
sprava.domu@mestoduba.cz

Barbora Tomášková
přestupky

tel. 728 168 134
prestupky@mestoduba.cz

Zuzana Martínková
ekolog a městský zpravodaj

tel. 724 857 243
ekolog@mestoduba.cz, dubacek@atlas.cz

Lenka Čermáková
vedoucí stavebního úřadu, silniční správní úřad

tel. 487 870 103
stavebni.urad@mestoduba.cz

Věra Králová
stavební úřad

tel. 487 870 103
stavebni.kralova@mestoduba.cz

Ing. Petr Kmínek
investiční a projektová příprava

tel. 606 077 702
dotace@mestoduba.cz

Miroslava Papírníková
matrika, evidence obyvatel, CZECH-POINT

tel. 487 870 201
matrika@mestoduba.cz

Ludmila Plzáková
poplatky

tel. 487 870 201
poplatky@mestoduba.cz

Petra Mečířová
infocentrum, kultrurní referentka

tel. 739 616 679
info@mestoduba.cz

Monika Šimonová
koordinátorka pro VPP

tel. 607 933 058
koordinator@mestoduba.cz

Upozornění na rekonstrukci silnice č. II/270

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o zahájení rekonstrukce krajské komunikace č. II/270
vedoucí z Nového Berštejna na Doksy. Dle informací, které máme k dispozici, budou práce zahájeny 1. září
letošního roku a ukončeny by měly být do 31. 10. 2020.
Zakázku budou realizovat firmy SaM silnice a mosty a. s. Česká Lípa a Silnice Žáček s. r. o. Po celou
dobu rekonstrukce bude silnice průjezdná a doprava bude řízena semafory.
Zuzka Martínková

Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat
19. září 2019 od 18 hodin v Dubé.
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Slovo úvodem
Vážení čtenáři Dubáčku,
astronomické léto končí a podzim v letošním roce
začíná 23. září v 09:49:29h, fascinuje mě ta přesnost
na vteřiny. Již ke konci srpna jsem měla pocit, že se
podzim opravdu hlásí v celé své kráse. V letošním
roce si i houbaři přijdou na své, konečně zapršelo
a i hříbky rostou, a to je pro nás, co se rádi procházíme po lese dobrá zpráva.
Září je samozřejmě pro všechny školáky i měsícem návratu do školních lavic. Prvňáčci se těšili, až
poprvé vyzkouší nové brašny a penály. Těm ostatním
nastalo to pravé peklo s pravidelným ranním vstáváním. Všem přeji, aby vyšlápli tou správnou nohou
vpřed a hned od začátku školního roku se jim dařilo.
Paní učitelky již minimálně od poloviny srpna připravovaly své třídy a odpočaté z dovolených se již určitě
těšily na štěbetání příchozích žáků.
I na úřadě si zaměstnanci vybírali dovolené, takže
nás v září čeká revize restů a rozjetých projektů.
Na těch, na které máme přislíbené dotace na tento
a příští rok budeme muset zapracovat intenzivně.
Jedná se o dokončení chodníků v Deštné, na
této akci nás provázejí komplikace, se kterými se
snažíme ve spolupráci s projektantkou, stavebním
dozorem a stavební firmou reagovat, ale realizace
se nám trochu prodlouží, a to asi o dva měsíce proti
původnímu plánu. Akce je financována ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Další dotací podpořenou akcí je menší „hala“ na
sběrném dvoře, kam se budeme snažit umísťovat
věci, které jsou ještě použitelné, a mohl by je někdo
potřebovat. Slibujeme si od toho snížení objemu
odpadu. Akci podpořil Liberecký kraj a chceme ji do
konce tohoto roku dokončit.
V rámci podpory cestovního ruchu Ministerstva pro
místní rozvoj budeme na přelomu letošního roku a na
počátku příštího roku realizovat projekt zaměřený na
pěší turistiku. Umístíme 15 informačních cedulí, které
obsahově právě připravujeme, o krásách našeho
regionu a 10 dřevěných posezení.
Od srpna do poloviny září je také vyhlášeno výběrové řízení na realizaci víceúčelového hřiště za autobusovým nádražím. Jedná se o třídráhový běžecký
ovál na běh s doskočištěm a výsekem pro vrh koulí,
hod kriketovým míčkem, uvnitř hřiště na malou kopanou, volejbal, košíkovou a vybíjenou. Z této dotace
máme největší radost, hřiště tu již dlouho chybí, a to
nejen základní škole.
Ke konci srpna byla dokončena rekonstrukce ulice
Jana Roháče, která je v historickém jádru a dělá mu
nyní opravdovou čest. Díky rekonstrukci, která byla
spojena s akcí společnosti SVS, v rámci které se
měnila vodovodní a kanalizační síť se podařilo zbavit
i problému s narušenou kanalizací, která se velmi
nepříjemně vsakovala do městských domů.
Na závěr bych vás ráda pozvala na několik akcí.
V kempu v Nedamově se ve dnech 9. až 14. září
bude konat již druhý ročník Dubského dřevosochání,
kde budete moci sledovat jak se pod rukama řezbářů
mění dubové kulatiny v umělecká díla. V sobotu
14. září proběhne již 10. ročník Dnů evropského dědictví, dopoledne bude pro veřejnost otevřen kostel
Nalezení sv. Kříže v Dubé a připraven bude také
bohatý a zajímavý program u Sušárny chmele, který
začíná ve 13 hodin. 28. září se všichni běžci od dětí
po dospělé mohou účastnit druhého ročníku Svatováclavského běhu. Těšíme se na setkání s vámi.
Irena Žalovičová, starostka
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Z městské matriky

ÚMRTÍ

Snopková Jarmila, Dubá
Lupoměská Jana, Dubá
Petráň Josef, Dubá

JUBILEA

VZPOMÍNÁME...
Dne 1. září tomu bylo dlouhých 20 let, co nás navždy opustil
pan MILAN HROMÁDKA. Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Dne 9. září 2019 tomu bude 13 let, co nás navždy opustil pan
MIKULÁŠ HRANÍK z Heřmánek.
S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Jeništová Marie, Dubá
Vondráčková Marta, Dubá
Vencová Ludmila, Nový Berštejn
Čejková Růžena, Dubá
Baláčková Jana, Dubá

NAROZENÍ

Siváková Nela, Dubá
Bolvanová Eliška, Dubá
Sloupová Barbora, Dubá
Alžběta Matysová, Dubá
Františka Matysová, Dubá

DOVOLENÁ V ORDINACI
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V DUBÉ
Ordinace bude z důvodu čerpání dovolené uzavřená
ve dnech 2. - 6. září 2019
V akutních případech zastupuje MUDr. Petr Cedrych.

Dne 12. září 2019 uplyne čtvrté smutné výročí úmrtí pana
Mgr. KAMILA MATĚJOVIČE. Věnujte mu, prosím, spolu
s námi tichou vzpomínku. Vzpomíná rodina.

Zahrádky 77, tel: 487 877 426, 773 973 365
ordinační hodiny:
pondělí a čtvrtek: 7:00 - 12:00 hodin
úterý: 15:00 - 18:00 hodin (sudé týdny)

Dne 13. září 2019 by náš tatínek, dědeček, pradědeček
a tchán pan JAROSLAV HORČÍK oslavil své 77. narozeniny.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná celá rodina.

