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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červenci

l Dne 2.7.2014 od 16:37 do 17:34 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9, na 48,2. km v KÚ Deštná s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno
havarované osobní vozidlo převrácené na boku.
Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění dalšího úniku provozních kapalin. DN bez zranění.
Místo zásahu předáno Policii ČR.
l Dne 3.7.2014 od 19:14 do 20:41 hodin byla
jednotka vyslána k požáru lesního porostu v KÚ
Tuhaň s technikou CAS-32 T148 a RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná
o planý poplach – kouř z elektrárny Počerady.
l Dne 6.7.2014 od 17:08 do 17:52 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9, na 45. km v KÚ Bukovec s technikou

CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda motocyklu s dvěma zraněnými osobami, kterým byla do příjezdu Záchranné zdravotní
služby poskytnuta předlékařská pomoc. Na místě
provedeno protipožární opatření (odpojení AKU).
DN bez úniku provozních kapalin. Místo zásahu
předáno Policii ČR.
l Dne 6.7.2014 od 18:25 do 19:05 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy
číslo 9, na 48,2. km v KÚ Deštná s technikou RZA
I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda dvou motocyklů s jednou zraněnou
osobou v péči Záchranné zdravotní služby. Provedeno zajištění místa události a protipožární opatření
(odpojení AKU). Místo zásahu předáno Policii ČR.
l Dne 6.7.2014 od 18:14 do 22:25 hodin vyjela jednotka k požáru do KÚ Lhota u Dřevčic
s technikou CAS-32 T148 a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní
hrabanky na ploše 5 x 5 metrů. K požářišti bylo

rozvinuto dopravní vedení. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním proudem „C“.
Místo zásahu bylo protokolárně předáno správci
polesí Lesů ČR s.p.

l Dne 8.7.2014 od 13:28 do 14:36 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 26932 v KÚ Blatce s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom v komunikaci. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z vozovky.
Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 10.7.2014 v 04:39 hodin byla jednotka
povolána Operačním střediskem HZS ÚO Česká
Lípa k likvidaci spadlého stromu na komunikaci
III. třídy u části obce Sušice. Jednotka nevyjela
z důvodu nepřítomnosti strojníka.
l Dne 10.7.2014 od 21:03 do 21:56 hodin vyjela

jednotka do osady Nedamov s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn včelí roj na přístupové cestě, který byl následně zlikvidován pomocí vysavače na hmyz a včelařským vybavením.
l Dne 20.7.2014 od
17:39 do 18:10 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 27325
v KÚ Nedamov s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom do části komunikace, který byl motorovými řetězovými pilami
rozřezán a následně odstraněn z komunikace.
Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 21.7.2014 ve

12:21 hodin byla jednotka povolána Operačním střediskem HZS ÚO Česká Lípa k dopravní
nehodě bez zranění na komunikaci I. třídy číslo
9, na 48,5. km v KÚ Deštná. Jednotka nevyjela
z důvodu nepřítomnosti velitele a strojníka.
l Dne 23.7.2014 od 20:57 do 21:57 hodin vyjela jednotka k požáru do Holan s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu,
zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa a provedeném průzkumu byl zjištěn požár technologie na výrobu paletek.
Jednotka byla dána do zálohy na místě události.
l Dne 24.7.2014 od 19:09 do 20:15 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy číslo 270 v KÚ Nový Berštejn s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn nebezpečně nakloněný strom, který hrozil pádem
na projíždějící vozidla. Jednotka pomocí moto-

rové řetězové pily provedla jeho skácení a následné odstranění z vozovky.
l Dne 25.7.2014 od 08:44 do 09:16 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy
číslo 9 v KÚ Chlum s technikou CAS-25 Liaz v po-
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čtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna spadlá větev v komunikaci, která byla odtažena mimo vozovku.
l Dne 25.7.2014 od 15:04 do 17:22 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy číslo 260 v KÚ Domašice s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní
nehoda motocyklu s osobním automobilem. Na
místě byla jedna zraněná osoba, které byla do
příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta
předlékařská pomoc. Vozidla byla zajištěna proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklý benzín byl
zasypán sorbentem ECO-DRY. Místo zásahu
předáno Policii ČR.
l Dne 28.7.2014 od 09:54 do 21:00 hodin vyjela jednotka k likvidaci následků přívalových dešťů
do obce Heřmánky s technikou 2x CAS-32 T148
a CAS-25 Liaz v počtu 1 + 6. Jednotka postupně prováděla čerpání vody ze zatopených suterénních prostorů chat a rodinných domů, pomocí kalových čerpadel a ejektoru byly vyčerpány
zasažené studny a dále byl prováděn oplach komunikací a přístupových cest.
l Dne 29.7.2014 od 09:45 do 10:35 hodin vyjela

jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy
číslo 27325 v KÚ Nedamov (směr Ždírec) s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn nebezpečně nahnutý strom, který hrozil pádem
na sdělovací vedení. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla jeho odborné skácení.
l Dne 29.7.2014 od 11:55 do 20:30 hodin jednotka s technikou CAS-32 T148 a RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 5 a pokračovala v likvidaci následků přívalových dešťů v obci Heřmánky.
l Dne 30.7.2014 od 09:37 do 11:35 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci Na Výsluní v Dubé
s technikou CAS-25 Liaz a RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny částečně zatopené suterénní prostory rodinného domu vlivem
přívalových dešťů. Jednotka po vynesení uskladněných věcí provedla vystěrkování vody a vypomohla s částečným úklidem. Z preventivních důvodů a z obavy dalších přívalových dešťů byly do
nájezdu garáže dány protipovodňové pytle s pískem.
l Dne 30.7.2014 od 11:420 do 17:55 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Heřmánky s technikou CAS-32 T148 a RZA I Nissan

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, prázdniny skončily, děti
opět usedly do školních lavic a pro většinu z nás
je letní čas dovolených už dávno minulostí. Ke
zdárnému konci se blíží také jedna z letošních
největších akcí, o níž vás pravidelně informuji.
Onou akcí myslím výstavbu části nové hřbitovní zdi a rozšíření areálu pohřebiště o kolumbárium. V době, kdy píši tento sloupek je již na
první pohled patrné, že práce na hřbitově jsou
téměř hotové. Nová zeď je přikrývána betonovými stříškami, spáry v jednotlivých sloupcích
jsou vyspárovány a naštukovanou zeď je ještě
třeba opatřit finálním nátěrem. Až bude porovnám chodníček oddělující kolumbárium od ostatního prostoru, bude sem usazen mobiliář. Proti
každému poli kolumbária bude umístěna lavička,
prostor pro rozjímání přitom za lavičkou uzavře
jednoduché zábradlí, které bude po stranách zakončeno nově vysazenými stromky. Schránky pro
urny je ještě třeba zednicky začistit a osadit dvíř-

