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Zprávy z radnice

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, čas neúprosně utíká a první měsíc letních prázdnin je za námi. Zatím, co
mnozí z vás si užívají zasloužené dovolené, nebo
se na ně právě chystají, v Dubé zdárně pokračuje realizace dvou významných stavebních akcí,
o nichž jsem vás v dřívějších vydáních Dubáčku
již v krátkosti informovala.
První z těchto akcí, o jejímž pokračování se
chci zmínit, je přestavba severní stěny obvodové zdi na městském pohřebišti v Dubé. Stavební firma, která tuto zakázku získala, měla z kraje

stromů, vyžadujících určité zásahy, ať už
se jedná o zdravotní či redukční řezy.
Další a neméně významnou stavební akcí, která v našem městě probíhá, je druhá
etapa stavebních úprav Slávie. Čistě pro připomenutí uvádím, že v rámci této etapy je na programu provedení výměny střechy nad severním
(dříve tzv. kuchyňským) křídlem areálu Slávie,
odvodnění paty tohoto křídla a statické zajištění
svislých konstrukcí sálu a předsálí. V době, kdy
píši tento sloupek, již stavební firma provedla
zpevnění základů předsálí a odvodnění základů
bývalého kuchyňského křídla (v ulici Sadové). Té-

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz
vyzdvihla, že v rámci sobotního večerního programu se návštěvníci mohou těšit na celou řadu
zajímavých hostů, kteří si jistě nenechají ujít příležitost osobně pogratulovat paní Evě Pilarové
k jejímu životnímu jubileu, neboť tato vynikající
zpěvačka a zároveň čestná občanka Dubé slaví
narozeniny právě 9. srpna. Doufám tedy, že nejen pro ni, ale pro všechny zúčastněné se tento slavnostní večer stane nezapomenutelným
zážitkem.
Z kraje následujícího měsíce, tedy září, a to
konkrétně v sobotu 6. září, se koná další velice
poutavá akce, Dny evropského dědictví. Stejně

Krov nad částí Slávie

Výstavba nové hřbitovní zdi

července vystavěnou téměř polovinu nové části obvodové zdi, do níž postupně začala usazovat schránky kolumbária. Práce postupují rychle
a především nijak neomezují provoz ani návštěvníky hřbitova. Připomínám, že po dokončení prací,
které mají být kompletně hotovy do 30. září 2014,
bude kapacita hřbitova navýšena o 54 schránek
na urny. V prostoru před nimi vznikne chodník
osazený jednoduchými lavičkami a vysazeny zde
budou vysokokmenné dřeviny. Souběžně s výstavbou zdi je zpracovávána také pasportizace hřbitovní zeleně, která je nezbytná k provedení odborných zásahů do zdejší zeleně i její částečné
obměně. Pasportizace bude zpracována zvlášť
pro pohřebiště a starý hřbitov, který nyní slouží
spíše jako městský park. I zde je ovšem celá řada

měř dokončen je také nový krov a na řadě je přezdění nadstřešní části komínů. Ocelovými profily
zapuštěnými do vnějšího líce zdí je nyní prováděno statické zajištění obvodového zdiva sálu i čela
jeviště. Předání díla je stanoveno nejpozději do
31. října 2014.
V letošním roce se především díky panu
JUDr. Vítu Fialovi můžeme těšit již na neuvěřitelný 20. ročník Mezinárodních jazzových
dnů Dubá-Nedamov. Tento hudební svátek se
jako každoročně odehraje v Autokempu Nedamov, především pak v letním kině, a to ve dnech
8. srpna (pátek) a 9. srpna (sobota). Podrobnosti
k programu naleznete na našich webových stránkách, facebooku města i na plakátech rozmístěných po Dubé a okolních obcích. Ráda bych

jako v letech předešlých bude dění okolo celé
akce soustředěno u sušárny chmele. Tématem
pro letošní rok jsou „Návraty ke kořenům“. Podrobnosti o programu naleznete vzhledem k termínu konání Dnů evropského dědictví již uvnitř
tohoto vydání Dubáčku.
Přeji vám všem poklidný a sluncem prozářený zbytek prázdnin, teplou vodu, a ještě mnoho a mnoho krásných letních zážitků.
A protože všechno má svůj začátek i konec,
stejně jako letní prázdniny, přeji všem školákům, především pak těm, kteří po prázdninách
usednou do lavic poprvé, aby se jim v následujícím školním roce dařilo, a aby do něj vstoupili
pravou nohou.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Srdečné blahopřání k životnímu
jubileu paní Evy Pilarové
Dne 9. srpna 2014 oslaví významné životní jubileum
tato vynikající zpěvačka, fotografka, spoluzakladatelka hudebního festivalu
Mezinárodní jazzové dny Dubá - Nedamov a čestná občanka města Dubá.
Ráda bych jí touto cestou popřála mnoho štěstí, pevné zdraví, zvučný hlas
a spoustu elánu do dalších let.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červnu

l Dne 1.6.2014 od 20:09 do 21:40 hodin vyjela jednotka k úniku ropných látek na komunikaci
I. třídy číslo 9, v prostoru Nový Berštejn – Bukovec s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl proveden posyp komunikace sorbentem
v nebezpečných místech a v zatáčkách. Na úklid
byl cestou Operačního střediska HZS ÚO Česká
Lípa povolán správce komunikace. Spotřebováno
bylo 60 kg sorbentu Eco-dry.

žářišti bylo zbudováno dopravní vedení o délce
750 metrů s převýšením, které vyrovnávaly dvě
čerpadla PS-12. Lokalizace a následná likvidace
požáru byla provedena čtyřmi proudy „C“. Čerpací stanice byla zbudována na rybníku v Tuhanci.
Na místě dále zasahovaly jednotky HZS ÚO Česká Lípa, Úštěk, JSDHO Tuhaň, Kravaře, Doksy,
Staré Splavy, Holany a Letecká hasební služba.
Pravděpodobná příčina vzniku požáru bylo úmyslné zapálení a je nadále v šetření Policie ČR.

l Dne 6.6.2014 od 12:43 do 21:45 hodin vyjela jednotka na požár lesního porostu v Polesí
Obrok, KÚ Tuhanec s technikou RZA I Nissan
Patrol s přívěsným vozíkem a čerpadlem PS-12
a CAS-32 T148 v počtu 1 + 5. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár lesního porostu, při kterém hořelo: lesní
hrabanka, borůvčí, nižší porost, mladina a kmeny
stromů na ploše cca 1,2 ha v nedostupném skalnatém terénu pro mobilní požární techniku. K po-

l Dne 6.6.2014 od 17:47 do 21:20 hodin vyjela
jednotka k požáru lesního porostu na Nedvězí (za
Obecním lesem, KÚ Dražejov u Dubé) s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Jednotka
prováděla na žádost velitele zásahu vyhledávání přístupové cesty pro mobilní požární techniku
k požářišti. Po nalezení cesty, příjezdu jednotek
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár na ploše 50 x 50 metrů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí Letecké hasební služ-

by a dvěma proudy „C“. Příčina vzniku požáru
je hrubá nedbalost, nebo úmyslné zapálení a je
nadále v šetření PČR.
l Dne 9.6.2014 od 15:52 do 20:14 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu v Polesí
Obrok, KÚ Tuhanec s technikou CAS-32 T148
v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní
hrabanky, stařiny, klestí, nižšího porostu a mladiny na ploše 40 x 40 metrů. Lokalizace a následná
likvidace byla provedena 2x „C“ proudy. Příčina
vzniku požáru je hrubá nedbalost, nebo úmyslné
zapálení a je nadále v šetření PČR.
l Ve dnech 9. až 10.6.2014 od 20:14 do 11:00 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu v Popokračování na str. 4

Informace
ze školní jídelny

Školní jídelna bude vařit
od 11. 8. 2014
Od září musí mít každý strávník novou
přihlášku! Informace na tel: 487 883 950
nebo 605 190 578,
e-mail: jidelnazsduba@seznam.cz
pí. Pavlíková
Možno zakoupit školní potřeby
za přijatelné ceny!!!