Náměstí 111 - Kravaře , tel. 487 868 217
ordinační hodiny:
středa: 7:15 - 10:30
pátek: 7:15 - 12:00

LOUČÍME SE

Dne 1. srpna 2019 nás ve věku nedožitých 64 let navždy
opustil dlouholetý šéfredaktor a grafik zpravodaje Dubáček,
skvělý člověk a dobrý kamarád pan MIROSLAV MÁLEK
z Heřmánek. Na tvorbě našeho zpravodaje se podílel od května 2004. Všichni, kdo jej dobře znali, si cenili především jeho
osobitého smyslu pro humor, přátelské povahy a také trpělivosti, s níž ke své práci přistupoval. Za roky, během nichž zpracovával pro město Dubá zpravodaj, doznal Dubáček velkých změn. Od poloviny února letošního
roku se náš kolega statečně potýkal s následky úrazu, který utrpěl. Svůj boj
však nakonec prohrál. Za práci, kterou pro město odváděl, patří našemu kolegovi velké poděkování. Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

84 let
82 let
81 let
88 let
75 let

LÉKÁRNA V DUBÉ

Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.
Otevírací doba:
pondělí, středa, čtvrtek a pátek 8,00 – 14,00
úterý
8,00 – 18,00
sobota 8,00 – 12,00
telefon: 487 870 139
e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Vážení klienti, rádi bychom, aby se nám „nemíchali zdraví s nemocnými“ (pokud možno), a abyste čekali co nejkratší dobu. Proto rozdělujeme
ordinační dobu na určenou pro nemocné (neobjednané) a objednané (prohlídky viz níže).
Prosíme, na následující vyšetření se objednávejte: preventivní prohlídka, prohlídka na řidičský/zbrojní průkaz, diabetická prohlídka, vyšetření
pro pojišťovnu/OSSZ, prohlídky do zaměstnání, ostatní prohlídky a lékařská vyšetření.
Kontakt: tel. 487 870 386, mobil: 728 269 590, e-mail: ordinaceduba@seznam.cz
Ordinační hodiny:
pondělí

7.30 - 11.00 h.

nemocní (neobjednaní)

-

po 11 hodině

objednaní (prohlídky)

úterý

14.00 - 16.00 h.

nemocní (neobjednaní)

-

16.00 - 18.00 h.

objednaní (prohlídky)

středa

7.30 - 11.00 h.

nemocní (neobjednaní)

-

po 11 hodině

objednaní (prohlídky)

čtvrtek

7.30 - 10.00 h.

objednaní (diabetici)

-

po 11 hodině

nemocní (neobjednaní)

pátek

7.30 - 11.00 h.

nemocní (neobjednaní)

-

po 11 hodině

objednaní (prohlídky)

Příjem posledních pacientů 30 minut před koncem ordinační doby. Návštěvy lékaře u pacientů po domluvě mimo ordinační hodiny.
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Ulice Jana Roháče prošla celkovou rekonstrukcí
Zatím, co ulice Malá byla zrekonstruována již koncem minulého
roku, ulice Jana Roháče a zejména její obyvatelé si museli počkat
podstatně déle. Kýžený výsledek ovšem stojí za to, to jistě uzná
každý, kdo se tudy v posledních dnech prošel, nebo tudy projížděl.
Stejně, jako tomu bylo v minulosti u ostatních ulic, které město
nechalo kompletně zrekonstruovat (Poštovní, Školní, část Českolipské...) bylo třeba věnovat pozornost stávajícím sítím, ať už šlo
o vodovod či kanalizaci, na nichž v tomto úseku docházelo
k poměrně častým haváriím. Obnovu vodovodní a kanalizační
sítě zainvestovala společnost SVS a. s., v jejímž majetku se
tato vodohospodářská zařízení nacházejí. Výměna vodovodního
a kanalizačního potrubí se uskutečnila v březnu 2019.
Ihned, jak to počasí umožnilo, byť s měsíčním zpožděním,
nastoupila společnost SaM silnice a mosty a. s. Česká Lípa, jejíž
pracovníci se pustili do odstraňování asfaltového povrchu vozovky
a povrchů chodníků, které na jedné straně tvořil asfalt a na straně
druhé velkoformátové cementové dlaždice dělené na 16 polí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o historické jádro města, dospěli
jsme s památkáři ke shodě, že nejlepším řešením bude sjednotit
vzhled ulice Jana Roháče s dříve zrekonstruovanou Poštovní či
Školní ulicí. Nově je povrch ulice vydlážděn žulovou dlažbou a
povrchy chodníků čedičovou mozaikou. I přes stísněné poměry
dosahují chodníky alespoň na jedné straně minimální šíře 1,5 metru. Celková délka rekonstruované ulice činí 129,5 metru, přičemž
plocha opravených povrchů čítá 1062 m² (z toho je 699 m² jízdní
komunikace a 363 m² tvoří chodníky).

Shrnutí akce
- realizace: červen až srpen 2019
- délka ulice: 129 metrů
- rozloha chodníků: 363 m²
- náklady: 3 589 000 Kč, z toho činí
částku 725 tisíc příspěvek SVS a. s.
na obnovu povrchu vozovky
Bylo by dobré zmínit, že všichni občané získali možnost napojit
se jak na vodovod, tak na kanalizaci, pokud své nemovitosti
doposud napojené neměli. Někteří toho využili. Celkové náklady na
rekonstrukci ulice Jana Roháče dosáhly částky 3 589 000 Kč.
Závěrem bych jménem města chtěla poděkovat jak společnosti
SaM silnice a mosty a. s. Česká Lípa, která práce stihla dokončit
s jeden a půl měsíčním předstihem oproti předpokladům
(s ukončením prací se počítalo do 30. září 2019), tak především
všem občanům města, hlavně pak obyvatelům ulice Jana Roháče,
kteří probíhající práce pociťovali nejvíce.
Věříme, že ačkoliv jste se několik měsíců potýkali se zvýšeným
hlukem a obtížněji se dostávali do svých domovů, jste s výsledkem
prací spokojeni minimálně stejně tak, jako my. Ulice Jana Roháče je
teď skutečně krásná a my děkujeme všem za kladné ohlasy.
V příštím vydání Dubáčku se dočtete o dalších plánovaných
investičních akcích, které připravujeme.
Zuzka Martínková

Chcete se pochlubit ostatním?