Z městské matriky

JUBILEA

Spurná Alena, Dubá
Matějovič Kamil, Dubá
Kasalová Božena, Dubá
Čejková Růžena, Dubá
Baláčková Jana, Dubá

ky, které tvoří kombinace nerezu a skla.
Po osazení hlavní vstupní brány bude
hřbitov na noc opět uzamykán.
V novinách jste se mohli dočíst, že jsme naše
město přihlásili do soutěže Cesty městy, jejímž
vyhlašovatelem je Nadace Partnerství spolu s generálním partnerem Škoda Auto. Města a obce,
které se do soutěže přihlásily mezi sebou soutěží nejen o dobrou pověst, konkrétně o to, kdo
se stane ostatním vzorem v péči o bezpečnost
účastníků silničního provozu a zkvalitňování veřejného prostoru, ale také o finanční odměnu. Na
základě přihlášky, kterou jsme odeslali v květnu,
nás z kraje prázdnin přijela navštívit tříčlenná
hodnotící komise, jejímž úkolem bylo, důkladně
se seznámit s celým projektem bezbariérového
chodníku v Nedamovské ulici, který jsme do této
soutěže přihlásili. Potěšilo nás, že členové komise se velice pochvalně vyjádřili nejen k samotnému nápadu vybudovat zde nový chodník, ale také
celkově k čistotě a upravenosti města a především okolí i samotného areálu nedamovského au-

84 let
92 let
83 let

ÚMRTÍ

Kinský Jiří, Dubá
Bartáková Marie, Zakšín

Patrol v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu
jednotka vypomohla Krajské správě silnic Libereckého kraje s řízením silničního provozu, čištění příkopů a propustí.
l Dne 30.7.2014 od 17:56 do 18:41 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2682 v KÚ Zátyní s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
nebezpečně nahnutý strom, který hrozil pádem
na projíždějící vozidla. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily jeho odborné skácení
a následné odstranění z vozovky.
l Dne 30.7.2014 od 18:41 do 19:40 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Vrchovany s technikou CAS-25 Liaz a CAS-32 T148 v počtu 1 + 7.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár propanbutanového vařiče, který majitelka před příjezdem vynesla ven
z roubenky. Jednotka provedla pomocí jednoho
proudu vysokotlaku likvidaci požáru a následné
chlazení tlakové nádoby. Příčina vzniku požáru
byla technická závada na vařiči (zpuchřelá těsnící gumička), dle majitelky byl požár beze škody
a uchráněn majetek ve výši 2.500.000,- Kč. Na
místě starosta obce pan Křupala.
Jaroslav Hoza
tokempu. Vyhlášení výsledků soutěže a předání
cen je naplánováno na září a my vás o konečném
umístění našeho města samozřejmě budeme informovat v některém z příštích zpravodajů.
Další odstavec bych ráda věnovala blížícím
se komunálním volbám, ty jsou vyhlášeny na 10.
a 11. října 2014. Ve stejném termínu u nás proběhnou rovněž volby do Senátu. Jako vždy budou
v našem městě zřízeny tři volební okrsky a otevřené tři volební místnosti, a to v Dubé (v Klubovém domě v zasedací místnosti), ve Dřevčicích
v čp. 1 (nad bývalým obchodem) a Deštné v čp.
9 (v knihovně). Hlasovací lístky vám jako vždy
budou s dostatečným předstihem distribuovány
do vašich domovních schránek (nikoliv modrých
poštovních, neboť do nich nemáme přístup). Tam,
kde nedisponují alespoň malou schránkou, budou obálky s hlasovacími lístky ponechány na
viditelném místě, např. zastrčené v plotě tak,
aby nevypadly. V případě, že budou lístky poškozeny (deštěm apod.) nebo se z míst, kde je
pokračování na str. 4

Veřejné zasedání
zastupitelstva bude
2. 10. od 18.00 hodin
v Dubé
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pokračování ze str. 3

nebylo možné vhodit do schránky ztratí, nic se
samozřejmě neděje, všechny volební místnosti
budou vybaveny dostatečným množství lístků,
které vám budou k dispozici. Vzhledem k tomu,
že komunální volby, respektive jejich výsledek,
mohou značně ovlivnit další vývoj veškerého dění
v našem městě, apeluji na všechny voliče, aby
se dostavili k urnám a po pečlivém prostudování jednotlivých kandidátek zodpovědně rozhodli,
kdo v městském zastupitelstvu zasedne. To totiž

do značné míry ovlivní, jakým směrem se naše
město dále bude ubírat.
V srpnu se konal již neuvěřitelný dvacátý ročník
Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov.
Obrovské poděkování za velice vydařenou akci
spojenou s oslavou životního jubilea paní Evy Pilarové patří především panu JUDr. Vítu Fialovi, který každoročně věnuje spoustu času sestavení programu. Vždy se mu přitom podaří dosáhnout toho,
že každý ročník je zcela jedinečným zážitkem.
V samotném závěru mého sloupku bych vás

Dubáček

chtěla upozornit na další ročník Dne architektury, který se koná již 4. října. Stručnou pozvánku na letošní cyklovýlet směřující ze Mšena přes
Lobeč až do Dubé naleznete uvnitř tohoto Dubáčku. Více informací naleznete s dostatečným
předstihem na našich webových stránkách, na
facebooku města Dubá a na plakátech.
Přeji vám pohodový zbytek léta, bohatou houbařskou sezónu a hlavně příjemné počasí provázející začátek podzimu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Lokální záplava v Heřmánkách

Přívalový déšť letošního 26. - 27. července způsobil v osadě Heřmánky velké škody. Z pole nad
osadou splavila voda bahno na zahrady osmi
domů, dostala se i do hospodářských objektů
a garáží, a zasaženy byly také čtyři studny.
V místě za bývalou hasičskou zbrojničkou vznikla velká laguna bahnité vody. Členové jednotky
dobrovolných hasičů z Dubé, kterým pomohli
zpočátku kolegové z Holan, po tři následující
dny opětovně vyčerpávali vodu ze studní, vybrali vodu z garáže, spláchovali bahno z pozemků,
přístupových cest a zápraží budov. Pracovníci
města Dubá s mechanizací částečně odstranili naplaveniny u některých objektů a částečně
odbagrovali strouhu. Pracovníci Krajské správy silnic Libereckého kraje prohloubili příkopy
a pročistili propustky.
Déšťová voda, stékající z pole, poško-

dila také obecní cestu
v Horních Heřmánkách.
Zde zaměstnanci města
Dubá navezli cca 50 tun
štěrku, kterým cestu vyspravili. Déšť, který přišel o několik dní později
3. srpna, cestu opět poškodil a částečně štěrk
odplavil, proto ji zaměstnanci města opravili znovu.
Zemědělec, který obhospodařuje obě pole
osázená kukuřicí, ze
kterých voda s bahnem
stekla, se zavázal, že
po sklizni kukuřice změní

PODĚKOVÁNÍ

Koncem července jsme se po několikadenní nepřítomnosti vrátili s manželkou do Dubé a zjistili, že v důsledku nadměrných srážek a zejména porušené (zřejmě nezaústěné) kanalizace výše
v ulici, máme částečně zaplavený suterén, byli jsme zoufalí. Nejsme už mladí a s postupujícím
věkem je člověk více a více ze všeho vykolejený.
Jediné, na co jsem se ještě v noci zmohl, bylo napsat žádost na MěÚ o odstranění příčin
a zabezpečení pytli s pískem, protože bylo jasné, že při příštích větších srážkách nám půjde
voda do domu znovu.
Rád bych moc a moc poděkoval všem, kteří nám nečekaně rychle a účinně pomohli. V první
řadě jsou to hlavně hasiči, kteří nám s obrovským nasazením vystěhovali sklep a vyčerpali vodu,
pan Janďourek, který vše zařídil, paní Benešová, která nám zapůjčila vysoušeč a v neposlední
řadě pan Šmol, který ho přivezl a zapojil.
Nečekal jsem tolik rychlosti, ochoty a skvělého přístupu a jsem ze všeho až dojatý. Velice
všem děkujeme.
Jarmila a Jaroslav Moravcovi

ZUBNÍ POHOTOVOST

osevní postup a kukuřici již na těchto plochách
sít nebude. Slíbil také vytvořit travnaté pruhy,
které zabrání vodě z přívalových dešťů stékat
dolů a splavovat ornici mimo pole.