REKVALIFIKACE JE PŘÍNOSEM

Na jaře letošního roku proběhl pod vedením paní Miroslavy Komárkové ze Ždírce další rekvalifikační kurz zaměřený na údržbu veřejné zeleně. Zúčastnilo se ho celkem pět uchazečů o zaměstnání, kteří byli v té době vedeni v evidenci úřadu práce. Všichni pak obohaceni novými vědomostmi
a dovednostmi rozšířili od června řady pracovníků na veřejně prospěšné práce u města Dubá.
Stejně, jako jejich předchůdci, kteří v uplynulých měsících rovněž prošli tímto užitečným rekvalifikačním kurzem, se i tito absolventi mohou pyšnit certifikátem, který prokazuje jejich profesní kvalifikaci a do budoucna jim při shánění zaměstnání jistě bude velice užitečným dokladem o rozšíření
vzdělání v oboru údržby veřejné zeleně. V rámci tohoto kurzu, se všichni jeho absolventi naučili,
mimo mnoha dalších důležitých věcí, např. jak správně pečovat o květinové záhony, jak zakládat
a následně udržovat trávníky, jak správně vysazovat keře či stromky, a to jak s balem, tak i prostokořenné, jak správně a bezpečně pracovat s nejrůznější technikou, od sekaček až po traktůrky...
A mnoho a mnoho dalšího. Nutno říci, že absolventi zmíněného kurzu velice kladně ocenili nejen
znalosti, které zde získali, ale také samotný přístup jejich lektorky, paní Komárkové.
Případné další zájemce o podobný rekvalifikační kurz bychom proto rádi upozornili, na chystaný
REKVALIFIKAČNÍ KURZ – KRAJINÁŘ, který by se měl konat v termínu 29.9. - 12.11.2014, a to opět
pod vedením paní Miroslavy Komárkové. Předpokládá se, že místem konání teoretické části kurzu
by byla Mladá Boleslav, praxe by stejně jako u kurzů předešlých probíhala ve Ždírci. Více informací naleznete na www.profesni-kvalifikace.cz. Vaše případné dotazy ráda zodpoví paní Komárková
na tel. čísle 604 426 397 nebo na komarkovam@volny.cz. Vzhledem k tomu, že i v případě tohoto
kurzu je třeba o jeho absolvování jednat s úřadem práce, doporučujeme kontaktovat paní Komárkovou co nejdříve, aby na vyřízení potřebných kroků byl dostatek času.
Zuzka Martínková

JUBILEA

Volfová Věra, Dřevčice 80 let
Ulman Josef, Dubá 70 let
Sedlmaierová Marie, Dubá 81 let
Žáková Věra, Dřevčice 84 let
Došek Vlastimil, Dubá 84 let
Kalabisová Drahoslava, Dubá

ÚMRTÍ

Jana Šťastná, Korce
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DOVOLENÁ - SBĚRNÝ
DVŮR DUBÁ
od 11. 8. do 16. 8. (včetně)
Žádáme občany, aby u vjezdu
do dvora neodkládali žádný
odpad a vyčkali opětovného
otevření SD. S případnými
dotazy se obracejte
na tel. číslo 724 857 243.
Děkujeme za pochopení.

Z městské matriky
Dne 20. srpna 2014 uplynou tři roky od chvíle, kdy nás navždy opustil milovaný
tatínek, manžel a dědeček, pan Josef Maleček z Dubé.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 31. 8. 2014 uplyne smutných 15 let, kdy nás navždy opustil náš drahý,
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Jíří Hejna z Vrchovan.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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pokračování ze str. 3

lesí Obrok, KÚ Zátyní (pod vrchem Čír) s technikou
CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno požářiště 50 x 50 metrů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena dvěma proudy „C“. Příčina
vzniku požáru je hrubá nedbalost, nebo úmyslné
zapálení a je nadále v šetření PČR.
l Dne 10.6.2014 od 11:10 do 11:55 hodin vyjela
jednotka k úniku ropných látek na komunikaci I. třídy číslo 9 v Českolipské ulici, Dubá s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik
hydraulického oleje z nákladního rypadla. Jednotka provedla uzavření komunikace a likvidaci úniku
pomocí 20-ti kg sorbentu Eco-dry. Na úklid vozovky byl povolán správce komunikace cestou Operačního střediska HZS ÚO Česká Lípa.
l Dne 15.6.2014 od 12:54 do 13:28 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v KÚ Jestřebí s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda
dvou osobních automobilů. Na místě již zasahovala jednotka z HZS ÚO Česká Lípa. Naše JPO
byla dána do zálohy na místě zásahu.

PŘEDÁNÍ PAMĚTNÍCH
MEDAILÍ

Dubským hasičům, kteří v minulém roce
pomáhali s odstraňováním škod po ničivých
povodních v obci Lužec nad Vltavou a přilehlých obcích, se za jejich výraznou pomoc
a obětavost dostane ocenění v podobě předání pamětních medailí. Slavnostní předání těchto medailí se uskuteční 20. září od 17 hodin
v Lužeckém kulturním domě.

l Dne 16.6.2014 od 14:34 do 19:13 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu v Polesí
Obrok, KÚ Zátyní (pod vrchem Čír) s technikou
CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno požářiště na ploše 50 x 50 metrů. Lokalizace a následná likvidace požáru byla provedena
třemi proudy „C“ a s použitím smáčedla. Příčina
vzniku požáru je hrubá nedbalost, nebo úmyslné
zapálení a je nadále v šetření PČR.
l Dne 18.6.2014 od 22:53 do 19.6.2014 01:00
hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Medonosy s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný osobní automobil po čelním nárazu
do stromu. Na místě dvě zraněné osoby v péči
Záchranné zdravotní služby. Jednotka provedla
zajištění místa zásahu, protipožární opatření (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin.
Uniklé kapaliny byly zlikvidovány pomocí 15-ti kg
sorbentu Eco-dry. Po vyšetření dopravní nehody
Policií ČR byl proveden úklid vozovky.
l Dne 21.6.2014 od 18:09 do 18:56 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu v KÚ Srní
u České Lípy s technikou CAS-32 T148 v počtu
1 + 2. Během jízdy k místu zásahu byla jednotka Operačním střediskem HZS ÚO Česká Lípa
odvolána zpět na základnu.
l Ve dnech 22. až 23.6.2014 od 21:25 do 10:56
hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu
v Polesí Obrok, KÚ Zátyní s technikou 2x CAS32 T148 a RZA I Nissan Patrol s přívěsným vozíkem a čerpadlem PS-12 v počtu 1 + 7. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
bylo zjištěno požářiště na ploše 5 x 10 metrů,
při kterém hořelo: lesní hrabanka, borůvčí a nižší porost. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena pomocí jednoduchých hasebních prostředků (lopaty a motyky) a dvěma proudy „C“.

Spolupráce s Diakonií
Broumov pokračuje

Město Dubá již řadu let aktivně spolupracuje s Diakonií Broumov. Zprvu jsme pro tuto
neziskovou organizaci pořádali pouze veřejné humanitární sbírky ošacení, domácích
potřeb, obuvi, hraček atd., do níž se pravidelně zapojovala celá řada našich občanů
i chalupářů. Na podzim roku 2013 byl k nákupnímu středisku v rámci rozšíření vzájemné spolupráce umístěn kontejner na oblečení, obuv a hračky, který jsme od Diakonie
Broumov získali do užívání. Tuto novinku veřejnost uvítala kladnými ohlasy a ihned jej
mnozí z vás začali využívat. Vzhledem k tomu, že Diakonie Broumov zasílá na město
pravidelná hlášení o tonáži svezeného ošacení, ráda bych se s vámi o tuto informaci
podělila a zároveň bych vám všem, kdo takto pomáháte sociálně slabým, jménem Diakonie Broumov i města Dubá poděkovala za vynikající spolupráci.
Nyní ke slíbeným číslům. V listopadu a prosinci 2013 bylo z kontejneru u nákupního
střediska převezeno do Diakonie Broumov celkem 2,1 tuny oblečení, obuvi a hraček.
Od začátku letošního roku (respektive v období leden – květen 2014, do kdy prozatím máme kompletní údaje) bylo stejným způsobem svezeno 3,3 tuny výše uvedených
věcí. Uznejte sami, že na tak malé městečko, jakým je Dubá, je to vynikající výsledek,
za který vděčíme především vám, občanům.
V posledních letech se na našem trhu objevila celá řada komerčních společností,
které naše město oslovují kvůli žádosti o navázání spolupráce ve stejné oblasti, v jaké již spolupracujeme s Diakonií Broumov. Vzhledem k tomu, že cílem většiny těchto
společností je však především peněžitý zisk, spolupráci s nimi s díky odmítáme.
U pořádání humanitárních sbírek pro Diakonii Broumov zůstaneme i nadále, nenastane-li mimořádná situace vyžadující akutní pomoc, bude četnost těchto sbírek
jedenkrát do roka.
Zuzka Martínková