Barevný podzim se blíží, houbařská sezóna je v plném proudu
a sociální sítě se plní fotografiemi vašich úlovků. Podělte se
o své fotografie i s těmi, kdo neholdují internetu. Zašlete nám
vaše snímky na e-mailovou adresu dubacek@atlas.cz a my je
rádi zveřejníme. Uvidíte na svých toulkách přírodou něco zajímavého, o co byste se chtěli podělit s ostatními? Napište nám
a dejte ostatním tip na hezký výlet. Fantazii se meze nekladou.
(mar)

Rozvoz městského zpravodaje Dubáček

Městský zpravodaj Dubáček je každý měsíc zdarma distribuován do všech domácností
trvale hlášených občanů. Stalo se vám, že jste jej nedostali? Dejte nám o tom vědět a my to
rádi napravíme.
Kontaktní osobou pro případné reklamace týkající se doručování Dubáčku je slečna Zuzka
Martínková. Obrátit se na ni můžete na e-mailu dubacek@atlas.cz či na telefonním čísle
724 857 243. Na stejnou e-mailovou adresu je možné zasílat vaše příspěvky či podněty.
Uvítali byste v Dubáčku nějakou novou rubriku? Napište nám a podílejte se spolu s námi na
tvorbě zpravodaje.
redakční rada
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
Dne 1. 8. 2019 od 21:35 do 22:15 hodin vyjela
jednotka s technikou Nissan Patrol v počtu 1+3
do Bukovce. Po příjezdu jednotky na místo zde již
zahahovali zdravotníci u pacienta se zlomeninou
dolní končetiny. Naši hasiči vypomohli zdravotníkům
s ošetřením zraněného a s jeho transportem do
sanity. Poté se vrátili zpět na základnu.
Dne 2. 8. 2019 od 21:59 do 23:53 hodin byla jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 vyslána
operačním střediskem k požáru garáže do Lesní
ulice v Doksech. Na místě již zasahovala jednotka
HZS stanice Doksy a JPO Doksy 1. Naše jednotka
asistovala při vyklízení garáže v dýchací technice
a vypomáhala s rozebíráním stropní konstrukce při
likvidaci požáru. Po domluvě s velitelem zásahu se
jednotka vrátila na základnu, kde držela do jedné
hodiny ranní pohotovost pro případ jiné události.

Dne 5. 8. 2019 od 17:30 do 18:15 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3
k úniku ropných produktů na komunikaci z Nedamova směrem na Ždírec, kde byla v délce cca 5 km
a šíři cca 60 cm rozlitá nafta. Jednotka zasypala sorbentem nebezpečné úseky v zatáčkách
a prostřednictvím operačního střediska požádala
o pomoc správce komunikace. Spotřebováno bylo 80
kg sorbentu.

Dne 5. 8. 2019 od 12:09 do 12:43 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. v počtu 1+3
k nahlášenému zahoření plynové bomby do Doks.
Při cestě k zásahu však byla jednotka operačním
střediskem odvolána zpět na základnu.
Dne 5. 8. 2019 od 15:47 do 16:50 hodin byla
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. v počtu 1+3
vyslána operačním střediskem k požáru lesa
u Jestřebí. Na místě již zasahovalo několik jednotek,
ta naše byla ponechána v záloze. Po likvidaci požáru
se jednotka vrátila zpět na základnu.

soukromém pozemku v Drchlavě. Jednalo se o kontrolované pálení, přesto byl majitel pozemku poučen
o nutnosti ohlášení pálení. Jednotka se poté vrátila
na základnu.
Dne 11. 8. 2019 od 15:24 do 16:10 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k dopravní nehodě motorkáře na komunikaci I/9.
Zraněný řidič motocyklu si stěžoval na bolesti hrudníku, do příjezdu zdravotníků mu bylo poskytnuto
předlékařské ošetření. Poté byl předán do péče zdravotnické záchranné služby.
Dne 12. 8. 2019 od 11:03 do 12:02 hodin byla jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 vyslána
operačním střediskem k dopravní nehodě osobního
automobilu na komunikaci I/9 k obci Medonosy.
Vozidlo se nacházelo převrácené na střeše přímo
na komunikaci, dvoučlenná posádka byla v době
příjezdu jednotky již venku z vozu. Na vozidle bylo
provedeno protipožární opatření. Na místo dorazila
také jednotka HZS Mělník. Naše jednotka zajišťovala
řízení dopravy a vypomohla s posunutím vozidla
mimo komunikaci.

Dne 5. 8. 2019 od 18:15 do 19:19 hodin byla jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4 vyslána
s přístrojem AED do Vrchovan. Na místě již zasahovala policie a záchranáři, kteří oživovali osobu mladší
15ti let, která spadla do bazénu. Jednotka vypomáhala s resuscitací pacienta a jeho ošetřováním. Pacient
byl leteckou záchrannou službou transportován do
nemocnice.
Dne 7. 8. 2019 od 19:41 do 20:57 vyjela jednotka
s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+5 k požáru vozidla
na Dražejov. Požár vznikl v motoru a jednotka ho
likvidovala pomocí vysokotlaku. Na místo dorazila
i jednotka HZS stanice Doksy a technik z HZS Česká
Lípa, který pomocí termokamery zjišťoval skrytá ohniska, která byla následně likvidována.
Dne 8. 9. 2019 od 20:26 do 21:10 hodin byla
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. v počtu 1+3
vyslána operačním střediskem k nahlášenému dýmu
u lesa. Průzkumem bylo zjištěno pálení klestí na

Dne 18. 8. 2019 od 19:14 do 20:02 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II. v celkovém
počtu 4 členů jednotky na příkaz operačního střediska k požáru lesa. Jednalo se o planý poplach. Zjištěn
byl pouze kouřový mrak z elektrárny Počáply.
Dne 22. 8. 2019 od 15:39 do 15:57 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3
vyslána operačním střediskem k technické pomoci
k odstranění stromu přes komunikaci č. III/27325 (na
10,09 km). Strom byl rozřezán, odstraněn a vozovka
byla uklizena.
(mar)

PLACENÁ INZERCE

POŽÁR, NEHODA?
POTŘEBUJETE
POMOC HASIČŮ?
VOLEJTE NA
TÍSŇOVÉ LINKY
150 NEBO 112
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MĚSTSKÉ LESY DUBÁ
(organizační složka Města Dubá)
nabízejí nejen občanům Dubé

MOŽNOST PRODEJE
JEHLIČNATÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA
(SMRK, BOROVICE)
v délce 2 až 4 metry na odvozních místech
Cena: 690 Kč/m³ včetně 15% DPH
Toto palivové dřevo je certifikováno v systému PEFC.
Samozřejmostí je vystavení řádného daňového dokladu.
Kontakt: pan lesní Zbyšek Stibor st.
tel. 606 904 093, e-mail: lesni.hospodar@mestoduba.cz

SBĚRNÝ DVŮR
MĚSTA DUBÁ
Otevírací doba:
pondělí 8.30 - 17.00
8.30 - 16.00
úterý
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 hod.
Zuzana Pabišková, tel. 722 530 449
Zuzana Martínková, tel. 724 857 243
Sběrný dvůr Dubá mohou využívat pouze
trvale hlášení obyvatelé a majitelé rekreačních objektů zapojení do systému nakládání s odpady v obci. Sběrný dvůr není určen
pro podnikající subjekty.
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ
SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu
Araukana

stáří 14 - 19 týdnů,
cena 159 - 209,- Kč/ks.