PODĚKOVÁNÍ
HASIČŮM

Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolným
hasičům, za jejich obětavou práci při odstraňování následků zaplavení obce Heřmánky
bahnem vyplaveným z kukuřičného pole vlivem prudkého deště. Dva dny neúnavně pomáhali odstranit následky živelné pohromy.
Je milé vědět, že máme za zády takovouhle složku lidí, kteří pomohou, když do slova a do písmene teče do bot. Klobouk dolů
před vámi chlapi.
Marie Rosůlková s rodinou

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 6. 9.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663
neděle 7. 9.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530
sobota 13. 9.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176
neděle 14. 9.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

sobota 20. 9.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
neděle 21. 9.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356
sobota 27. 9.
MUDr. Natálie Naboichenko
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 787
neděle 28. 9.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917

sobota 4. 10.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388
neděle 5. 10.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kamenický
Šenov
tel. 487 767 614

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 je možné platit také kartou.

Dubáček -
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Šance pro dívky

Školní kantýna nabízí

školní potřeby za přijatelné ceny!
Denně od 7:30 – 10:00 po telefonické dohodě kdykoli, tel: 487 883 950,
mob: 605 190 578 Pavlíková Helena

Sešit 520, 524, 525
5,Sešit 440, 444, 445
15,Vodové barvy 10 (KOH-I-NOOR) 45,Pastelky Studio
95,Náplně do Studio
18,Desky na písmena
52,Desky na číslice
39,Nůžky kulaté (i pro leváky)
od 15,Mazací tabulka + fix
47,Barevné papíry
17,-

Sešit 540, 544, 545
Náčrtník A3 20 listů
Temperové barvy 10 (KOH-I-NOOR)
Pastelky nelámavé
od
Plastelína (KOH-I-NOOR)
Záznamová kniha 100listů A5
Záznamová kniha 100listů A4
Pero Tornádo (aroma)
tuš černá
kelímek s bezp. uzávěrem

7,23,
99,25,17,29,49,18,13,15,-

Dále: sešity (různé druhy), obaly, propisky, tužky, pera (cool, gumovací), ořezávátka, pravítka,
kružítka, úhloměry, pryže, astrofolie A4, A5 euroobaly, eurodesky, milimetrové papíry, perka na
malování, zmizík, čtvrtky, lepidla (různé druhy), podložky do sešitů, podložky na modelování A3,
A4, voskovky, štětce, špejle, tuhy (do mikrotužek, do kružítek), uhel (přírodní, umělý), boxy na
sešity A4, A5, kufříky, penály atd.
Veškeré sešity i na střední školy!
Od září musí mít každý strávník novou přihlášku! e-mail: jidelnazsduba@seznam.cz p. Pavlíková

ZMĚNA – AUTOBUSOVÁ LINKA
DUBÁ – HOLANY – ČESKÁ LÍPA

Na základě informace od firmy Viatex spol. s r.o. dochází k odložení stavebních prací
v souvislosti s obchvatem města Dubá (silnice I/9). Z toho plyne, že silnice III/2601 mezi Dubou
a Dřevčicemi zůstává v letošním roce průjezdná. Z toho důvodu je od středy 6.8. autobusová
linka 500281 Dubá – Holany – Česká Lípa a zpět vedená podle pravidelných jízdních řádů.
Většina spojů této linky jede mezi Dubou a Dřevčicemi opět přímo; přes Zátyní jsou vedeny
pouze spoje č. 7 (v 6:45 ráno z Dubé) a č. 16 (odpoledne v 15:00 z Č. Lípy).
Jan Roženský, KORID LK, spol. s r. o., Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Najde Simona Krainová vítězku své soutěže letos na Liberecku?
Letos už podruhé se v rámci modelingové
soutěže Czechoslovak TopModel uskuteční 11 regio nálních 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.
„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 rámci 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 šance,“
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.
Petra Holubová

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 180,- Kč/ks, dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční v sobotu 13. září a 11. října 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
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Křestní jména v září a jejich význam