Dubáček

Příčina vzniku požáru je hrubá nedbalost, nebo
úmyslné zapálení a je nadále v šetření PČR.
l Ve dnech 23. až 24.6.2014 od 19:44 do
11:42 hodin vyjela jednotka k požáru lesního
porostu v Polesí Obrok, KÚ Pavlíčky s technikou 2x CAS-32 T148 a RZA I Nissan Patrol
s přívěsným vozíkem v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
bylo zjištěno požářiště na ploše 0,2 ha. Lokalizace a následná likvidace byla provedena po
natažení dopravního vedení v délce 300 metrů čtyřmi proudy „C“. Příčina vzniku požáru je
hrubá nedbalost, nebo úmyslné zapálení a je
nadále v šetření PČR.
Jaroslav Hoza

PODĚKOVÁNÍ
STAROSTŮ

Dovolte nám, abychom vám poděkovali za
účast Sboru dobrovolných hasičů města Dubá
na dětském dni, který dne 1.6.2014 společně
pořádaly obce Jestřebí a Provodín. Vaši hasiči se pod vedením velitele SDH Jaroslava
Hozy účastnili našeho dětského dne již podruhé. Letos i vloni velmi přispěli ke spokojenosti
dětí na této akci. Zejména letos si jejich účast
zaslouží obzvlášť velké poděkování a uznání, neboť v noci před dětským dnem byli hasit
požár. Přes toto vytížení a nedostatek spánku
k nám přijeli a velmi dobře reprezentovali vaše
město. Předvedení hasičské techniky, projížďka hasičskými auty, možnost vyzkoušet si hasičskou výzbroj a výstroj byly pro děti velkým
zážitkem. Dovolujeme si přetlumočit žádost
našich dětí, aby se vaši hasiči mohli našeho
dětského dne zúčastnit i v příštím roce. Ještě
jednou děkujeme.
Karel Schreiner, starosta obce Jestřebí
Jiří Štěrba, starosta obce Provodín

Třídění v kempu
V letošním roce jsme se rozhodli více soustředit na nakládání s odpady v samotném Autokempu Nedamov. Naším cílem
je dosáhnout co možná největšího oddělení plastů od ostatního odpadu vyprodukovaného v celém areálu koupaliště. Ke
stávajícím černým pytlům a popelnicím (určeným na směsný komunální odpad) rozmístěným po autokempu, přibyly
v červenci nově stojany se žlutými pytli, které jsou na víku
označeny dvěma nálepkami s nápisem „PLAST“. Jak napovídá barva pytlů s nepřehlédnutelným nápisem, tyto žluté
pytle jsou určeny výhradně pro ukládání plastů, které tvoří
téměř 90 procent veškerého odpadu, který je v kempu vyprodukován.
Protože se snažíme stále zdokonalovat v oblasti třídění
odpadu a zároveň zabránit zbytečnému odvozu plastů spolu
s ostatním odpadem na skládku, žádám tímto všechny návštěvníky Nedamova, aby nám v naší snaze vyšli vstříc a nevhazovali plastové odpady do jiných nádob, než k tomu určených. Po celém areálu byly zároveň rozmístěny žluté cedulky
informující o tom, že PLASTY PATŘÍ DO ŽLUTÝCH PYTLŮ.
Věřím, že návštěvníci kempu nezůstanou k naší snaze lhostejní a budou s plastovým odpadem nakládat tak, jak je žádáme. Konec konců, vozit plasty na skládku je zbytečné, nehospodárné a především neekologické. Předem tedy všem
děkuji za spolupráci a za to, že do žlutých pytlů budou vhazovat POUZE PLASTY.
Zuzka Martínková

Dubáček -
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Šance pro dívky – TopModel

Najde Simona Krainová vítězku své soutěže letos na Liberecku?
Letos už podruhé se v rámci modelingové soutěže Czechoslovak TopModel uskuteční 11 regionálních castingů a tím pádem i 11 příležitostí
setkat se v rámci odpoledního eventu ve vybraném obchodním centru s ředitelkou celého projektu, Simonou Krainovou. Ta společně s týmem
Czechoslovak Models hledá krásné a zajímavé
dívky ve věku 13 -19 let, vysoké alespoň 174 cm.
“Loňskou vítězku jsme našli v Jihlavě, necháváme se překvapit, z kterého regionu vzejde
ta letošní,” uvedla k tématu Simona Krainová
a dodala: “Já sama jsem sice severomoravskou patriotkou, ale raději se zdržím jakéhokoli
tipování. Loni jsme totiž nacházeli krásné dívky
v rámci úplně všech castingů, i tady v Liberci.
Naše kritéria jsou přísná, i přesto jsme v roce
2013 v soutěži objevili nejen dvanáct finalistek,
ale téměř dvacítku dalších nových tváří, které se staly modelkami Czechoslovak Models.”
A jak se daří loňským finalistkám? “Všechny už se představily na přehlídkách v České
republice, některé z nich už se vrátily z pobytů Asii, vítězka Katka Kozlová byla nedávno pracovně v Paříži, další z nich třeba fotila
v Miláně. Několik finalistek pracovalo v rám-

ci velké vlasové show v Chorvatsku. Přestože
dívky jsou hodně mladé, našly odvahu vycestovat, mají jasné priority a i díky podpoře jejich rodin se teď naplno snaží využít své šan-

ce,” uzavírá ředitelka projektu, Simona Krainová.
Liberecký casting se koná už 10. října od 15 hodin v OC Nisa. Více informací dívky najdou na
www.cztm.cz.
Petr Holubová

foto Branislav Šimončík

Město Dubá děkuje zaměstnancům společnosti Henig za zajišťení bezpečnosti
a klidného průběhu Letních slavností na autobusovém nádraží až do nočních hodin.

DĚTSKÉ STŘEDISKO DUBÁ
MUDr. Zina Ropková, tel. 487 870 183

INFORMACE
O PLÁNOVANÉ DOVOLENÉ

Ordinace bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena

do 17. srpna 2014
Zástup: MUDr. Kadlecová, Dětské středisko
ulice Bulharská (u autobusového nádraží), Česká Lípa
Tel.: 487 853 331
Dětská pohotovost:všední dny od 17 do 21 hod., SO, NE,
svátky od 9 do 20 hod.

DOVOLENÁ

v ordinacích praktického lékaře
a stomatologa v Dubé
Ordinace MUDr. Jiřího Klementa
a MUDr. Marcely Klementové
budou z důvodu čerpání dovolené uzavřeny

do 12. 8. 2014 (včetně)
ZÁSTUP STOMATOLOGA:
MUDr. Taranová – Tovární vrch 78, Doksy
(tel. 487 883 935)
ZÁSTUP PRAKTICKÉHO LÉKAŘE:
MUDr. Cedrych, ordinace Zahrádky (tel. 487 877 423)
a Kravaře (tel. 487 868 217)

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 9. 8.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

neděle 17. 8.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

sobota 30. 8.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

neděle 10. 8.
MUDr. Pavel Pavlov
Smetanova 372, Nový Bor
487 722 591

sobota 23. 8.
MUDr. Miroslav Pelc
Purkyňova 158, Nový Bor
tel. 487 524 328

neděle 31. 8.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

sobota 16. 8.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 843 622

neděle 24. 8.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

Lékárna v Dubé
Provozovatel: Českolipská
lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 18,00 hod.
8,00 – 14,00 hod.
9,00 – 11,00 hod.

Tel.: 487 870 139,
e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně bude nově možné
platit také kartou.