Prodej: Dubá - u kostela

21. 9., 19. 10. a 9.11. 2019
ve 13:15 hodin
3. 10. 2019 ve 14:40 hodin

Výkup králičích kožek - cena
dle poptávky.
Info: PO až PÁ od 9.00 do 16.00
na tel. č. 601 576 270,
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Ceník inzerce
černobílá / barevná
celá str. 1.200,- / 2.000,- Kč
1/2 str.
650,- / 1.000,- Kč
1/4 str.
350,- / 600,- Kč
1/8 str.
200,- / 400,- Kč
1/16 str. 100,- / 200,- Kč
inzerce.dubacek@atlas.cz
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Nejlepší místo pro život

Podzim klepe na dveře
Každé roční období má své kouzlo. Když
jsem byla malá, nejoblíbenějším pro mne bylo
léto. Pravděpodobně díky prázdninám a vodním
radovánkám, kterých nikdy není dost. Moc jsem
nerozuměla tomu, proč má babička nejraději podzim.
Pochopila jsem to až tady v Nedvězí, podzim je
tu úplně jiný než ve velkém městě. Ta rozmanitá
záplava barev a vůní, to ticho - to je ten nejlepší
balzám pro duši člověka.
Podzimní procházka přírodou nepřináší pouze
onen zmíněný balzám, ale i spoustu užitečných
drobností do kuchyně a materiálů k dekoracím.
Kromě hub lze sbírat plody jabloně, šípku, bezinky,
hlohu, trnky a stále i bylinky - kozlík lékařský, jitrocel,
vřes, čekanka, andělika, máta, meduňka atd.
Vitamíny a minérály z nasbíraných plodů a bylinek
jsou pro tělo v zimních měsících příjemným dárkem.
Inspiraci pro podzimní dekorace či tvoření s dětmi
můžeme najít třeba v knize Kaštánek a Kaštanka
(H. Greschek), Dubánci (Šťastná, Rydval) a Tvořit
se dá ze všeho (P. Pedevilla). Přeji všem krásný
a klidný podzim.
Míša Bašová

Nebojme se
zachránit život
říjnu proběhne další kurz první pomoci

V
s paní doktorkou Hanou Středovou v Klubu
malých Dubáčků. Vím, že řada z vás řekne, že
ho nepotřebuje… Přeci jste četli o první pomoci
v novinách a měli jste kurz ve škole nebo v práci…
Věřte, že ve chvíli kdy budete opravdu potřebovat
informace k první pomoci, tak vše co jste dosud
pouze četli nebo viděli, jako mávnutím kouzelného
proutku zmizí a přítomna bude pouze panika (zkuste
si vyběhnout schody do čtvrtého patra - srdce bije
jako o závod a jste schopní myslet jen na to, jak se
účinně nadechnout - úplně stejně se bude vaše tělo
chovat ve chvíli, kdy bude potřeba u někoho zahájit
resuscitaci a nepřejde to, dokud nepříjde někdo, kdo
bude schopný tento úkol převzít za vás). Kurz s naší
paní doktorkou je vyjímečný v tom, že vám dokáže
zprostředkovat zážitek z takové situace a naučí vás,
jak si poradit. Absolvovala jsem ho v loňském roce
a mohu už jen dodat, že i pro zdravotní sestru byl
přínosem a ráda si ho zopakuji i letos.
Míša Bašová
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Kurz první pomoci
Klub malých Dubáčků, z. s. pořádá seminář
KURZ 1. POMOCI PRO DOSPĚLÉ
Místo: Klubový dům, Dlouhá 86, Dubá
Termín: sobota 12. 10. 2019, 14–18 hod.
Vstupné: 200 Kč, Počet účastníků je omezený, místo je
nutné předem rezervovat zaplacením vstupného!
Lektorka: MuDr. Hanka Středová
Kontakt: J. Rupertová 737 044 353
nebo e-mail: klub.dubacku@email.cz

Nedamovský cyklovýlet

Na přibližně 32 km dlouhý výlet se vydáme
z Dubé lipovou alejí do Nedamova. Cestou míjíme
bývalou Hellerovu sušárnu a sířírnu chmele – dnes
stáčírnu pitné vody. Dojedeme k Černému mlýnu,
kde odbočíme doleva směrem na Korce. Přejedeme
hráz Černého rybníka a vystoupáme serpentinou
na návrší, kde vpravo máme výhled na samotu
Březinka. Na rozcestí, kde doprava vede cesta
k Březince a doleva do lesa, se dáme po žluté
a zelené turistické značce lesní cestou vlevo.
Mineme jeden z řady bunkrů a kamenitou cestou
stále po značce stoupáme vzhůru.
Na rozcestí pokračujeme po značce, napravo
vidíme myslivecký seník, pak bunkr a poté odbočíme
doprava. Lesní úvoz stoupá bukovým lesem, ústí
pak na cestu, kde se dáme opět doprava. Jedeme
podél pastviny, u cípu lesa stojí velký kříž a pohodlné
posezení. Vpravo za ním v houští se skrývají zbytky

Úzká silnička vede sice krásnou krajinou, ale je
hodně rozbitá, přesto se můžeme kochat pěknými
výhledy. Dojedeme do Chlumu, kde si všimneme
u hřbitova štíhlého dříku starobylých božích muk.

Zajímavosti

s kopcovitým horizontem. Mineme vodárenskou
stavbu a po přibližně kilometru dojedeme k samotě
Nedamov, tvořené dvěma rekreačními domy.
Projedeme po zpevněné cestě kolem jednoho z nich
a pokračujeme podél kraje lesa.

Zabočíme doleva na obchvat Chlumu a sjedeme
k příjezdové silnici, po které se dáme opět doleva
a dojedeme k hlavní silnici 1/9, kterou přejedeme
a pokračujeme k Drchlavě.
Cesta se posléze ponoří do lesa a provede nás
pěknými lesními partiemi. Jedeme stále po zpevněné
cestě, která zahýbá doprava a posléze končí na
ploše na skladování dřeva. Odtud vedou dvě lesní
cesty, pojedeme doleva až na křižovatku, kde opět
doleva vede modrá turistická značka. Dáme se po
ní. Na opačnou stranu bychom se dostali pod Vlhošť.
Cesta je značně vymletá, proto kolo raději vedeme.
Značená cesta ústí na zpevněnou cestu do Loubí.
Na ní pojedeme vpravo. Velkými kameny vysypaný
povrch není pohodlný, ale čeká nás jen něco málo
přes kilometr stoupání ovocnou alejí.
Mineme křížek mezi dvěma jírovci a vjedeme do
Loubí. Projedeme kolem vodárenské věže z roku
1911, všimneme si reliéfu Nejsvětější Trojice na
štítu domu naproti, další podobný reliéf je na dalším
domě o něco níže. Míjíme křížek, pomník padlým

samoty Doubí. Cesta nás dovede ke křížku mezi
dvěma mohutnými jírovci a poté do Vrchovan, kde
vyjedeme na silnici. Dáme se na ní doprava a o něco
dále vedle bývalé kaple Nanebevzetí Panny Marie
odbočíme doleva směrem na Chlum.