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

Máři, variacemi jména jsou Maria, Mariam, Maryam, Miriam, také Maruše, Marika nebo Marisa
(kombinace jmen Marie a Luisa). Dalšími verzemi
jména jsou i Maryša, Mariana aj.
Marie je nejužívanějším českým jménem. Jeho význam však není zcela jednoznačný. Jde o prastaré
hebrejské jméno, které se objevuje již v Bibli. Pochází zřejmě z hebrejského jména Mirjam (česky
Miriam), kterému se přisuzuje egyptský původ. Pocházelo by z egyptského „merit amm” s významem
„milovaná Bohem”. Jméno bývá spojováno i přímo
s hebrejským slovem „mara” s překladem „drsný”
či „hořký”. „Mara se však může překládat i ze sanskrtu, kde znamená „ničitel”. Aramejskou podobou
jména Marie je Marjam. Z aramejštiny se jméno
může překládat jako „kapka moře”, také „krásná”
1.9. Samuel (1)
Mužské křestní jméno Samuel pochází z hebrejštiny. nebo jen „paní”.
Vyvinulo se z hebrejského „šmúel/šemúel”, v překla- 14.9. Radka (5)
du „jméno boží” (hebrejsky „šém” − „jméno”, „él” − Latinskou podobou jména je Hilaria nebo Gau„Bůh”). Jméno má doslova posvátný význam, objevu- dencia.
Radka je novějším slovanským jménem. Toto ženské
je se již v Bibli jako jméno židovského proroka.
křestní jméno vzniklo osamostatněním domáckých
2.9. Adéla (12)
jmen začínajících na Rad- (Radoslava, RadoŽenské jméno Adéla je původu starogermánského. variant
míra,
Radimíra
aj.). Jméno bývá spojováno i s archaJedná se o počeštěnou a zkrácenou formu německé- ickým slovanským
jménem Radmila, pravděpodobně
ho jména Adelheid. Významový výklad tohoto jmé- jde o odvozeninu právě
tohoto jména. Novodobý výna je vznešená bytost, člověk s vybranými způsoby znam všech jmen začínajících
na Rad- je odvozován
a ušlechtilou postavou. Adéla se dá překládat jako od slova „radovat se”. Také jméno
Radka se tak pře„vznešená“, „ušlechtilá“ či „spanilá“.
kládá jako „radostná” či „radující se”.
4.9. Jindřiška (4)
Jolana (1)
Jméno má mnoho cizojazyčných podob. Na Sloven- 15.9.
Jméno
je pravděpodobně příbuzné s řeckým
sku se užívá jako Henrieta, stejně tak i v Polsku jménemJolana
Helena.
mít buď řecký, nebo slovan(zde také jako Henryka). Anglická verze jména je ský původ. ŘeckáMůže
verze
výkladu jméno spojuje se
Henrie�a, italská Enriche�a nebo Enrica, španělská jménem Helena. Významově
by se pak překládalo
Enriqueta, francouzská Henrie�e. Němčina jméno z řečtiny jako „světlo“ či „pochodeň“.
Jméno se mohzná jako Hendrika nebo Hendrike.
lo
vyvinout
z
ruské
verze
jména
Helena
– Jelena.
Jméno Jindřiška pochází ze staroněmeckého jmé- Jméno však mohlo vzniknout i z maďarského
slova
na Heimerich. Vyvinulo ze slov „heim“ („domov“) „jóleán“. Pak by se překládalo jako „dobrá dívka“,
a „ríhhi“ („vládce“), překládá se tedy jako „vládce/ také „spravedlivá/správná dívka“.
vládkyně domu“ či „paní domova“.
16.9. Ludmila (8)
9.9. Daniela (4)
nosila již svatá Ludmila – babička svatého
Jméno je známé také v němčině, italštině nebo pol- Jméno
Václava.
Je slovanského původu a překládá se jako
štině. Francouzština užívá variantu Danielle, stejně „lidu milá“.
tak i norština nebo dánština. V angličtině se setká17.9. Naděžda (4)
me s verzí Daniela, Daniella i Danielle...
Jméno Daniela má hebrejský původ. Stejně jako muž- Anglická a francouzská podoba jména je Nadine.
ská varianta Daniel pochází z hebrejského „Dáníél“, Německou verzí je Nadeschda. Polština jméno zná
které se dá přeložit jako „Bůh je můj soudce“ nebo jako Nadzieja.
Naděžda je ženským křestním jménem slovanského
„souzena Bohem“.
původu. Jméno vzniklo v ruštině jako doslovný pře11.3. Denisa/Denis (4/3)
řeckého slova „elpis”. Významem slova „elpis”,
Jméno se užívá také ve slovenštině, španělštině nebo klad
také
jména
Naděžda je tedy jednoduše „naděje”, posrbochorvatštině. Anglická, německá, francouzská tažmo pak „plná
naděje” nebo „dávající naději”.
i holandská verze jména je Denise, ruská Denisija.
18.9.
Kryštof
Jméno má stejný původ jako mužské jméno Denis.
Obě jména pocházejí z řečtiny. Jméno vzniklo jako Angličtina, němčina, norština nebo islandština jméodvozenina řeckého jména Dionýsos, který byl bo- no užívá jako Christopher, němčina ho pak zná
hem vína. Překládá se pak jako „božské dítě“, „bůh i jako Christoph. Francouzská varianta jména je
vína“ nebo „zasvěcená bohu vína“. Česká podoba Christophe, italská Cristoforo, španělská Cristóbal.
jména byla zřejmě převzata z francouzštiny. Jméno Mužské křestní jméno Kryštof (také Krištof) má řecký původ. Jeho význam je spojován s řeckým jméDenisa se ve staročeštině užívá jako Diviška.
nem Chrisroforos. Jde o složeninu dvou slov, slovo
12.9. Marie (26)
„christos“ znamená v řečtině „olejem pomazaný“
Jméno Marie má mnoho variant a jmen významově a „ferein“ - „nosit“. Jméno se pak symbolicky přepříbuzných. Ve staročeské podobě se vyskytuje jako kládá jako „ten, kdo nosí v srdci Krista“.
1.9. Linda (1)

Toto jméno nemá jasný význam. Linda se vyskytuje
v mnoha jazycích, často přímo v této podobě.
Jméno Linda má několik odlišných teorií výkladu.
Význam a původ jména tak není přesně znám. Jméno bývá spojováno se španělským slovem „linda“ ve
významu „krásná“, ale také s německým výrazem
„lind“ s překladem „jemná“, „mírná“. Jméno je však
velmi blízké i německému slovu „linde“ s významem
„lípa“ a také staroněmeckému „lindy“, které se překládá jako „zmije“. Tím však možné významy jména
ještě nekončí. Někteří vědci vznik jména odvozují ze
jmen končících na -linda, tedy Adelinda, Belinda aj.
Jméno by pak mělo stejný význam jako jména, ze
kterých bylo odvozeno.

24.9. Jaromír (3)

Jaromír se vyskytuje i ve slovenštině, v polštině,
holandštině nebo srbochorvatštině - jako Jaromir.
Významově shodná jsou i německá jména Garhard,
Gerard nebo Gerlach.
Jméno má slovanský původ s velmi hlubokou historií, která sahá až ke staročeskému slovu „jaryj“
s významem „bujný“, také „silný“ nebo „prudký“.
Druhá část jména „mír“ se překládá jako „mírný“
nebo „mírnící“. Význam jména Jaromír je tak „silný“,
„bujný“ nebo „ten, kdo dokáže zmírnit (usměrnit)
svoji sílu“. Jméno má i archaickou verzi odvozenou
z němčiny - Jaroměr. Jméno by se pak překládalo
jako „slavný svojí silou“ („měr“ – „slavný“).
25.9. Zlata/Zlatuše (0/2)

Variacemi jména jsou Zlatuše a Zlatava. Maďarskou
obdobou jména Zlata je Aranka.
Jméno má slovanský původ. Také jeho význam
je patrný na první pohled, je spojený s drahým
kovem, přímo zlatem. Významem jména Zlata
je skutečně „zlatá”. Jedná se o překlad římského jména Aurelia, kořeny jména tak sahají až do
dob starého Říma.
26.9. Andrea (6)

Andrea je ženským jménem s mužským protějškem
v podobě Andrej. Staročeskými variantami jmen jsou
Ondřejka a Ondřej.
Jméno má řecký původ ve jméně Andreas. Překládá
se jako „odvážná“, „statečná“, „bojovná“, „statná“.
Česká podoba jména byla zřejmě převzata z francouzské mutace André.
27.9. Jonáš (1)

Cizojazyčnými variantami jména jsou Jonas (němčina, angličtina, francouzština, portugalština, dánština, norština, švédština aj.), Jonah (angličtina), Jonás (španělština), Ionas (řečtina), Giona (italština),
také Jonasz (polština), Jónás (maďarština) nebo Iona
(ruština).
Jonáš je starým hebrejským jménem, které nosil již
biblický prorok Jonáš. Jméno vzniklo z hebrejského slova „jona“ s významem „holub“. V doslovném
překladu je tak muž jménem Jonáš holubem. Jméno Jonáš se přeneseně překládá i „volný jako pták“.
Jméno navazuje na hebrejské jméno Jónáh, rozšířilo
se prostřednictvím řečtiny.
28.9. Václav/Václava (35/2)

Václav je doslova slavným jménem, možná proto je
u nás tak oblíbené. Nese v sobě slovanské hodnoty
i kousek české hrdosti.
Mužské křestní jméno Václav má i ženský protějšek
ve jménu Václava, které se však zdaleka neužívá tak
často jako mužská varianta jména. Stejný význam
jako jménu Václav je přisuzován i jménu Boleslav.
Jméno má slovanský původ. Jde o novější podobu
staročeského jména Venceslav s významem „slavnější”, „více slavný” (staroslovanské „vence” znamená „více”).
29.9. Michal/Michael (23/2)

Mužské křestní jméno Michal má hebrejský původ.
V Bibli se jménem Micha´el nazýval jeden z apoštolů. Jméno se vykládá jako „ten, který je jako Bůh”,
„podobný Bohu”. Michal je zkráceninou jména Michael.