6
PLACENÁ INZERCE

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

BV Reality

Vážení čtenáři, jsem majitelem realitní kanceláře BV
REALITY a již 20 let provádíme realitní činnost. V současné době máme kancelář i v městečku Dubá, okr. Česká Lípa. Jsme
sice menší kancelář, než ty, které se holedbají, jak jsou velké a dobré,
ale někdy je skutek opak.
Vy, jako naši spoluobčané, jste nám dříve důvěřovali, pro některé jsme
byli rodinnými makléři, stávali se z nás přátelé a někdy i kamarádi. Kdo pamatuje dobu, aspoň těch mých 20 let zpět, ví, že jsme si navzájem věřili,
pracovali mezi sebou na důvěru, a jak se říká na čestné slovo. S příchodem zahraničních firem, nebo to snad není tím, se stal realitní trh trhem, kde
opravdu nezáleží na kvalitě (u nás služeb a slušnosti), ale na tom, jak vydělat
co nejvíce peněz za každou cenu. Copak někdy dříve před vámi, jako zákazníky, pomlouval kolega kolegu nebo kolegyni? Toto vše začalo s příchodem zahraničních realitních sítí, franšízových RK, které musí získat peníze
za každou cenu a bez ohledu na slušnost a čestnost. Snad to někteří znáte
již z vlastní zkušenosti, nabízeli jste nemovitost formou inzerátu a přihlásilo
se vám mnoho makléřů a všichni tvrdili, jak jsou dobří a zkušení, a že mají
okamžitě zájemců, kolik budou chtít. Stačí se někdy zeptat, jak dlouho tuto
činnost dělá a jaké má reference (kolik toho prodal apod.). Možná si řeknete,
jak je pan makléř zkušený, znalý všeho, vykládal vám přeci, kolik mají nemovitostí v nabídce, jakou mají reklamu apod. Ale ve skutečnosti se schovává
za něco a někoho, koho ani nezná, protože majitelé těchto realitních sítí jsou
zahraniční společnosti, možná i evidované v zahraničí, a tady se prezentují
jako největší, nejznámější a nejzkušenější kanceláře, ale ve skutečnosti, kolik let je to zpátky co vnikly na náš trh a snaží se ty poctivé, slušné a hlavně
české kanceláře vytlačit z trhu i za cenu ne zrovna poctivých praktik. Nejdříve slibují, představují se jako spasitelé realitního trhu a následně se majitelé
diví co se stalo. Makléř na první schůzku přivedl kamaráda, kamarádku, někdy i kolegu, jako zájemce, majitel je unešený jak to jde rychle, uvěří všemu
a podepisuje někdy i hrůzostrašnou smlouvu na 6 a více měsíců za odporných podmínek. Ano i my pracujeme na základě smluv, ale naše smlouva je
čitelná, buď máme zájemce, nebo nemáme, ale pak tam nevodíme známé.
Vážení, myslíte si, že se dá v naší činnosti ještě hovořit o charakteru a sluš-

PLACENÁ INZERCE

Dubáček

nosti?? Ano, dá a většinou u malých nebo středních
RK, které pracují v malém kolektivu, znají se všichni
perfektně a nedovolí si takto jednat. Zamyslete se, jestli potřebujete velké
nečitelné realitní sítě, nebo jestli chcete být v klidu, když nabídnete nemovitost sice menší, ale české realitní kanceláři. Inzerujeme zrovna na takových
inzertních serverech jako velké kanceláře, ale my se snažíme s majiteli po
dobu zakázky komunikovat a informovat o průběhu. Jsme členy Evropského klubu realitních kanceláří a členy Asociace realitních kanceláří a věřte,
že v těchto sdruženích jsou poctiví a svědomití makléři a kanceláře. My si
nemůžeme dovolit to, co
zahraniční kanceláře, nás
každý zná i podle křestních jmen v místě podnikání, v bydlišti.
Naše kancelář je
v Českolipské ulici č.
47, v Dubé, okr. Česká
Lípa, ve které pracuje jeden makléř a jedna makléřka a snaží se pracovat poctivě a vstřícně
k lidem, k vám, jejich
spoluobčanům. Naší starostí je mít stále dobré jméno jako každý slušný makléř a být poctivou realitní kanceláří, která si zakládá na čestnosti
a serióznosti vůči vám, našim potenciálním klientům. Ano někdy se něco
nepodaří podle vašich představ, ale věřte, že to není úmysl vás poškodit,
nebo se snažit vás podvést.
V závěru mého článku my dovolte vás touto cestou oslovit s tím, že
budete-li něco pronajímat či prodávat, zkuste naše služby a určitě budete
spokojeni.
Václav Birhanzl, majitel RK BV REALITY
Makléři v kanceláři Dubá, Českolipská 47, Kontakt: 778 439 650, 603 822 777
E-mail: lenka@bv-reality.cz, duba@bv-reality.cz
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PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý. Stáří 15 až 20 týdnů.
Cena 149,- až 185,- Kč/ks, dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční v sobotu 16. srpna a 13. září 2014
v Dubé u kostela od 13:15 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek, cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá 9.00 - 16.00 hodin
na tel: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

PLACENÁ INZERCE

ZEDNÍK

STAVEBNÍ, ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
fasády, omítky, obklady, rekonstrukce bytů,
sádrokartony, zateplování budov
Dubá, Zakšín, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Mělník a okolí.
Aleš Šesták
tel. 777 310 433
e-mail: sestak.ales@seznam.cz

Dubáček -
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Poděkování za pomoc Aničce

Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat všem, kteří
nám pomáhají získat více finančních prostředků, díky nimž
bude naše Anička moci pokračovat ve školní docházce za přítomnosti asistentky. Velké poděkování patří: paní Simoně Jurákové a její sestře, Daniele Hromádkové, Míše Bartošové a Šárce
Kubíkové, které věnovali čepičky a čelenky určené na prodej.
Dále děkuji Hance Mrázkové za náušnice, Zuzaně Macurové
za pomoc při realizaci módní přehlídky v rámci Letních slavností města Dubá, i za to, že nám věnovala 20 procent z tržby
za prodej oblečení při této akci. Velké poděkování patří také
modelkám a modelům, kteří na slavnostech vystoupili: Heleně,
Vašíkovi a Natálce Krsovým, Markétce a Nikolce Knesplovým,
Markétě Hromádkové, Natálce, Marečkovi a Claudince Hruškovým, Báře Fléglové, Aničce Vítkové, Vládíkovi Vaňkovi,
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Adriance Valíčkové,
Klárce Básnerové,
Marcelce Urbanové
z Diakonie Dubá,
Anežce Lupoměské
a všem občanům,
díky nimž se podařilo vybrat celkem
tisíc korun, což je
jedna vyučovací hodina na měsíc.
Ještě jednou jménem mým i Aničky
všem moc děkujeme
za pomoc.
Vlasta Dlouhá

Mobilcup

Mnozí z vás jistě zaznamenali zprávu o účasti desetičlenného týmu mladých fotbalových nadšenců v charitativním projektu Mobilcup, který v letošním roce vyhlásil kolektivní systém Asekol spolu s dalšími partnery.
Podmínkou pro postup z prvního kola bylo nasbírat do konce června co
možná nejvyšší počet vysloužilých mobilních telefonů (v jakémkoliv stavu) a předat je organizátorům projektu. Nutno
říci, že tým pod vedením Tomáše Hladkého udělal maximum proto, aby získal co nejvíce mobilů, dostal se tak mezi
prvních deset postupujících
a navíc udělal velice záslužnou věc na pomoc dětem z dětských domovů. Nakonec se jim
s počtem 102 ks mobilních telefonů podařilo získat krásné 29. místo z původně 163 přihlášených týmů.
Překvapením pro nás všechny bylo, sledovat na stránkách www.mobilcup.cz, kolik týmů svoji snahu vzdalo a telefony vůbec neodevzdalo.
První místo zajistilo jednomu z týmů neuvěřitelných 535 odevzdaných
mobilních telefonů. Nicméně, tímto bych chtěla Tomášovi a všem členům jeho týmu poděkovat za vynikající výkon a snahu, kterou vyvinuli
při shánění telefonů. A samozřejmě nelze opomenout ani poděkování
samotného kapitána, který prostřednictvím Dubáčku děkuje všem, kteří jim ve společné snaze udělat dobrou věc vypomohli byť i jen jediným
mobilním telefonem, který jejich týmu věnovali. Děkujeme.
Zuzka Martínková
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Přes Lobeč a Nosálov

Cyklovýlet dlouhý přibližně 45 km je náročnější, ale
vede zajímavými lokalitami. Z Dubé vyjedeme směrem na Mšeno, projedeme podél přírodní rezervace
Mokřady horní Liběchovky a vystoupáme serpentinou ke křižovatce, kde se dáme rovně a sjedeme
do Blateček. Podél silnice zde stojí řada zajímavých
roubených domů. Kolem přírodní rezervace Prameny Pšovky dojedeme do Tubože, která je zapsána
jako vesnická památková zóna. U rybníka Palác
pokračujeme rovně, mineme bývalý mlýn a údolím
Pšovky dojedeme do Konrádova. Po levé straně si
všimneme upraveného pomníku padlým. Za Konrádovem se mokřinaté údolí Pšovky po levé straně
silnice mění v krásný rybník.