Před Drchlavou míjíme hřbitov a o něco dále
u kostela sv. Mikuláše zabočíme doprava na polní
cestu, po které zamíříme do Pavlovic. I z této
cesty si můžeme užít pěkné výhledy. V Pavlovicích
míjíme kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie
a pomník k výročí vzniku republiky, z návsi se dáme
doleva. Projedeme kolem křížku u odbočky ke
hřbitovu a pokračujeme po silnici mezi poli. I odtud
se můžeme pokochat pěkným výhledem. Posléze
sjedeme lesní serpentinou do údolí, kde se dáme
doprava a pokračujeme směrem k Holanům.
Mineme samotu Kozlí Roh, projíždíme kolem
pastviny, míjíme hřbitov a dojedeme na křižovatku
s památníkem padlým 1. a 2. světové války. Projedeme v přímém směru na náves s barokním kostelem
sv. Máří Magdaleny. Prohlídneme si nově zrestaurovaný mariánský sloup a zabočíme po silnici doleva. Projedeme kolem odbočky k nový domkům
a v táhlé zatáčce zahneme na zpevněnou polní cestu
směrem na Loubí. Mineme poničený kříž na návrší
a po přibližně sedmi stech metrech odbočíme doprava.
Cesta je prvních pár desítek metrů krásně
dlážděná, pak už je povrch velmi hrbolatý. Přímku
cesty lemují ovocné stromy a keře, doleva se
můžeme pokochat pěkným výhledem na Holany

v I. světové válce a kapličku. Všimneme si i některých
zajímavých staveb. Prudkou serpentinou sjedeme
do údolí a dáme se na silnici doprava. Dojedeme
do Heřmánek, kde si můžeme prohlédnout kříž
s obrázkem sv. Jana Nepomuckého na podstavci.
Silnice nás dovede do Dřevčic, mineme
opravený kříž u odbočky k Butterbergu, další kříž
s reliéfem sv. Jana Nepomuckého na podstavci
stojí na návsi a třetí kříž míjíme při výjezdu z obce.
Z Dřevčic, kde se můžeme občerstvit ve dvou
hostincích, zamíříme zpět do Dubé.
(myš)
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Není Nedamov jako Nedamov

Nedamov (německy Nedam) není jen jeden
a již Friedrich Bernau ve své knize Politický okres
Dubá se pozastavuje nad několikanásobným
výskytem místního jména Nedam - Nedamov ve
zdejším regionu. Nahlédneme-li do díla Místní jména
v Čechách od Antonína Profouse z konce 40. let
20. století, nalezneme údaje ohledně dvou Nedamovů – toho „našeho“ u Dubé, který se v historických
pramenech objevuje údajně poprvé již v roce 1553
jako ves Nedamowie. A také o dvorci u Holan, podle
něhož se již v roce 1389 psal jakýsi Hynek de Newdanow. Nedamov u Dubé patřil k Berštejnskému
panství, později se jeho část stala součástí panství
Houska. Nedamov u Holan náležel k panství Rybnov
a následně k Novému zámku v Zahrádkách.
Antonín Profous se domnívá, že původní tvar je
Nedanov – tedy dvorec jakéhosi Nedana – a zkomolením vznikly všechny další názvy. Úvaha páně
Profousova o Nedanově dvorci by odpovídala
Holanskému Nedamovu, kde bývala ves s dvorcem
již ve 14. století, a pravděpodobně mnohem dříve.
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V zápisu o dědictví panství Rybnov v roce 1543 je
ale uváděna ves Newdanow jako pustá, zbyl jen
dvorec. Na mapě stabilního katastru z 1. poloviny
19. století je zakreslen velký panský dvorec pod
jménem Nedam a opodál malý domek. Dnes v těchto
místech nalezneme jen dva menší rekreační objekty.
Nedaleko hradu Kokořín se nachází další Nedam
– tedy lépe řečeno Nedamy. Jedná se o skalní
místnosti - pravděpodobně pozůstatek skalního
hradu, nejstarší zde nalezené úlomky keramiky datují
hrad do 13. či 14. století. Za třicetileté války jeskyně
sloužily jako úkryt pro obyvatele z nedalekých osad.
Název se údajně vyskytuje jako predikát Oldřicha
z Házmburka a Nedam v roce 1408.
Osada Nedamov (Nedam) u Dubé, se rozkládá na
několika návrších a v několika údolích v okolí silnic
na Ždírec a na Korce. Všechny tyto jednotlivé lokality
a samoty dříve nesly svá jména, a to velmi usnadňovalo orientaci, která je v takto široce rozložené osadě
složitá. Mimoto je Nedamov také název katastrálního
území, pod které náleží, kromě samotné osady Ne-

damov, také Křenov a Panská Ves. Roku 1862 se
Nedamov stal samostatnou obcí, spolu s Křenoven
a Panskou Vsí, a v roce 1974 se sloučil s Dubou.
Dnes snad nejznámější částí Nedamova je Černý
rybník s autokempem a koupalištěm. K Nedamovu
také patří Černý mlýn naproti autokempu, písemně
doložený 1551, a starodávná Březinka, zmíněná již
v převodu majetku v roce 1253. Mlýn v místech pozdějšího Černého mlýna pravděpodobně mlel obilí již
roku 1402, kdy jsou v dědických přesunech majetků
zmiňovány dva mlýny pod Březnicí – tedy Březinkou.
Druhým je zřejmě Ženský mlýn, z něhož zbylo jen
zbořeniště. V této starobylé lokalitě se ale název
Nedamov vyskytuje až mnohem později a není jisté,
z čeho vznikl.
(myš)
Na snímcích pod článkem zleva:
Černý mlýn v Nedamově
Nedamov u Holan
Nedamy - foto M. Baťha

Dubáčci v ZOO Liberec

Klub malých Dubáčků

Ve středu 14. 8. 2019 jsme společně navštívili ZOO v Liberci. Jízda vlakem a MHD byl zážitek nejen pro děti
ale i dospěláky. Děti nejvíce zaujaly elektrická autíčka a klec s opicemi. Byl to hezký celodenní výlet, který splnil
očekávání maminek - unavit děti.
J. Rupertová

Stanování 2019

Tento rok jsme se opět sešli na 3. ročníku
stanování na zahradě. Děti dováděly celý večer,
dokonce si užívaly i koupání v bazénu. Pro samou zábavu jsme zapomněli na stany, které jsme
stavěli až za tmy. Jako již tradičně nás v noci překvapil déšť, který prověřil odolnost našich stanů.
Jeden stan zkouškou neprošel. Děkuji všem za
hezký večer a těším se na příští rok.
J. Rupertová, foto: manželé Rupertovi

Koupání

Malí Dubáčci s rodiči se celé léto schází
v zahradě MŠ Dubá. Za horkých dní jsme i my
vyrazili k vodě. Ve čtvrtek 25. 7. 2019 jsme se
procházkou vypravili na koupačku do Nedamova.
Moc jsme si dovádění ve vodě užili - malí i velcí.
Děkuji maminkám, které přišly.
J. Rupertová,

Poděkování

Chtěla bych poděkovat paní Jarušce Rupertové
a maminkám z Klubu malých Dubáčků, které mne s
manželem vzaly na výlet do ZOO v Liberci.
Mile se o nás staraly a hlídaly nás, abychom se
někde nezatoulali. Krásnou a milou společnost nám
cestou dělaly i jejich děti, pro které jsme byli dědeček
a babička.
Dlouhá cesta vláčkem a autobusem nám tudíž
rychle utekla. A tak moc a moc děkujeme a pokud nás
vezmou opět někdy na výlet, budeme se moc těšit.
Děkují manželé Urbanovi

Cyklovýlet

18. srpna jsme se vydali na další cyklovýpravu.
Tentokrát jsme zamířili na Kokořínsko. Zastavili
jsme na koupačku v Harasově, na hradě
Kokoříně a pak oklikou domů. Pokořili jsme 50
km. Super! Kam si vyjedeme příště? Nápady
máme, nechte se překvapit!
J. Rupertová, foto: manželé Rupertovi
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Sport

Rekapitulace 1. a 2. kola

1. kolo - TJ Sokol TESLA Stráž nad Nisou x TJ
Slavoj Dubá 2:0 (1:0), odehráno v neděli 11. 8. 2019
od 17:00 h.