Dubáček -
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Přes Chlum a Jestřebí

Cyklovýlet přes Chlum, Jestřebí, Zahrádky a Holany, dlouhý 36 kilometrů, vede většinou po silnicích, jen v malé části je nutné zdolat složitější terén. Trasu si lze zkrátit na pěší vycházku o délce
12 km, jestliže do Chlumu dojedeme autobusem
a ze Zahrádek do Dubé se vrátíme také autobusem. Pojedeme-li na kole, vydáme se po silnici do
Vrchovan, kde u kaple Nanebevzetí Panny Marie
z roku 1801 odbočíme doleva úzkou silničkou na
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a pokračujeme ulici dále. Druhou odbočkou zahneme doprava. Stoupáme půvabnou uličkou, lemovanou kamennými zdmi, projedeme kolem posledního
domku, za nímž se asfaltový povrch mění na polní
cestu. Z návší jsou krásné rozhledy do krajiny, vidíme na hrady Starý Berštějn i Bezděz. Pokračujeme dále rovně až k místu, kde cesta sjíždí lesem
do roklinky. Ačkoliv vyjetá cesta zabočuje doprava,
my se dáme méně používanou cestou doleva a posléze vystoupáme působivou úzkou skalní cestou
na návrší k rozcestníku. Pokračujeme po červené
turistické značce směrem na Jetřebí. Písčitá cesta
dost prudce klesá, následný úsek po vrstevnici vytřídá velmi prudké kratší stoupání a pak již sjíždíme

Kaplička v Karasech

Z Vrchovan do Chlumu

Chlum. Na okraji Chlumu mineme starobylá sloupová Boží muka a hřbitov. Zabočíme doprava, míjíme další boží muka a dojedeme ke kostelu sv. Jiří
z roku 1739. Zprava areál kostela objedeme – všim-

Bývalý mlýn v Zahrádkách
Kostel sv. Ondřeje v Jestřebí

Kostel sv. Jiří v Chlumu

neme si krásné kamenné brány napravo od kostela
– a sjedeme dolů k zastávce autobusu. Přejedeme
kolmo přes ulici směrem k hospodě a posléze zabočíme doprava. Mineme kamenný sokl s křížem

Výhled nad Chlumem

kolem božích muk k Jestřebí. Škoda, že část cesty
těžaři zaházeli pokácenými břízami.
V Jestřebí projedeme kolem kostela sv. Ondřeje
z roku 1780 se sochou sv. Antonína Paduánského,
mineme malá boží muka a vlevo bychom se dostali k hradu a ke hřbitovu se zvonicí. Pokračujeme
v přímém směru do Provodína, kde na křižovatce
se zrcadlem odbočíme doleva a úzkou silnicí po
cyklotrase pokračujeme přes Karasy k Zahrádkám.
V Karasech míjíme malou kapličku sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 19. století. Druhá kaplička,
výklenková, se skrývá o něco dále mezi stromy
nad silnicí. Po pravé straně pak můžeme navštívit
Ornitologickou pozorovatelnu u Novozámeckého
rybníku. Dojedeme k viaduktu u Zahrádek, který
podjedeme, a stále po cyklotrase jedeme ulicí rodinných domků, po lávce přejedeme potok a pokračujeme kolem ruiny bývalého pivovaru doprava
k silnici. Před námi se tyčí
nádherná vážně poškozená budova bývalého mlýna
v novorománském slohu,
nad ní okrouhlý pavilonek a nárožní věž zámku.
Vlevo pak rovněž neudržovaná starobylá roubená
stavba. Na silnici se dáme
doleva, vystoupáme do
centra Zahrádek a u zámku se dáme opět doleva
po cyklotrase přes hlavní
silnici do Valdštejnské ale-

Lipová alej zvaná Valdštejnská alej

je. U silnice mineme sochu sv. Archanděla Michaela. Krásnou alejí starých lip projedeme k Barbořině mostku a pokračujeme v přímém směru kolem
rybníka na úzkou silnici, kde se dáme doprava do
Sádek. Odtud dojedeme do Holan, odbočíme doleva a posléze opět doleva směrem na Dubou. Přes
Kozlí Roh lesnatým a skalnatým údolím Heřmáneckého potoku přes dolní část Loubí a Heřmánky dojedeme do Dřevčic. Mineme krásný kamenný sokl
s křížem naproti hospodě a pohodlným sjezdem se
vrátíme do Dubé.
–myš–
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HRAD JESTŘEBÍ

Zajímavosti v okolí

Poprvé použil predikát „z Jestřebí“ Jindřich – či
Hynek – z rodu pánů z Dubé v roce 1295. Zda se
jednalo o nynější hrad Jestřebí, není jisté. Podle
novějších studií vznikl skalní hrad Jestřebí až na
počátku 15. století, protože po celé 14. století se
v historických pramenech hovoří jen o městečku Krušina, jak zněl tehdejší název obce Jestřebí. Od pánů z Dubé odkoupili hrad Smiřičtí, poté
Vartemberkové a spolu se zahrádeckým panstvím získal roku 1623 Jestřebí Albrecht z Valdštejna. Prostřednictvím jeho dcery přešlo panství
do majetku Kouniců, kteří zříceninu hradu vlastnili až do roku 1936.