Dubáček

Boží muka
za Mšenem

Kaplička v Nosálově
Lidová architektura v Nosálově

Rybník u Konrádova

Dojedeme do osady Ráj, kde se dáme vlevo
na Mšeno. Mineme odbočku na Brusné a Libovice
a čeká nás dlouhé a nepříjemné stoupání serpentinami nahoru. V horní části po pravé straně silnice
mineme odbočku k pískovcovému skalnímu labyrintu Bludiště. Posléze projedeme okolo vodárenské
stavby z roku 1923 a dostaneme se do Romanova s novoklasicistním kostelem z roku 1890, přestavěným na rekreační objekt. Romanov je součástí Mšena. Městská památková zóna Mšeno se

Rybníček v Lobči

u aubusové zastávky odbočíme úžší silnicí doleva. Trasa nabízí krásné rozhledy do krajiny a především na Bezděz. Na další křižovatce se dáme opět
doleva a projedeme kolem osady Týn k rozcestí
nad Ždírcem. Pokračujeme rovně a rozbitou silnicí sjíždíme Ždíreckým dolem kolem stejnojmenné

Romanov

Bývalý holubník v Lobčí
Výhled z Lobče na Vrátenskou horu

může pochlubit mnoha zajímavými stavbami, ve
městě je také půvabné koupaliště. My ale nezajedeme do centra, odbočíme na okraji města doleva směrem na Doksy a dlážděnou ulicí vyjedeme
k zajímavým božím mukám v novogotickém slohu.
Ze silnice jsou pěkné výhledy k Vrátenské hoře.
Mineme odbočku na Libovice a sjedeme k další
křižovatce, kde se dáme doleva. Mineme samotu
Filipov a dojedeme do Lobče. Na kraji obce potěší
pěkně upravený malý rybník, zajímavý je i věžovitý
bývalý holubník. Z údolí s pivovarem vyjedeme do
horní části vesnické památkové zóny Lobeč, mineme zámek, kde odbočíme doleva a kolem kostelíka
s hřbitovem pokračujeme na Nosálov.
Nosálov byl v roce 1995 vyhlášen vesnickou
památkovou rezervací, nalezneme tu velký počet
zajímavých objektů lidové architektury a na návsi
kapličku Nejsvětější Trojice. Ve stráňce vedle ní je
zasazen pamětní kámen na počest stoleté obyvatelky Nosálova. Na návsi se dáme doleva po znače-

né cyklotrase č. 1 směrem k Vrátenské hoře. Pokud
se nerozhodneme navštívit rozhlednu, pokračujeme
po silnici po cyklotrase č. 1 do Libovice. Na křižovatce za osadou odbočíme doprava a před ostřejší
zatáčkou sjedeme ze silnice na zpevněnou cestu
mírně vpravo. Cyklotrasa nás vede půvabným údolím, posléze vystoupáme k tak zvanému Českému
kříži, kde původní cesta je již zarostlá a opravený
kříž tak stojí k nové cestě zády. Další stoupání nás
čeká k trojboké Luňákově kapli pod lipami, z nichž
největší je chráněná. Odtud pak vymletou cestou
sjedeme na parkoviště v Horní Housce, mineme
nový dřevěný kříž a dáme se pohodlnou cestou
doprava na Kruh. Mineme další nový dřevěný kříž
a projedeme vesnickou památkovou zónou Kruh
s kostelem sv. Vojtěcha. Za osadou na rozcestí

Luňákova kaple

osady k Nedamovu. Míjíme přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky a lipovou alejí od koupaliště
dojedeme do Dubé.
–myš–
Výhledy do krajiny
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LOBEČ

Zajímavosti v okolí

Ves Lobeč, vzdušnou čarou vzdálená od Dubé
necelých 13 km jihovýchodním směrem – po silnici se ovšem cesta prodlouží o 7 km – byla roku
1995 prohlášena vesnickou památkovou zónou.
Území bylo osídleno od mladší doby kamenné,
v 7.-10. stol. se v lobečské kotlině rozkládalo slovanské hradiště. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1323, jednou z nejstarších staveb je kostel Povýšení sv. Kříže v horní části
vsi, původně gotický, přestavěný v roce 1532
a posléze upravený barokně. Nepřehlédnutelnou
stavbou je barokní zámek a cenný areál pivovaru. Lobeč byla působištěm známého spisovatele
příběhů z doby kamenné a bronzové, pedagoga
a kontroverzního archeologa Eduarda Štorcha
(1878-1956), který je v Lobči i pohřbený.

19. století přestavěn na průmyslový parostrojní
pivovar majitelem mšenského velkostatku Rudolfem Cicvárkem. Největší prosperity dosahoval pivovar na počátku 20. století, výroba piva
byla ukončena v roce 1943, dále zde byla již

Pivovar v Lobči
Písemně je pivovar v Lobči poprvé zmiňován
v roce 1586. Vrchnostenský pivovar byl koncem

technickou kulturní památkou. V témže roce
vzniklo Občanské sdružení PIVOVAR LOBEČ,
které se zasloužilo o záchranu pivovaru a snaží
se o novou náplň areálu. Vlastníkem pivovaru
je architektonická kancelář Riofrio Architects
s.r.o, pivovar je
pro
veřejnost
otevřený při různých akcích.
Muzeum Eduarda Štorcha
Muzeum se nachází v budově
bývalé měšťanské školy – nyní
obecního úřadu
– v prvním patře. Návštěvník
se zde seznámí
s osobou pedagoga, archeologa a spisovatele
Eduarda Štorcha. Vystaveny
jsou zde ukázky
jeho korespondence, či osobní dokumenty.
Expozice nabízí ukázku lovu mamuta, obydlí
pravěkých lidí, pohřbívání nebožtíků, způsoby
opracování pazourků, či skalních maleb. Dále
zde návštěvník může vidět pazourky, které se
našly na území obce Lobeč, ale také ukázky
románů, které Štorch napsal, a mnoho dalších
zajímavostí. Audiovizuální technika zprostředkuje projevy pravěkých zvířat, či ukázky místa,
kde Eduard Štorch v Lobči působil, či o kterých psal. Muzeum nabízí i večerní prohlídky
s efektním osvětlením jednotlivých exponátů,
a také možnost přenocování skupin žáků základních a mateřských škol v prostorách muzea. V sezóně od 1. dubna do 31. října je muzeum otevřeno vždy středa – neděle od 10 do
16 hodin. Začátek zkrácené prohlídky expozice s výkladem průvodce je 30 minut před zavírací dobou. Vstupné je pro dospělé 60,- Kč,
pro děti do 15 let a důchodce 40,- Kč, rodinné
vstupné je 150,- Kč.
–myš–

Zámek Lobeč
Původně stávala v Lobči tvrz, písemně zmíněná roku 1513, kdy již pustou tvrz a dvůr prodal
Záviš z Harasova Johance z Vísky, manželce
Jana Lobečského z Lobče. Roku 1601 koupila
panství Barbora Vartenberková z Lobkovic a připojila ho k Bezdězu. Spolu s ním přešela Lobeč
roku 1623 do majetku Albrechta z Valdštejna.
V polovině 17. století postavil tehdejší vlastník
Lobče Robert Geraldin pravděpodobně na mís-

tě staré tvrze zámek, či novou tvrz. Roku 1724
další majitelé Věžníkové z Věžník vystavěli zámek barokní, který byl v 19. století upraven a po
roce 1900 byly přestavěny interiéry. Roku 1912
zámek koupil Josef Šimonek, generální ředitel
Škodových závodů v Plzni, ale v roce 1948 došlo k znárodnění zámku, a ten pak sloužil jako
léčebna neuróz. Po roce 1989 byl zámecký areál vrácen původním majitelům – rodině Šimonkově a zámek nyní slouží jako penzion. Památkově
chráněný zámek není veřejnosti přístupný.
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jen stáčírna podkováňského pivovaru a sladovna. Roku 1948 byl
pivovar se zachovaným vybavením znárodněn a o rok později
zrušen a výrobní technologie sešrotována.
V dalších desetiletích,
kdy areál pivovaru používal Státní statek jako
sklady, garáže, dílny
i byty, objekt chátral.
V roce 2009 byl areál pivovaru prohlášen
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Zdravá
svačina 2014

V pondělí 23. června se na zdravé svačině ve
školní jídelně sešly hned čtyři třídy – prvňáci
a třeťáci – obsadili úžasné první místo, pak čtvrťáci – druhé místo a páťáci třetí. Všem gratulujeme a držíme palce do zdravého mlsání i v příštím
školním roce.
Zdravou svačinku dětem připravily kuchařky
a děti jí sluply bez mrknutí. Zdravé svačinky mají
na škole již dlouhou tradici a děti se dokáží dívat na to, co jí.
Mgr. Jana Mašková