Branky: 21. Soukup Lukáš, 61. Soukup Lukáš
Rozhodčí: Linhart Martin, Pánek Michal, Smoleňák
Jakub
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ /K/, Daniel
Sláma (62.), Jakub Sloup, Petr Wagner, Miroslav
Soukup (82.), Dominik Sláma (70.), Radek Torba,
Milan Heptner, Jaroslav Švec, Jakub Němec, František Porsch

ROZPIS ZÁPASŮ
PODZIM 2019

Krajská I. B třída - západ
5. kolo - sobota 7. 9. 2019 od 17:00
oddíl fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa, z. s.
TJ Slavoj Dubá, z. s.
6. kolo - sobota 14. 9. 2019 od 14:00
TJ Slovan Vesec, z. s. - TJ Slavoj Dubá, z. s.
7. kolo - sobota 21.9. 2019 od 16:30
TJ Slavoj Dubá, z. s. - FC Kamenice z. s.
8. kolo - sobota 28. 9. 2019 od 16:00
FK - Cvikov - TJ Slavoj Dubá, z. s.
9. kolo - sobota 5. 10. 2019 od 16:00
TJ Slavoj Dubá, z. s. - TJ Doksy, z. s. B
10. kolo - sobota 12. 10. 2019 od 15:00
SK Žibřidice, z. s. - TJ Slavoj Dubá, z. s.
11. kolo - sobota 19. 10. 2019 od 15:30
TJ Slavoj Dubá, z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání z. s.
12. kolo - sobota 26. 10. 2019 od 14:30
Tělovýchovná jednota Jablonné v Podještědí
TJ Slavo Dubá, z. s.
13. kolo - sobota 2. 11. 2019 od 14:00
TJ Slavoj Dubá, z. s.
TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou, spolek
4. kolo - neděle 10. 11. 2019 od 14:00
TJ Slavoj Dubá, z. s.
Fotbalový klub Nová Ves, z. s.

Jak se na Svatováclavský
běh přihlásit?
Přihlašování (do 27. 9. 2019)
a podrobné informace:
Kateřina Janďourková
jandourkovi.zatyni@seznam.cz
nebo tel. 605 293 425.
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Náhradníci: Petr Jelen (62.), Lukáš Vácha (70.),
Libor Drunecký (82.)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: V první čtvrt hodině byla hra
opticky vyrovnaná. Domácí hrozili hlavně ze standardních situací, my jsme se snažili rychlým přechodem do útoku také vytvořit vyloženou šanci. Bohužel
jsme jako první inkasovali branku, jak jinak než po
standardní situaci, kdy jsme nebyli dost agresivní
v prvním souboji o míč. Do poločasu jsme mohli výsledek srovnat, ale bohužel domácí brankář byl proti.
Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se pokusíme
zápas zlomit a dát jako první branku. Ve 49 minutě
jsme mohli zápas vyrovnat, ale střela letěla nad břevno. Poté jsme hru otevřeli a vzadu jsme hráli trošku
na riziko, čehož soupeř po rychlém brejku využil.
Osobně si myslím, že by zápasu slušela víc
remíza, bohužel z našich čtyřech 100% šancí
nedáme ani jeden gól a bez vstřeleného gólu se
nedá zápas vyhrát. Jsem ale s výkonem našich
hráčů spokojený, myslím si, že nikdo nic nevypustil
a že se střelecké štěstí přikloní na naši stranu. Bez
tvrdé práce v tréninku to ale nepůjde.

2. kolo - TJ Slavoj Dubá x SK Spartak Žandov
1:0 (1:0) odehráno v sobotu 17. 8. 2019 od 17:00 h.
Branky: 10. Heptner Milan
Rozhodčí: Brož Antonín, German Robert, Řezáč
Josef
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ /K/, Jaroslav
Švec, Petr Sýkora, Josef Rejzek, Miroslav Soukup,
Jakub Němec, Radek Torba, Milan Heptner, Lukáš
Vácha (66.), Lubomír Wagenknecht (46.), Pavel
Nedbal
Náhradníci: Libor Drunecký (46.), František Franěk
(66.)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: Do prvního domácího zápasu jsme vstoupili víceméně v úplně jiné sestavě než
v zápase předcházejícím. V rozestavení 4-4-2 jsme
chtěli hrát ze zataženého bloku, cílem bylo dobře pokrýt útočící hráče na naší polovině a donutit soupeře
k dlouhému nakopnutému balonu. Nechtěli jsme se
pouštět do nějakých bezhlavých útočných akcí, cílem
bylo hrát vzadu na nulu a chtěli jsme využít našich
rychlých přechodů do útoku.
Jsem rád, že se nám podařilo v prvním poločase
vsítit branku a dostali jsme se do vedení 1:0. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení na 4-2-3-1,
tímto rozestavěním jsme zhustili střed pole, jelikož
soupeř měl v prvním poločase menší převahu právě
ve středu hřiště. Když vezmu v celkovém hledisku
hodnocení zápasu, tak Žandov byl v kombinaci lepší
a držel balon víceméně většinu zápasu. My jsme
z minima vytěžili maximum a důležité tři body zůstaly
doma – zkušený výkon!
Jakub Fliegel

2. ročník Svatováclavského běhu
je připraven, přijďte poměřit své síly

Již v sobotu 28. září 2019 pořádá Město
Dubá ve spolupráci s Kulturní komisí 2. ročník
Svatováclavského běhu.
Start a cíl bude opět na Masarykově náměstí,
detail trasy Hlavního okruhu můžete prostudovat
na přiložené mapce. Délka trasy je přizpůsobena
věku a možnostem závodníků, zůstávají stejné
jako v roce 2018.
Tak milí sousedé, přátelé a známí, zkrátka
občané Dubé neseďte doma a přijďte
si zazávodit, udělat něco pro zdraví a také přijďte
fandit.

Kategorie:

Děti
- Předškoláci+1. třída - 200 m
(okruh po náměstí)
- Školáci I. stupeň - 350 m
(okruh přes Malou ulici)
- Školáci II. stupeň - 750 m
(okruh Jana Roháče, Nedamovská, Luční)
Ženy
- Kat. I (16-29 let) - Hl. okruh 2,5 / 5 km

- Kat. II (30 a více let) - Hl. okruh 2,5 / 5 km

Muži
- Kat. I A (16-34 let), hl. okruh 2,5 / 5 km
- Kat. II A (35-49 let), hl. okruh 2,5 / 5 km
- Kat. III A (50 a více let), hl. okruh 2,5 /5 km

Časový harmonogram:

13:00 Začátek programu, slavnostní přivítání,
slovo paní starostky
13:15 Start předškoláci a 1.třída
13:30 Start Školáci I. stupeň (2.-5. třída)
13:45 Start Školáci II. stupeň (6.-9.třída)
14:00 Vyhlášení vítězů děti
14:15 Start Dospělí: Hlavní okruh
15:15 Vyhlášení vítězů Dospělí
15:30 Vyhlášení malířské soutěže
Soutěžit se bude o pěkné ceny, jedním z prvních
sponzorů je opět firma Škoda Auto a.s., která
věnovala široký výběr reklamních předmětů.
KateřinaJ.Janďourková
Rupertová