NOVÝ ZÁMEK

V druhé polovině 16. století postavili Vartemberkové, pravděpodobně na místě staršího sídla,
Nový Zámek v Zahrádkách – renesanční čtyřkřídlou stavbu s nárožními okrouhlými věžemi. Jako
konfiskát získal zámek spolu s celým panstvím
Albrecht z Valdštejna, poté jej drželi Kounicové.
Nyní je v majetku University Karlovy.
V druhé polovině 18. století byl zámek pozdně barokně a klasicistně přestavěn, počátkem
19. století byl upraven empírově. V lednu 2003
zámek vyhořel a posléze byl zakryt provizorní nízkou střechou. Kolem zámku je park, kam
byly přeneseny i dvě sochy – sv. Jan Nepomucký a sv. Barbora – z Barbořina mostu ve Valdštejnské aleji.
Park je volně přístupný, ale není možné
v něm jezdit na kole.
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NOVOZÁMECKÝ RYBNÍK

Rybník mezi Jestřebím a Zahrádkami byl založen ve 14. století za vlády Karla IV., podle jiných
údajů vznikl v roce 1416 současně se soustavou
Holanských rybníků. Jeho původní rozloha byla
4x větší než dnes, kdy dosahuje 70 ha. Rybník
napájí Bobří a Mlýnský potok. V roce 1933 zde
byla vyhlášena ornitologická rezervace. V roce
1991 byl Novozámecký rybník zapsán do Ramsarské úmluvy – seznamu významných mokřadů. Roku 1992 byla rezervace překategorizována
jako národní přírodní rezervace. Rybník, výpustní
kanál a přítoková Mnichovská průrva jsou také
zapsány do soupisu kulturních památek ČR.
Část rezervace tvoří i pobřežní rákosiny
a mokřady. Kromě mnoha významných druhů
vodních ptáků se na mokřadních loukách vyskytují
i vzácné druhy rostlin. Národní přírodní rezervace
Novozámecký rybník je zařazena mezi mezinárodně významné mokřady a je součástí Ptačí oblasti
Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady a evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

Zřícenina hradu Jestřebí

V polovině 16. století je hrad zmiňován jako
pustý, poté postupně docházelo k jeho destrukci, zaviněné lidskou činností, ale především erozí skalního suku. Zřícenina byla v 1. polovině
19. století romanticky upravena. Do současnosti
se z původní velikosti hradu zachovala jen malá
část, v roce 2009 se zřítil i vrchol skalního bloku
s cimbuřím. Zřícenina ve vlastnictví obce Jestřebí
je volně přístupná.

Socha sv. Barbory z Barbořina mostu

Ornitologická pozorovací věž u Novozámeckého rybníku

Novozámecký rybník

Nový Zámek

V letech 2011 – 2012 byl Novozámecký rybník kvůli opravě hráze vypuštěn. Zároveň s opravou byla také postavena ornitologická pozorovací
věž v Karasech a vyhlídkové molo v Zahrádkách.
Na vyschlém dně rybníka v tu dobu zahynuly tisíce škeblí, na které se při vypouštění zapomnělo. Na konci roku 2012 byl rybník znovu napuštěn. Rybník, spadající do katastrálního území
Jestřebí, je v majetku státu, spravuje ho AOPK
– Agentura ochrany přírody a krajiny.
–myš–
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Kultura

Krokodýlí
stezkou

Na cestu „Krokodýlí stezkou“ láká výstava akademické malířky Aleny Anderlové v Galerii Pošta
v Dubé. Figurální obrazy navozují návštěvníkům
vzpomínky na dobrodružné filmy, ale také ukazují virtuozně zvládnutou malbu mladé malířky. Až
do 20. září se mohou návštěvníci dubské Galerie
Pošta přijít pokochat působivými obrazy a nechat
se vtáhnout do světa indiánů, lovců a divoké zvěře. Galerie je otevřená vždy v sobotu s ve středu
od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný
termín návštěvy je možné dohodnout na tel. čísle
607 138 832.
–myš–

Alena Anderlová – Krokodýl

Vizuální umělec
Svatopluk Klimeš v Galerii Pošta

Na závěr letošní výstavní sezóny připravil
Podbezdězský spolek inteletuální, poetický
a okrašlovací v Galerii Pošta v Dubé výstavu: Svatopluk Klimeš – Dva metry nad polárním kruhem.
Vizuální umělec, akademický malíř Svatopluk Klimeš pochází z Prahy, kde také dodnes
žije. V letech 1967 – 1973 absolvoval Akademii
výtvarných umění v Praze. Kromě volné tvorby
se zabývá především pedagogickou činností –
působí na Fakultě umění a designu Univerzity
J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, jako lektor se
zúčastnil projektů a workshopů v České republice, ale i například v USA či v Německu. Jeho
dílo je součástí sbírek významných českých galerií, počínaje Národní galerií v Praze.
Svatopluk Klimeš používá ve své tvorbě
mnoho neobvyklých postupů a technik, pomocí
ohně tvoří propalované kresby i obrazy, na plátno lepí nejrůznější materiály, skládá artefakty
z papíru, využívá fotografii i filmový záznam.
Netradiční technologie okořeněné vtipem vytvářejí z jeho výstav zábavné dobrodružství.
Vernisáž výstavy v Galerii Pošta se uskuteční v pátek 26. září od 18 hodin. Výstava pak

potrvá do 25. října a bude 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–

Svatopluk Klimeš – Uprostřed bubnu (výtvarný přepis
centrálních motivů-kreseb na Laponských bubíncích,
plátno, popel, oheň)
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SZ ZÁKUPY

do 31. 10. Výstava strašidelných bytostí –
drak, hejkal, divoženky, vodník ad. v části zámeckého sklepení, v němž je k vidění také nádrž, kde se v historii skladoval led (tzv. ledárna).
Samostatná prohlídka bez průvodce. Otevřeno
během otevírací doby zámku. Jednotné vstupné:
od 3 let 20,- Kč.
Prodloužení výstavy: „Zapomenuté zámky“
do 31. 10. 2014 – připomene zbytky vybavení
zámků v okolí (ze sbírek Národního památkového ústavu, Uměleckoprůmyslového muzea
a Karlovy univerzity v Praze), které nebyly po
roce 1945 vybrány ke zpřístupnění veřejnosti.
Formou náznakově zařízených místností jsou
prezentovány zejména tyto zámky: Hrubá Skála, Sloup, Kopidlno, Doksy, Zahrádky, Český
Dub ad. Zároveň výstava upozorní i na zatím
běžně nepřístupné prostory zámku Zákupy, které by měly být v budoucnu po obnově vnitřní výzdoby (tapet a nástropní výmalby) začleněny do
prohlídkového okruhu. Zde se připomínají i další
pobyty Habsburků v Zákupech (císař František
Josef I., korunní princ Rudolf, svatba Františka
Ferdinanda d´Este). Výstava je součástí Velkého okruhu.

Hrady a zámky
6. - 7. 9. EHD mimořádné prohlídky zázemí císařova výtahu, 9:00-16:00 hod. Prohlídka vás zavede nejen k vlastní kabině s luxusním vybavením, ale také do stanic ve všech třech podlažích
a strojoven včetně té nejdůležitější na zámecké
půdě. Jednotné vstupné: 30,- Kč.
13. - 14. 9. Výstava jiřin – výstava v interiérech
zámku k připomenutí oblíbené květiny rakouské
císaře a posledního českého korunovaného krále
Ferdinanda Dobrotivého, který se dokonce vyučil
zahradníkem; 9,00 - 16,00 hod.
do konce října – Dětská trasa s panenkami – zámek Zákupy vyhoví zájmu návštěvníků a zpřístupní na sezónu 2014 trojici místností v 1. patře určenou především dětským
návštěvníkům. Tento okruh bude přístupný
volnou formou bez průvodce a nabídne alternativu k prohlídce historických interiérů, která může být zejména pro menší děti náročná.
Vedle zařízeného pokoje „princezny“ a kuchyně s kachlovým sporákem budou k vidění panenky od soukromých sběratelek ze 70.
a 80. let 20. století, které je obléknou tak, aby
představovaly vybranou módu a profese typické pro dané období 20. století či některé zná-
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mé pohádkové postavy. Vstupné: plné 40,- Kč,
snížené: 30,- Kč.
do konce září – Okem ptáka - od června až do
konce září najdete na chodbách zákupského zámku soubor 27 velkoformátových fotografií Jiřího
Částky o velikosti 600 x 900 mm, tištěných na fotoplátno, které byly pořízeny při letech horkovzdušnými balóny. Jedná se převážně o Liberecko a Český
ráj. Výstava se nazývá „Okem ptáka“ a návštěvníci
ji uvidí jako bonus po prohlídce zámku.