Kin-ball v Dubé

Kin-ball je nová míčová hra. Byla vyvinuta v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní doby. Je poměrně
fyzicky náročná a přitom nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu. Po 15minutovém
vysvětlení základních pravidel se dá začít hrát.
Tím, jak se kinball trénuje častěji, tak se odkrývají
další úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a samozřejmě
strategické
uvažování.
Jakmile jednou začnete
a najdete si
dobrý kolektiv, tak už
vás to nepustí.
Cílem
hry je odehrát
míč
tak, aby jej
tým na příjmu nechytil a míč se
dotkl země. Naopak tým na příjmu musí zabránit tomu, aby se míč dotkl země. Hrají ale
tři týmy takže ten kdo odpaluje balón, zakřičí
barvu týmu, který má balón chytit. Pokud ho
tým na příjmu chytí, stává se útočícím týmem,
odpaluje a volí barvu týmu, který má míč chytit
Tak je to až do doby, kdy dojde k chybě a tým
na příjmu nechytí míč.
[zdroj: kin-ball.cz]
Základní škola Dubá pořídila tuto novou
míčovou hru. Žáci na druhém stupni si ji velmi
oblíbili, a tak jsme chtěli hru přestavit rodičům
a veřejnosti.
V pátek 20. června se v tělocvičně sešli
dubští nadšenci i posily ze Sukorad a České
Lípy, kteří tuto hru hráli poprvé. Po seznámení
s pravidly a po ukázce menších triků s „velkým
míčem“ se odstartovaly první minuty hry. Počáteční plné nasazení hráčům vydrželo až do konce. Unavení, ale spokojení jsme se loučili. Všem
děkuji za účast.
Bc. Tereza Jelenová

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Ze života škol
Dobyvatel
Ve druhém pololetí letošního školního roku proběhl v naší škole dlouhodobý turnaj ve znalostní
online hře Dobyvatel. Soutěže se zúčastnila valná většina žáků druhého stupně. Soutěžící museli prokázat všeobecné znalosti z mnoha oborů (např. historie, geografie, biologie, přírodopis,
sport, kultura aj.)
V soutěži proběhla nejdříve skupinová fáze,
ze které se zhruba polovina soutěžících dostala
do části vyřazovací. Žáci byli rozděleni do dvou
výkonnostních skupin podle ročníků. V kategorii
6. a 7. ročník se do finále dostali Theodor Veselý ze sedmého ročníku a Petr Kohout z ročníku šestého. Petr se stal vítězem tohoto finále

a prokázal opravdu značné znalosti. V kategorii
8. a 9. ročník se do finále probojovali Petr Melincsjár z deváté třídy a Zuzka Ptáčková z třídy
osmé. Zuzka toto finále vyhrála a stala se tak
vítězem své kategorie.
V závěrečném souboji šampionů získala Zuzka Ptáčková titul absolutního vítěze ze ZŠ Dubá.
Všichni finalisté byli odměněni naší školou zajímavými encyklopediemi, ve kterých mohou nalézat odpovědi na otázky, jejichž řešení pro ně
bylo problematické. Všem soutěžícím děkujeme za
nadšený přístup ke hře, fair-play a hojnou účast.
Těšíme se na příští ročník.
Tomáš Bartoš

Máchův pohár

Základní škola Dubá se v úterý 24. června zúčastnila Atletických závodů ve Mšeně o „Máchův
pohár“. Tyto atletické závody se konaly již potřetí.
Z každé třídy prvního stupně startovala 2 děvčata a 2 chlapci, kteří soutěžili ve 4 disciplínách:
běh 60 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a vytrvalostní běh. Žáci soutěžili jak sami za
sebe, tak i za celou školu. Body, co získali jednotliví žáci, se sečetly dohromady a soutěžilo se
o „Máchův putovní pohár“. Součet bodů našich

soutěžících bohužel nestačil na získání poháru,
ale medaile jsme přivezli!
Ondřej Mertin získal 3. místo ze všech chlapců zúčastněných na závodech v nejmladší kategorii. V kategorii chlapců druhé třídy se na 1. místě umístil Matyáš Šarm. Ve třetí třídě nejlepším
sportovcem byl Petr Stehlík. Za pátou třídu se na
nejvyšší stupínek postavila Šárka Švecová a třetí
příčku obsadila Eliška Rajnišová.
Bc. Tereza Jelenová

Prázdninová návštěva

Začátkem července navštívily zvířecí miláčky v naší škole děti z koňského tábora z Vrchovan.
Jejich návštěvy patří již k pravidelným prázdninovým zastavením. Zvířátka se tak provětrala, pomazlila a ukázala v plné kráse. Počasí bylo letní, a tak se hadi vyslunili, Fredík vyválel v tráve,
činčiláci i křečci se proběhli venku, prostě všem se zvířátkování líbilo. Děkujeme za návštěvu,
těšíme se na další.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Křestní jména v srpnu a jejich význam

(Vybraná jména se vyskytují na Dubsku, v závorce je uveden počet. Zdroj: svatky.centrum.cz)
2.8. Gustav (1)

Jméno pochází ze Švédska. Vyvinulo se zřejmě
ze slova „Godstawer“, které se překládá jako
„opora Gótů“ nebo „sloup Gotlanďanů“. Gótové přitom byli východogermánským kmenem
původem právě ze Švédska a ostrova Gotland.
Přeneseně se dá jméno vykládat i jako „sloup“
nebo „záštita“.
3.8. Miluše (6)

Jméno Miluše má mužský protějšek ve jménech Miloš, Milouš, také Miloň nebo Miloslav.
Archaickou podobou jména je Milota.
Jméno má slovanský původ. Vyvinulo se
z přídavného jména „milý” přidáním koncovky -uše. Význam jména koresponduje
s jeho vznikem, vykládá se jako „milá”, „milovaná” nebo „milující”. Je možné, že jeho
vznik souvisí právě se jménem Miloslava.
Jméno by pak mělo obdobný význam, znamenalo by tedy „slavná svojí milostí”, „slavná svoji dobrotou”. Původ jména Miluše může
být až v latině. Některé výkladové teorie se
přiklánějí k variantě, že jméno vzniklo jako
slovanská podoba latinského jména Amata.
I v tomto případě by znamenalo „milá”, „příjemná”, „líbezná”.
4.8. Dominik/Dominika (8/6)

Mužské křestní jméno Dominik se vyskytuje
i v ženské variantě jako Dominika.
Jméno pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského slova „dominus“, které se dá přeložit jako
„pán“. Dominik tedy jednoduše znamená „pán“
nebo také „pánův“.
9.8. Roman (10)

Odvozeniny a varianty
Mužské křestní jméno Roman má i ženský protějšek ve jménu Romana. Němčina užívá i latinskou podobu jména Romanus. Italové jméno
znají jako Romano, stejně tak i Španělé.
Jméno má svůj původ v latině. Jméno se překládá z obecného latinského označení „romanus”
s významem „římský” nebo přímo „Říman”.
11.8. Zuzana (9)

Jméno Zuzana je oblíbené nejenom v Čechách,
ale po celém světě. V zahraničních mutacích
jména se často zaměňuje písmeno Z za S, například angličtina jméno užívá jako Susann,
Susan, Sue, Su či Susannah, němčina jako Susan, Susanna či Susanne. Francouzskou podobou jména je Suzanne, španělskou Susana, italskou Susanna...
Jméno má hebrejský původ. Z hebrejského
„šošanná(h)” se překládá jako „lilie” nebo
„vodní lilie” – „lotos”, také „růže”. Z původního hebrejského základu vzniklo i označení
pro další květinu – sasanku. Kořeny jména
přitom sahají až do Persie.
12.8. Klára (5)

Francouzská verze jména je Claire, italská Clara nebo Chiara, španělská Clara.