�������������������������
���������

�� �������������

�
� �������������������������������
�
� ����������������
���������������������������������������

����������������������������������������

��� ������������ �����������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������������

�������������� ������������ ��������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������� ������������������

����������������������������������������������

����������������������������������� ��������

������������������������������ �����������

������������������������������� ����������

������� ����������������������������� ���������

�� ���������������������� �������������������

�������������������������������������������

� ����������������������������������������

������� ���������������� �������������������

������������

��������������������������������
��������������������������������������

������������������

�������� ���������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������������

13

�������������������

�
� �����

�
� �������
�������������������������������
�������������������

����������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������

�������������� ������������������������

������� ���������������������������������

��������� ������������������������������

�����������������������������������������

��������� ���������������������������������

�����������������������������������������

��� ����������������������������������������

� �������������������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������

����������������������� �������������

������������������������������������

� �������������������������������������������

�������������� �������������������������

�� ���������� ������������� �������������

�����������������������������������������

�� �������� ������

��� ���������� ����������������������������

������������������� ��������������������
���������������������������������������

���������������������������
��������������
� ���������������������������������
� ���������������������������������������

������������������������

������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
� ������������������

����������������������������������������

����������������������

��������������������������������������

�������������

��������������������������� ������������
��������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������

������������������������������������������

�����������������

��������������������� ������������������

��������������������������������� ��������

�������������������������������������������

�������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������������
��������������� ����������������������������
� ������������������������������������������
�����������������������������������������

��������������������
��������������������������������
����������������

�������������� ���������������������������
�����������������������������������������
����������� ����������������������������
�����������������������������������������

��������� ���������������������������������

��������������������� �����������

����������������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������� ��������

���������������������� ������������������

������ �������������

����������������������������������������

������������� ������

����������������������
������������������

�����������������������������������������

���������������

������ �����������������������������������

��������������������������������������

� �������������������������������������

� ������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������� �����������

��������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������� � �����������

� ������������������� �����������������

�� ����������������������

���������������������������������������

��������������������� ��������������������

������������ ����������������������������

������������������������ ��������������

����������������������

������������������� �����������������

� � ���������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������������������

� ������������ ���������������������������

��������������������� �����������������

��������������������������������������������

� ������������������� ����������������

������ �������������������������������� �����

������������������������������� � ����������

���������������������������������������

� ��������������������� ���������������

������������������������������
�����������������

����������������������� ����������������

���������������������������������������

���������������������������������������

��������� ���������� ������������������

��������������������������������������

�������� �������������������������� ����

���� ��������������������������� ���������

������������������ ����������������������

�����������������������������������������

������� ������������������������������������

��������������������������������������

�������������� �����������������������

���������������� ����� ������������������

����������������������������������������

������������ ����������������������������

����������������������

������������������� ����������������

� ������������������������ ������������

��������������������������������

������������� ��� ������������ �������

������������������������������������������

��������������������������������� �����

�� �����������������������������������������

����������������������������
�����������
�������������������������������������

��������������

��������������������� ��������������� ����

����������������������������������� �����

� ����������������������������� �������������

��������������� ����������������� ������

����������������������������������������

������������������������������������������
J. Rupertová

��� ��������������������������� ������

14

�����������������

�����������������

� � ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�� ��������������� �������������������������������������
��������������������������

�

�

��������������

�
� ������������
�������������������������������������

� ������������������ ���������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������

������ ������������������������������� ��������

�������������������������������� ����������

������������������������������������������

��������������������� �������������������������

�������������������� �����������������������

����������������������������������������������

����� ������������������������������������������

����������� ��������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������

�������������������������������������������
�����������������������������������

����������������������� �������������������
������� �������������������������������� �����

��������������������������������

�������������������� ���������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������������

��������������

� ��������������������������

������������������������������ ����������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������������

� ���������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������

��������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������� ���������

���������������������

���������� �������������������������������������

�������� ������������������ ���������������

� ������������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������

��� ���������������� ������������������������

����������������������������������������������

��������

���������������������������������������������

��������������������������������������� ������

�������������������������������������������

� ��������������������������������

� �������������������������������������������
� ��������������������������������������������

���������������������
���������������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������� �����������

���������������

� �������� ������������������������

����������������� �������������������������

����������������������������������������������
��������������������������������������������

���������������������������������������

��������������������

��������� ��������������������������������

���������������������������

��������������������������������������

����������������������������� ��������������

����������������������������������������������

� ��������������������������������������������

������������������������������������������

� �����������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������� �������

� ���������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������� ����������

�����������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������� �����������

��������������������������������������������

���������������� ��������������������������

��������������������������������� ������

� �������������������������������������������

��������������������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������� �������

�����������������������������������������

������������������������������������������

����������������������

�������������������������������������

������������������������������������������������

������������

����������� ������������������� ���������������

�������������������������������

15

� � ������������������������������������������������
�� �������� ����������������������������������������������
��������������������������������������������
� � ����������������������������������������
� � ��������� �������������������������������������
� � ����������������������������������������������������
�� �������� ���������������������������������������������
������������������������������������ �������������������
����������������������������
�� ���������������������������������������������������
���� ������������� �������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������

�

�

������

���������������������������������
�������������� �����������������������������

������������������������������������

��������������������������������������

����������������� ��������������������

����������������������������������������

� ���������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

���� �����������������������������������

����������������������������

� ����������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������� ��������������

����������������������������������� ����

��������������������������������

��������������������������������������

������������������������������� ��������

��������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������� �������

���������������������������� ������������ ����� ��

��������������������������������������

� �������������������������������������������

��������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������� ��

�����������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������� �����

�������������������������������������

� ������������������������������������������

���������������� ������������������

����������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������������

� �������������������� ������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������������

���������� ���������������������� ���������

� ����������������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������

������� �����������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������������

���������������������� ����������������������

������������������������� ���������������

��������������������������������������������

������������������������������� �������

������������������������������� �� ��������

���������������������������������������

���������������������������������� ���������

������ �������������������������������

����������������������������������������

���� ����������������������� �����������

�������������������������������������

����������������������

� �������������������������������������
�����������������������������������������

������������������

���������������������������������������������������
������������������������ ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������

16

�

��������������������������������������������������������������
������������������� �����������������������

�

�

�

J. Rupertová

17

Kultura
Lada Semecká
v Galerii Pošta

Poslední výstavou letošní výstavní sezóny , kterou
můžete navštívit v Galerii Pošta v Dubé jsou Obrazy
a objekty sklářské výtvarnice Lady Semecké.
Se zajímavou tvorbou Lady Semecké bylo
možné se seznámit již na několika výstavách
ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.
Umělkyně pochází z Teplic, vystudovala UMPRUM
v Praze, kde posléze působila jako lektorka. Posléze
vyučovala na Institutu sklářského umění v Japonsku,
které velmi ovlivnilo její imaginaci.
Zajímavá výstava v Galerii Pošta bude zahájena
vernisáží v pátek 13. září od 18 hodin a potrvá do
12. října 2019.
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 prohlídky je možné si dohodnout na
telefonním čísle 607 183 832.
Markéta Myšková