SH BEZDĚZ

7. 9. Bezdězská pouť - v 10 hodin mše sv.
v kostele sv. Jiljí v obci, ve 14 hodin přesun na
hradní nádvoří zakončen pobožností, občerstvení zajištěno.

SZ LEMBERK

13. 9. Dny evropského dědictví - Noční prohlídky zámku s živými obrazy - Nové zámecké prohlídkové okruhy v nočním světle. Akce
potrvá od 19.00 do 23.00 hodin. Jednotlivé
časy prohlídek budou stanoveny na pokladně.
Vstupné plné 120,- Kč, snížené 90,- Kč, rodinné 320,- Kč.

SH GRABŠTEJN

13. - 14. 9. Dny evropského dědictví – v rámci prohlídek objektu si návštěvníci budou moci
vyzkoušet nahazování omítky, rytí sgrafit, čeká
je i výklad se zajímavostmi „ze života stavebně-historického průzkumníka“ s důrazem na hrad
Grabštejn.

SZ SYCHROV

13. 9. zámecké nádvoří – v rámci EHD dne
13. 9. se od 19.00 hodin odehraje na zámeckém
nádvoří divadelní představení „Dívčí válka“ na
motivy stejnojmenné hry F. R. Čecha. V případě
nepříznivého počasí se představení přesune do
zámecké galerie. Vstupné 290,- Kč/osoba. Délka
představení: 120 minut. Předloha: František Ringo Čech, režie: Filip Jan Zvolský, scénář: Miroslav Oupic, Jindra Kriegel.
Zámek Frýdlant (foto Daniel Baránek)

Grabštejn (foto Roman Kursa, Wikipedia)

Z lemberských sbírek, vystavení kříže

Dubáček -
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Den architektury

VÝZVA FOTOGRAFŮM

Jste vášnivými fotografy?
Neváhejte se se svými fotografiemi pochlubit veřejně.
Máte-li zajímavé snímky Dubé či okolí, s nimiž byste chtěli seznámit
ostatní, zašlete je na mail face.duba@atlas.cz.
Vaše fotografie rádi zveřejníme jak na našich webových stránkách
www.mestoduba.cz,
tak i na našem facebooku a v městském zpravodaji. Fantazii se meze
nekladou, vítány jsou všechny fotografie zachycující život v našem
městě, zdejší památky, přírodu atd...
Všem zasilatelům předem děkujeme za spolupráci. V případě dotazů
je možné se obrátit na sl. Martínkovou (tel. 724 857 243).
Pozn.: Fotografie zaslané na výše uvedenou mailovou adresu nebudou
honorovány, jejich zasláním autor zároveň vyjadřuje souhlas s jejich
zveřejněním obvyklými způsoby. Zveřejněny budou pouze ty fotografie,
které nebudou v rozporu s dobrými mravy.
U všech fotografií je nezbytné uvést jméno autora.

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
20. 9. 15:00
Cesta do pravěku
Tradiční sobotní pohádka. Parta kluků se vydává
proti proudu řeky a času do dob, kdy Zemi obývali tvorové, kteří dnes už neexistují. Jejich cesta,
plná dobrodružství a zvratů, je prostě fantastická!
Divadlo Rozmanitostí Most
Vstupné: 80,- Kč
23. 9. 9:00 a 10:30
Koncert pro školy. Doprodej vstupenek v pokladně před představeními. Vstupné: 100,- Kč
Lípa Musica dětem: Otvírání studánek
Severáček – liberecký dětský sbor ZUŠ
Jiří Kubík – baryton
Pavel Soukup – vypravěč
B. Martinů: Otvírání studánek, kantáta pro sóla,
ženský sbor a instrumentální doprovod H354
P. Eben: Kdyby tu nic nebylo
M. Uherek: úprava lidových písní
Crystal
12. 9. 17:00
20 let Českolipského dětského sboru
Slavnostní výroční koncert a křest nového CD.
Sbormistr: Petr Novák. Hosté: Komorní soubor
ZUŠ Česká Lípa, Big‘O‘Band Liberec, Skupina
Pegas, Bývalí členové Českolipského dětského sboru. Klavírní doprovody: Eva Navrátilová,
Kristina Leiblová, Margarita Moskvinová. Hostující sbormistři: Marek Ottl, Lukáš Černý, Štěpán
Police a Miloš Bok.
Vstupné: 100,- Kč
20. 9. 19:00
Štefan Margita – operní gala
Mezinárodní hudební festival Lípa Musica
Štefan Margita – tenor, Marek Štilec – dirigent,
Filharmonie Hradec Králové.
Vstupné 690,-, 590,- a 490,- Kč
22. 9. 20:00
Florea Theatrum
Giuseppe Scarlatti: Armida
Mezinárodní hudební festival Lípa Musica.
Komorní opera (1766) ze zámeckého archívu
Českého Krumlova v premiérovém podání mo-

4. 10. 2014 se město Dubá již potřetí
zapojí do projektu Den architektury
Mšeno – Lobeč – Dubá. Jedná se
o cyklovýlet po památkách Kokořínska.
Pro ty, co by trasu na kole nezvládli,
bude připraven malý autobus.
Sraz je v 10.00 hod. u kašny
na Náměstí Míru ve Mšeně a odtud
se bude směřovat do Lobečského
pivovaru a poté do Dubé. Podrobnosti
programu budou uveřejněny
na plakátech.

bilního barokního divadla Florea Theatrum.
Vstupné 590,-, 490,- a 390,- Kč

ská zábava. Pokračování Svatováclavské pouti
v penzionu Jizera, od 20 h.

MŠENO

ÚŠTĚK

13. 9. III. setkání s loutkami u Hlovecké studánky
Hlovec
13. 9. Tenisový turnaj - hřiště za sokolovnou
ve Mšeně
14. 9. 9:30 - 16:00
Zavírání šoupátek - náměstí Míru ve Mšeně
JAWA – MOTO – ČZ VETERAN CLUB MŠENO
sraz v 9.30 na náměstí Míru ve Mšeně - vyjížďka okolím Mšena
20. 9. 9:00 - 19:00
Cyklotrek - Městské lázně Mšeno, kokořínské
lesy
Tradiční cykloturistická akce se startem a cílem
na koupališti.
21. 9. 17:00 - 19:00
Plochá dráha - 1. liga družstev, plochodrážní
stadion
28. 9. Memoriál V. Mokrého - nohejbalový turnaj, hřiště za sokolovnou ve Mšeně
4. 10. Drakiáda

LOBEČ

4. 10. Den architektury, pivovar v Lobči

KOKOŘÍNSKÝ DŮL

20. 9. 11:00
Kokořínská klasika - tradiční cyklistický závod
hospoda U Grobiána, Kokořínský Důl

KADLÍN

13. 9. Plody podzimu - Dny otevřených dveří
muzea i rozhledny Kadlín. Výstava zahradních
výpěstků, soutěž o největší dýni.