Jméno pochází z latiny. Vyvinulo se z latinské- znam jako jména Elena, Alena, Ilona, Jeleho slova „clara“ ve významu „světlá“, „jasná“ na aj.
nebo také „slavná“.
Jméno pochází z řeckého „heléné“, které se překládá jako „světlo“ nebo „pochodeň“. Přeneseně
13.8. Alena (14)
tak jméno Helena znamená „světlá“, „žhnoucí“
Alena je oblíbeným křestním jménem, které nebo „zářivá“.
má značně nejasný původ. Někteří vědci jméno spojují s mužským protějškem Alan s vý- 21.8. Johana (2)
znamovým překladem jako „svornost“ či „sou- Jméno je dle svého hebrejského původu přílad“. Stejně jako v případě mužské varianty buzné s řadou dalších českých jmen, mj. jmény
Alan by pak jméno mělo hebrejský původ. Jana a Jan, Anna, Hana aj. Vyvinulo se z hebDalší teorie však jméno spojují se jmény ge- rejského „Jochanán“. Ze slov „Jahve“ („Bůh“)
nerejskými. Údajně má jít o odvozeninu jmé- a „channá“ („milost“, „smilovat se“) se jméno
na Magdaléna (mang-alena). Význam jména překládá jako „Bůh je milostivý“ nebo „dar
by se pak dal překládat jako „věž“, z původ- boží“. Jméno Johana bylo převzato z němčiny,
ního „magdala“. Z obecného označení „mag- jde o podobu jména Jana založenou na němecdala“ byl odvozen také název města na břehu ké verzi Johana.
Generejského jezera. Magdalena či Alena se
tak dá významově vykládat i jako „původem 22.8. Bohuslav (3)
z Magdaly“, „z Magdaly přicházející“. Jméno Jméno má na první pohled patrný význam, je
Alena však bývá spojováno také se jménem jím „Bohu sláva“ nebo také „budiž Bohu sláva“.
Helena, které se překládá jako „pochodeň“ či Jméno představuje slovanskou variantu řeckého
„světlo v temnotách“. To však stále ještě není jména Thimotheus, Timotej, stejně jako jeho
všechno. Existují i názory, že jméno pochází ženská podoba Bohuslava.
z ruského jména Alexandra, resp. její domácké podoby Olena.
23.8. Sandra (4)
Jméno je zkráceninou italského jména Alessan15.8. Hana (24)
dra. Původ jména je přitom v řeckém jménu
Významově shodná jsou jména Jana, Jan, Ha- Alexandra. Význam jména je „ochránkyně
nuš, Anna nebo Johana. Anglická verze je mužů” (z řeckého „aléxó” − „bránit” a „anér”
Hanna nebo Hannah, mutaci Hannah užívá − „muž”).
i němčina.
Jméno Hana (také Hanka nebo Hannah) má 24.8. Bartoloměj (1)
pravděpodobně hebrejský původ. Jméno vznik- Anglická varianta jména je Bartholomew, franlo z hebrejského jména Jochánán s významem couzská Bartholomé nebo Barthélemy, německá
„Bůh je milostivý“. Pochází z hebrejských slov Bartholomäus. Holandsky se jméno užívá jako
„jahve“ (v překladu „Bůh“) a „channá(h)“ ve Bartholomeus, španělsky Bartolomé, italsky
významu „milost, smilovat se“. Slovo „hana“ Bartolo nebo Bartolomeo.
nalezneme také v arabštině, kde znamená Původ má jméno v aramejštině. Vzniklo ze
„šťastná“ nebo „blažená“.
slovního spojení „bar Talmai“ překládaného
jako „syn Talmajův“. „Talmai“ přitom po16.8. Jáchym (3)
chází se slova „telem“, které se překládá jako
Němčina jméno zná jako Jochen. Italská podo- „brázda“, potažmo „oráč“. Jméno Bartoloměj
ba jména je Gioacchino nebo Giovacchino, špa- pochází z Bible. Bylo užíváno ve smyslu „syn
nělská Joaquín. V ruštině jméno najdeme jako Talmajův, syn oráče“. Některé teorie jméno
Iakim nebo Iokim.
Bartoloměj významově vysvětlují i jako „boJméno Jáchym je hebrejského původu. Jeho jovný syn“.
význam je spojován s hebrejským jménem Jojáqím, které se překládá jako „Bůh ho pový- 25.8. Radim (1)
ší“, „Bůh ho postaví (na nohy)“. Dle Bible byl Jméno má slovanský původ. Jedná se zřejmě
Jáchym, resp. Jojáqím manželem svaté Anny o zkrácenou podobu jmen Radimír či Radaa otcem Panny Marie.
mir. Jméno se překládá ze staroslovanského
slova „raděti” s významem „starat se”. Druhá
17.8. Petra (12)
část jména „mir” (ze jmen Radimír a RadaFrancouzskou podobou jména je Pierre nebo mir) se překládá jako „uspořádání” či „shroPierette, italskou Petra a Pietra.
máždění”. Jméno se tak ze staroslovanštiny
Jméno má řecký původ, stejně tak i mužský vykládá jako „ten, kdo se stará o shromážprotějšek jména Petr. Obě jména se vyvinu- dění”, potažmo „velitel”, „organizátor”. Dalla z řeckého slova „pétrá” („skála”), potažmo šími výklady jména jsou i „ten, kdo se stará
aramejského „képhá” se stejným významem. o mír”, „ten, kdo má rád svět” (staroslovanJméno Petra se tak vykládá jako „skálopevná”, ské slovo „mír” znamená „mír” i „svět”, resp.
„tvrdá”, „neoblomná”.
„svět bez války”). Dle novodobého znění je
významem jména „radostný”, „radující se” (ze
18.8. Helena (11)
slova „radovat se”).
Ženské křestní jméno Helena má stejný vý-
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Kultura
Obnovené židovské památky

V deseti lokalitách České republiky bude v průběhu června zpřístupněno
veřejnosti 15 židovských památek, které byly opraveny díky projektu „Revitalizace židovských památek v České republice – 10 hvězd“. Jejich obnova
byla podpořena finanční dotací z Integrovaného operačního programu ve
výši téměř 280 milionů korun.
Cílem projektu bylo
vytvoření sítě deseti oblastních kulturně-vzdělávacích center
židovské kultury, která
budou reprezentovat
jedinečné kulturní dědictví České republiky.
Nacházejí se na území
sedmi krajů, konkrétně
Synagoga v Březnici v Úštěku, Jičíně, Bran-

•
•
•
•
•

Dubáček

dýse nad Labem, Plzni, Březnici, Nové Cerekvi, Polné, Boskovicích, Mikulově a v Krnově.
Jedná se o synagogy, rabínské domy, bývalé židovské školy a další
objekty, které díky novým programům ožijí stálými expozicemi, výstavami,
přednáškami, koncerty, literárními večery, filmovými projekcemi, divadelními představeními a dalšími aktivitami. Budou čerpat z historie, architektury,
religionistiky a umění. Zavítat na ně bude moci nejen odborná veřejnost, ale
i studenti, rodiny s dětmi a senioři.
V Česku se do současné doby uchovalo 90 synagog, které mají památkovou hodnotu, dále zhruba 150 budov památkové povahy, například školy, obecní domy, rabináty, špitály a také 350 židovských hřbitovů. V rámci
zmíněného projektu z nich bylo vybráno k rekonstrukci 15 architektonicky
a historicky nejcennějších.
Záchrana, rekonstrukce, opravy a údržba židovských památek patří k hlavním úkolům, jimž se od roku 1990 věnuje Federace židovských obcí v ČR.
Radka Burketová

Vinobraní u Máchova jezera a odpoledne pro děti
První burčák a vína z Vinných sklepů Valtice a vinařství Kovács
Velká dětská soutěž a tombola o atraktivní ceny
Divadlo Minor s originální hrou Autobus
Vyhlídkové plavby lodí Hynek po Máchově jezeře
Dvě živé kapely, bohatý program …

V sobotu 30. 8. od 14:00 začíná již třetí ročník vinobraní v areálu hotelu Port u Máchova jezera. I letos lze očekávat ojedinělou kombinaci čerstvého burčáku a skvělých vín moravských vinařů, atraktivního prostředí
Máchova jezera a pestrého doprovodného programu. Ten, kdo sem zavítal
i v předchozích letech, již ví, že kromě dobrého pití a jídla, se může těšit
na odpoledne plné zábavy pro dospělé i pro děti.
Hlavní partner akce, Vinné sklepy Valtice - Chateau Valtice, doveze
bílý i růžový burčák a široký výběr vín nejen z vlastní produkce, ale i z vinařství Kovács. Atmosféru bude zpříjemňovat skupina NaEx-band, kterou

Máte doma nebo na chalupě staré řemeslné
či jiné stroje nebo nástroje a chtěli byste
se s nimi pochlubit u příležitosti Dnů
evropského dědictví?
Neváhejte a zkontaktujte nás
na čísle 487 870 490 nebo 736 126 063.
Budeme rádi, když nám pomůžete
nahlédnout ke kořenům naší minulosti.