Infocetrum města Dubá
představuje knihu
Kokořínsko - Jak mluví skály
Kniha „Kokořínsko - Jak mluví skály“ od autorů Jiřího Pillera a Jiřího Adamoviče je z našeho pohledu naprosto jedinečná. V současné době je již v našem infocentru k prodeji.
Prestižní, plnobarevná, vázaná kniha má 156 stran a obsahuje kolem
dvou set nádherných fotografií a spoustu zajímavých informací, které
z ní dělají praktického a užitečného průvodce po neobyčejných
a krásných místech na Kokořínsku.
Kniha čtenáře detailně seznamuje s půvabnými roklemi ukrytými
v lesích na území Kokořínska, se skalními útvary, s místními studánkami, skalními branami, dutinami, jeskyněmi, mlýny, ale také
bizarními tvary, které ve zdejších pískovcích vytvořila sama příroda.
Z každé stránky je patrný obdiv autorů ke krásné přírodě Kokořínska. Mohu vám ji jen doporučit. Zakoupit si ji v IC můžete
za 420 korun. Oba autoři budou přítomni 14. září 2019 na Dnech
evropského dědictví, které se budou konat u Sušárny chmele
v Dubé. Těšit se můžete na přednášku o této knize. Určitě si tuto
jedinečnou příležitost nenechte ujít.
Petra Mečířová, Infocentrum MěÚ Dubá
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FOTOHÁDANKA

Poznáte, co jsme si pro vás tentokrát přichystali?
Řešení naleznete na straně 16. (foto Lukáš Synek)

Za nákupy do Polska
Kudowa Zdroj

Pojeďte s námi v sobotu 19. října 2019.
Odjezd v 7 hodin z autobusového nádraží v Dubé.
Cena 300 Kč (možnost přistoupit na trase
Česká Lípa – Dubá – Doksy).
Přihlásit se můžete u paní Evy Jelenové osobně
nebo na tel.: 723 729 829.
19

ŘEŠENÍ FOTOHÁDANKY

špičky lodí na pobřeží Atlantiku, Saint-Luise, Senegal

PLACENÁ INZERCE
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PLACENÁ INZERCE

PALIVOVÉ DŘEVO DEŠTNÁ
nabízí:
MĚKKÉ DŘEVO
ŠTÍPANÉ
TVRDÉ DŘEVO
ŠTÍPANÉ

1 prmr za 700,- Kč
1 prmr za 900,- Kč
1 prmr za 1.100,- Kč
1 prmr za 1.300,- Kč

Doprava možná, lze i vlastní.
kontakt: 723 258 285
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25. ročník Mezinárodních jazzových dnů

“25. ročník Mezinárodních jazzových dnů DubáNedamov skončil, ať žije ročník šestadvacátý.” Právě
těmito slovy se s diváky v sobotu 10. srpna v noci
loučil jeden ze zakladatelů jazzové tradice v Dubé
pan JUDr. Vít Fiala. Ale vraťme se na začátek...
Druhý srpnový pátek a sobota je v Dubé již neodmyslitelně spojen s oblíbenými MJD, jak se zkráceně
říká Mezinárodním jazzovým dnům. Letos se konal
jubilejní 25. ročník, který byl spojený s oslavou osmdesátých narozenin čestné občanky a spoluzakladatelky tohoto festivalu - paní Evy Pilarové.
Páteční program zahájilo v 18 hodin vystoupení
The Furniture Acoustic a Jana Loňka. Tento originální
soubor předvedl kombinaci vlastní tvorby s jazzovými
standardy. Jejich speciálním hostem byla Barbora
„Swings“ Řeháčková.
O hodinu později se na pódiu představil Josef
Vejvoda Sextet. Tento znamenitý soubor složený
z našich předních jazzových sólistů bavil diváky nejen skvělou hudbou, ale také mluveným slovem.
Dalším, kdo přijal pozvání do Nedamova byl The
Dixieland Messengers Praha se svým speciálním

hostem zpěvačkou Darjou Kuncovou. Tu na pódium
doprovodil její čtyřnohý mazlíček, který poslušně
celou hodinu vyčkával na závěrečný aplaus.
Posledním bodem pátečního programu byly
slavné duety Elly Fitzgerald a Louise Armstronga
v podání Barbory „Swings“ Řeháčkové a Lee Andrew
Davisona z USA v doprovodu Vít Fiala Xtetu. Lepší
tečku za prvním dnem jsme si ani nemohli přát.
Sobota se nesla v duchu oslav narozenin paní Pilarové. Prvním, kdo ji z pódia popřál vše nejlepší byla
Kapela strýce Michaela z Mladé Boleslavi. Po nich
vystoupali před publikum již tradiční hosté, nebo-li
vynikající vokální kvartet The Swings ve složení Petr
Hanzlík, Jiří Hruška, Pavel Švestka a Petr Jindra.
Úderem dvacáté hodiny a za bouřlivého potlesku
zaplněného letního kina stanula na pódiu sama oslavenkyně, která nedbaje doporučení ošetřujícího lékaře přijela potěšit všechny příznivce svým zvučným
hlasem. Paní Eva zazpívala nejprve sama, poté si
k sobě pozvala svého hosta - nám již dobře známého
mladičkého talentovaného zpěváka Tomáše Ringela
a v průběhu celého vystoupení přijímala květinové

dary od svých fanoušků. Z rukou starostky města
Dubá Ireny Žalovičové převzala pamětní fotoknihu
mapující průběh jednotlivých ročníků MJD, kterou
pro oba zakladatele nechalo město zpracovat, konec
konců, není snad lepšího dárků, než věnovat krásné
vzpomínky, a že těch jsme si za předešlých pětadvacet ročníků odnesli z Nedamova nepočítaně.
Posledními účinkujícími, na které všichni netrpělivě čekali, byla skupina Lokomotiva v čele s Petrem
Vondráčkem doprovázená vokálním triem a velký
orchestrem. Během takřka hodiny a půl si diváci za
bouřlivých ovací užili věrnou rekonstrukci koncertu
Elvise Presleyho na Havaji. A že nám jako každý
rok přestalo být chladno, když nám rozproudili krev
v žilách. Petr Vondráček je nejen vynikající zpěvák,
ale také skvělý bavič.
Co dodat? Snad jen že naše velké poděkování patří především panu Vítu Fialovi, paní Pilarové, všem
účinkujícím, kteří byli zkrátka skvělí, ale také všem,
kdo se podíleli na přípravě a organizaci letošního ročníku. Velké díky také všem, kdo se do Nedamova přišli podívat a na shledanou příští rok.
(mar)

Poděkování sponzorům letošního ročníku
- Město Dubá
- Liberecký kraj (podpořeno programem
7.1 Kulturní aktivity v LK 2019)
- SAI - Svaz autorů a interpretů
- Nadace Český hudební fond
- Lesní školka Vědomice
- AGROP spol. s r.o.
- SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa
- Milan Flégl – Smíšené zboží
- Kateřina Postránecká – Prádelna
- Lucie Lázoková – Kosmetické st. VIVA
- Thurnvaldová Jarmila
- FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.
- AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
- Manželé Maškovi – Restaurace „Tam Vedle“

Děkujeme všem,
kdo podpořili
letošní ročník
festivalu.
22

23

24