ZÁMEK STRÁNOV

27. 9. Svatováclavská pouť - tradiční pouťové
atrakce, jarmark, staročeské speciality, humorné soutěže nejen pro Vašíky. Maškarní Václav-

Galerie U Brány - do 9. 10.
Václav Fišer – Plastiky, keramika, obrazy
to nejlepší z tvorby excelentního keramika a malíře

VYSOKÁ

19. 9. 18:00
Dům řemesel Arcadis - Vernisáž výstavy “Silniční cyklistika”.
Srdečně zveme všechny naše přátele, kamarády
a milovníky historických kol na vernisáž fotografií
Markéty Navrátilové, která proběhne v Domě řemesel Arcadis v pátek 19. září v 18 hodin.

MĚLNÍK

Masarykův kulturní dům
10. 9. - 3. 10.
Výstava fotografické a filmové tvorby studentů
Střední školy fotografické, filmové a televizní,
o.p.s. ve Skalsku. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 9. září 2014 od 17.00 hodin v MKD
Mělník. Průřez prací studentů školy, jejíž cílem
je příprava nové generace mladých filmových
talentů, lidí vzdělaných v umění fotografické, filmové a televizní tvorby zaměřené na reportážní,
dokumentární, populárně-vědeckou, instruktážní,
propagační a multimediální oblast.
vstupné: zdarma
Galerie a café Ve Věži - do 28. 9.
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
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2. 9. – 28. 9. Fenomén kalamář – výstava v muzejní kavárně, jejímž prostřednictvím se budou
návštěvníci moci seznámit s předměty a propagačními materiály, jejichž námětem je vinná lahev
specifického tvaru, v českých zemích spojovaná
především s vinařstvím v Mělníce.
4. 9. – 21. 9. „Jungmanka“ má narozeniny - ZŠ
Jungmannovy sady Mělník slaví hned dvě výročí
najednou: 120 let od založení Veřejné obchodní
školy a 50 let od vzniku Základní devítileté školy. Výstava připomínající výročí ZŠ Jungmannovy sady se koná v malém muzejním sále, vernisáž se uskuteční 3. 9. 2014 v 16 h.
13. – 14. 9. Dny evropského dědictví
17. 9. Houby Austrálie 3. díl - přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od
17 h., přednáší JUDr. Aleš Vít
25. 9. – 28. 10. Markův svět – výstava kartonových modelů a nově i nápadů s dřevěnou duší
mělnického školáka Marka Suchého v malém
sále, vernisáž se koná ve středu 24. 9. v 16 h.
26. – 28. 9. Vinobraní v muzeu - ochutnávka
českých vín ve středověkých sklepích, Mělnická
cimbálovka v sobotu 27. 9. od 15-17 h., výstava
(ochutnávka) vín z Nominační soutěže pro Salon
vín ČR pro Vinařskou oblast Čechy, kterou pořádá Cech českých vinařů ve spolupráci s ČZU a
RMM ve velkém sále muzea (26. 9. od 16 do 22
h. a v sobotu od 10 do 22 h.)
30. 9. – 2. 11. Příroda Aljašky – výstava fotografií PhDr. Miloslavy Havlíčkové z cesty po Aljašce
v muzejní kavárně

do 31. 3. 2015 Z historie malé železnice aneb
železniční hračky - nově upravená dlouhodobá
výstava věnovaná historickým modelům a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let
1890–1960. Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy historických vláčků modelu kolejiště.
Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet si
svou zručnost v malé dílně, kde si mohou sestavit modely ze stavebnice Merkur podle vlastních
představ.
Srdečně zveme také do stálých expozic!
Historická expozice: Nahlédnutí do středověkého
města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední
život obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých
sklepích)
Historické kočárky – Vánoce 1890 – 1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930, odpoledne v parku 1930 – 1940, válečný interiér 1940

Dubáček

– 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a návštěva
zdravotního střediska 1960 – 1969.
Kavárna a víno
Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku kvalitních českých vín. Skupiny mohou po
předchozí objednávce degustovat víno v původních středověkých sklepích z 2. poloviny 14. století. Na jednotlivce čeká stejný sortiment vín
v muzejní kavárně, která láká i příjemným posezením na historických hradbách.
Otevírací doba muzea: úterý – neděle 9.00 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje, náměstí Míru 54,
276 01 Mělník
tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekretariát, fax: 315 622 158, muzeum@muzeum-melnik.cz www.muzeum-melnik.cz, Facebook:
Regionální muzeum Mělník

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, přednášek,
dílniček pro děti i dospělé a odpolední taneční zábavy.
Letošním tématem jsou NÁVRATY KE KOŘENŮM.
Podrobnosti budou upřesněny na plakátech.

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

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 skutečnost opačná.
Vy, naši spoluobčané, jste nám již důvěřovali, pro některé jsme
byli rodinnými makléři, stávali se z nás přátelé a někdy i kamarádi.
Kdo pamatuje dobu 20 let zpět ví, že jsme si s klienty navzájem věřili, pracovali mezi sebou na základě důvěry a jak se říká na čestné
slovo. Ano, dnes pracujeme na základě smluv, uzavřených mezi naší
kanceláří a Vámi jako majiteli nemovitostí. Naše smlouva je čitelná,
a zakládá se na serióznosti, slušnosti a hlavně smlouva slouží Vám,
aby jste věděli, kdo Vaši nemovitost prodává, pronajímá a za jakých
podmínek. Jsme členy Evropského klubu realitních kanceláří a členy Asociace realitních kanceláří a věřte, že v těchto sdruženích jsou
poctiví a svědomití makléři a kanceláře.
Naše kancelář se nachází v Českolipské ulici č. 47, Dubá, okr.
Česká Lípa, pracuje v ní jeden makléř a jedna makléřka, kteří se
snaží pracovat poctivě a vstřícně k lidem, k Vám, svým spoluobčanům. Naší starostí je mít stále dobré jméno jako každý slušný makléř
a poctivá realitní kancelář, 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 mi dovolte Vás touto cestou oslovit, s tím, že budete-li
něco pronajímat, prodávat, nebo se budete chtít jen informovat, zkuste naše služby a určitě budete spokojeni.
Makléři v kanceláři Dubá, Českolipská 47,
Kontakt : 778 439 650, 603 822 777
E mail : lenka@bv-reality.cz
duba@bv-reality.cz
Václav Birhanzl, majitel RK BV REALITY
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Mezinárodní jazzové dny 2014
foto Petr Voldřich

Los Rumberos kvartet, foto Martin Rupert

foto Petr Voldřich

Big Band Michaela Wollmana Kosmonosy, foto Martin Rupert

foto Petr Voldřich