stylově doplní moravská cimbálová muzika Fjertůšek, a to až do večerních hodin.
Po celé odpoledne si návštěvníci budou moci bezplatně užívat okružní plavby lodí Hynek po Máchově jezeře, učit se žonglování či jiné kejklířské praktiky. Mražené speciality a dřeně značky Dione doveze firma
Agrimex, která je již tradičně bude po celou dobu akce nabízet za symbolické ceny.
Velká dětská soutěž
Na děti všech věkových kategorií čeká velká dětská soutěž se sedmi
soutěžními úkoly, za jejichž absolvování budou sbírat razítka a následně
i odměny. Soutěž vyvrcholí tombolou, ve které budou dvakrát za odpoledne losovány lístky s nasbíranými razítky. V tomto případě majitel lístku vyhrává nejen dětskou, ale i atraktivní dospěláckou cenu.
Dětské divadlo Minor
Nejen děti bude bavit i oblíbené dětské divadlo Minor z Prahy. To na
letošní vinobraní přiveze originální hru „Autobus“, kterou v rámci odpoledne
zahraje hned dvakrát. Celé představení probíhá přímo v autobusu, kterým
přijedou i samotní herci a který údajně umí i zpívat. Kromě toho skrývá také
jednu tajemnou cestující a právě od ní se celý příběh odvíjí.
Hotel Port vnímá tradici Vinobraní u Máchova jezera jako příležitost
k dalšímu prohlubování dobrých vztahů s místními občany, ale i jako možnost prezentovat výjimečný areál a služby hotelu všem návštěvníkům akce.
Proto je vstup na akci i na veškerá představení zdarma.
Petr Žemlička

Dny evropského
dědictví

Město Dubá se každoročně zapojuje do
projektu European Heritage Days. Není tomu
jinak ani letos. V rámci Dnů evropského
dědictví se 6. září otevře sušárna chmele, kde
na Vás bude opět čekat zajímavý program
v podobě vystoupení Sboráčku, několika
výstav, přednášky, dílniček pro děti i dospělé
a odpolední taneční zábavy. Letošním tématem
jsou NÁVRATY KE KOŘENŮM. Podrobnosti
budou upřesněny na plakátech.

Dubáček -

13

Měsíčník informací z Dubé a okolí

20 . „JUBILEJNÍ“

MEZINÁRODNÍ JAZZOVÉ DNY DUBÁ – NEDAMOV

pátek 8. srpna 2014, 18.00 hod.

Big Band Michaela Wollmanna Kosmonosy – zpěv: Veronika Doudová,
Josef Žalud; F-dur jazzband – zpěv: Zuzana Sapárová, Roland Hamaj;
Trio WUH – Skip Wilkins (USA, piano), František Uhlíř (CZ, kontrabass),
Jaromír Helešic (CZ, bicí); Petr Sovič & Golden Big Band Praha – zpěv:
Tereza Bergmanová, Petr Sovič
sobota 9. srpna 2014, 15.00 hod. Nenucené hudební a literární odpoledne
18.00 hod. Old Stars Mladá Boleslav – tradiční jazz; Los Rumberos – soubor
dubského rodáka Petra Smetáčka; Jan Smigmator & Bohemia Big Band;
Lokomotiva s nádechem jazzu (Petr Vondráček, Vít Fiala, Norbi Kovács
a Karel Schürrer)
EVA PILAROVÁ – VÝZNAČNÉ JUBILEUM! a spousta hostů a gratulantů
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MŠENO

7. 8. 17:00 - 19:00 hod.
Plochá dráha - Jadranský pohár dvojic
plochodrážní stadion
16. 8. Folklórní festival
Městské lázně Mšeno
16. 8. 9:00 - 16:00 hod.
JAWA-MOTO-ČZ CLUB MŠENO
IV. setkání motocyklů československé výroby ve
Mšeně, 9.00 až 10.00 sraz na náměstí Míru ve
Mšeně. Trasy pro malé a velké motocykly zvlášť,
startovné 100 Kč
23. 8. 8:00 - 15:00 hod.
Závody Enduro – Mšeno a okolí

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

30. 8. 13:00 - 22:00hod.
Rybářské závody – rybník Jezero ve Mšeně
do 30. 8. Výstava fotografií Evy Pilarové – obřadní síň MěÚ Mšeno
Kromě prací paní Pilarové mohou návštěvníci
výstavy spatřit práce její sestřenice, fotografky
Heleny Štefanové.
31. 8. Mšenská 50 – Mšeno a okolí
6. 9. Poslední koupání – Městské lázně Mšeno
6. 9. Poprázdninový volejbalový turnaj
hřiště za sokolovnou ve Mšeně

LOBEČ
6. 9.

Pivovar Lobeč happening – pivovar v Lobči

Město Dubá pořádá 14. října
zájezd do
Divadla na Vinohradech
na komedii

ZÁMEK STRÁNOV

Soudce v nesnázích.

ÚŠTĚK

Bližší informace v příštím
Dubáčku.

Pivní slavnosti

6. 9. Strašidelný zámek pro děti
Tajemná stezka s plněním úkolů v okolí zámku se
spoustou strašidýlek, hejkalů, bludiček a nadpřirozených bytostí, zábavný den pro celou rodinu.

16. 8. Historický jarmark 2014 – 17. ročník
do 21. 8. Galerie U Brány – Oslava 15. výročí
existence galerie – BEST OFF. Výstava vybraných originálů nejúspěšnějších autorů – Jiří Kodet,
F.R.Čech, Vlasta Kahovcová, Jan Saudek

Dubáček

22. 8. – 9. 10. Václav Fišer – Plastiky, keramika,
obrazy. To nejlepší z tvorby excelentního keramika a malíře.

VYSOKÁ

do 31. 8. Dům řemesel Arcadis
Lada Vavrušková, Petr Pavlíček – Obrazy tvořené technikou vosková batika a akryl

MĚLNÍK

do 31. 8. Galerie a café Ve Věži
Výstava obrazů, kreseb a plastik mělnické výtvarné skupiny SKOBA. Vystavují: Aida Líhová-Legnerová, Václav Sádovský, Pavel Šimral
a Zdenek Šulc.
5. 9. 14:00 hod. – 28. 9. 23:00 hod.
Mělnické vinobraní 1911-2013
Výstava fotografií, tiskovin a historických materiálů v galerii Ve Věži.
Mělnické kulturní centrum připravuje na září výstavu zachycující historii i současnost Mělnického vinobraní. V rámci ní budete mít možnost
nahlédnout do minulosti a porovnat, jaké bylo
vinobraní, které navštívil T. G. Masaryk, jak
ho pojali později Lobkowiczové nebo s jakou
slávou bylo uskutečněno poválečné vinobraní
v roce 1946. Výstava je připravována ve spolupráci se Státním okresním archivem Mělník,
vstupné zdarma.

Dubáček -
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Krokodýlí stezkou

Galerie Pošta v Dubé připravila pro návštěvníky výstavu s názvem „Krokodýlí stezkou“. Obrazy akademické malířky Aleny Anderlové, v nichž
se objevují indiáni, ale také divoká zvířata, vyjadřují určitou nostalgii
po časech, kdy byl člověk součástí přírody. Nyní je tento divoký přírodní svět zidealizovaně přetvořen jen ve filmech jako Vinetou nebo Krokodýl Dundee.
Alena
Anderlová pochází
z Klatov, Akademii výtvarných
umění v Praze
absolvovala v roce 2005
v ateliéru Michaela
Rittsteina.
Ve svých obrazech zpracovává
osobní zážitky,
které transformuAlena Anderlová – Indián
je do nových situací. V její malbě hraje důležitou roli světlo, atmosféra a zejména barva,
s jejíž pomocí vytváří díla plná podprahového napětí.
Vernisáž výstavy „Krokodýlí stezkou“ se koná v pátek 22. srpna od
18 hodin, hudbou vernisáž doprovodí Krokodil. Výstava potrvá do 20. září
a 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 si dohodnout
na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

REÁL
Olgy Karlíkové
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Do 16. srpna mohou návštěvníci v Galerii Pošta v Dubé shlédnout výstavu
raných realistických obrazů akademické malířky Olgy Karlíkové. Krajinomalby i portrétní studie představují méně známou polohu tvorby uznávané
malířky a dokládají, že vývoj od realistické po téměř abstraktní malbu v díle Olgy Karlíkové je založen na schopnosti citlivě vnímanou realitu uchopit
a přenést do obrazu.
Výstava v Galerii Pošta je otevřená vždy v sobotu a ve středu od 9 do
11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin, jiný termín je možné dohodnout na
tel. čísle 607 138 832.
–myš–

foto: Kateřina Myšková
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foto: Petr Voldřich

Letní slavnosti
foto: Petr Voldřich

foto: Petr Voldřich
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foto: Petr Voldřich

