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Pohádkový les
foto Václav Zýval

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
v úvodu mého slova pro tento měsíc bych vás
chtěla informovat o tom, jak se Dubá umístila
v rámci projektu „ČEZ osvětluje přechody“, o kterém jsem psala v předešlém vydání Dubáčku.
Přechod pro chodce u autobusového nádraží se
v konkurenci dalších devíti přechodů v regionu
Severní Čechy dostal na konečné 4. místo s počtem 1288 hlasů. Nedostali jsme se tak sice mezi
tři města, kterým automaticky zajistil vybudování
osvětlení nejvyšší počet hlasů, nicméně v době,
kdy píši tento sloupek, rozhoduje odborná komise
o zbývajících dvou přechodech, které jsou rizikové a budou rovněž osvětleny. O tom, zda budeme vybráni, se dozvíme v nejbližších dnech a vás
samozřejmě budeme informovat obvyklým způsobem, tedy jak v příštím zpravodaji, na našich internetových stránkách i na facebooku. Tímto bych
chtěla poděkovat za vaši podporu a hlasy, které
jste Dubé zaslali.
V uplynulých týdnech jsme se společně se
základní školou a mateřskou školou zabývali výběrovým řízením na dodavatele plynu pro objekty ve vlastnictví města Dubá. Hodnotící komise
doporučily vybrat firmu ENRA SERVICES s. r. o,
jejíž předložená nabídka byla pro jednoznačně
nejvýhodnější. Nový dodavatel se zaručil dodávat plyn až o 22 procent levněji než je stávající
cena, kterou platíme. Smlouvy budou uzavřeny na
období od září 2013 do prosince 2014. Ráda bych
vás informovala, o tom, že nabídka na podstatně
levnější plyn od nového dodavatele, kterého jsme
vysoutěžili, platí také pro občany. V případě, že
někdo z vás bude mít zájem o tuto nabídku, mů-

žete se na firmu ENRA SERVICES s. r. o. obrátit
na telefonním čísle 848 125 126 nebo na e-mailu
nabidka@enra.cz, kde zodpoví vaše otázky. Při
komunikaci se zákaznickým střediskem je potřeba zdůraznit, že bydlíte v Dubé.
Dalším z témat, kterému bych se zde chtěla
věnovat, je projekt bezbariérovosti Dubé. S radostí
vám mohu oznámit, že se nám po velmi náročné
práci s přípravou veškerých náležitostí, jako je audit bezbariérovosti Dubé, generel bezbariérových
tras či projektová dokumentace ke stavebnímu
povolení, podařilo získat dotaci na realizaci první
etapy bezbariérovosti Dubé. První etapu představuje výstavba chodníku, který povede z ulice Nedamovská, podél školky až k areálu Autokempu
Nedamov. Realizaci bezbariérové trasy č. 1 podpořil rovněž Vládní výbor pro zdravotně postižené
občany v rámci Národního rozvojového programu
mobility pro všechny k financování. Dotace, která
je přiznaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury, bude činit až 70 procent z uznatelných nákladů. Zbývajících 30 procent uhradí město ze svého
rozpočtu. Trasa pro pěší z Dubé do Nedamova
je velmi využívaná nejen místními obyvateli, mezi
nimiž je mnoho maminek s kočárky, ale také celou řadou návštěvníků, kteří k nám zavítají. Cílem
projektu je postupně na etapy zvýšit bezpečnost,
ale také přístupnost míst, jako je právě Nedamov,
kam doposud museli chodci jít buď po silnici, nebo
po udusané hlíně v aleji. Ani jedna z těchto dvou
variant však nebyla bezpečná ani pohodlná. Chodník je koncipován tak, že se po něm bez problémů
budou moci pohybovat také imobilní občané a lidé
s omezenou schopností pohybu či orientace.

Bezpečnosti, i když z jiného pohledu, se
budu věnovat i v následujícím odstavci. Vzhledem ke stále se množícím případům vandalismu
a poškozování městského i soukromého majetku, jsme s Policií ČR v Doksech a bezpečnostní
agenturou HENIG – security servis, s.r.o. jednali
o možnosti rozšíření kamerového systému v Dubé. Pokrytí všech lokalit, kde nejčastěji vandalové řádí, by mělo zajistit celkem šest kamer – dvě
otočné a čtyři statické. Záznamy z kamer budou
průběžně sledovat zaměstnanci HENIGU. Pro Policii ČR se budou záznamy nahrávat a budou moci
být použity pro případná šetření. V červnu vypíšeme výběrové řízení na dodavatele kamerového
systému, a tak bychom se mohli všichni s nadcházející letní sezónou cítit ve městě bezpečněji.
Více informací o této problematice vám přineseme
v příštím Dubáčku.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě Dne rodiny, který se uskutečnil v Nedamově. Ačkoliv počasí nebylo zrovna ideální, myslím, že se akce vydařila. Zároveň
vás všechny chci co nejsrdečněji pozvat na Letní
slavnosti města Dubá, které se u příležitosti výročí 760 let od první dochované písemné zmínky o našem městě, konají v sobotu 29. června na
autobusovém nádraží. Podrobný program naleznete uvnitř zpravodaje.
Přeji vám, pokud možno, slunečný začátek
léta a všem školákům, ať mají na vysvědčení
samé hezké známky, na které mohou být oni
i rodiče pyšní.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku
poděkovat manželům Sobotkovým z Dubé,
kteří se ujali pejska, jehož MěÚ Dubá
spolu s veterinární správou odebral jeho
chovatelům. Ze zanedbaného pejska se
díky péči manželů Sobotkových stal opět
hezký psík, jakým býval dříve. Děkuji jim
tímto za to, že mu poskytli nejen péči při
léčbě, kterou vyžadoval, ale také lásku
a domov, jaký si zaslouží.
Ještě jednou děkuji.
Zuzka Martínková, ekolog

Dubští senioři
opět cestovali
Na svůj letošní první výlet se vydali dubští senioři
ve středu 22. května. Počasí jim moc nepřálo, ale
program byl takový, že to nikomu nevadilo. Cesta autobusem vedla na sever do Trmic. Na zdejším zámku je pěkná rodinná pohoda a nádherná
výstava modelů železnic. Druhou zastávkou bylo
nákupní centrum Fórum v Ústí nad Labem, především proto, že je zde zřízena kabinková lanovka, která zájemce odveze přes údolí na zámeček
Větruši, odkud je krásná vyhlídka a v restauraci
se dobře vaří. Poslední zastávka byla cestou zpět
v Kravařích. Zdejší Vísecká rychta je od Dubé jen
pár kilometrů, ale mnozí výletníci netušili, že se
jedná o největší roubené stavení v naší republice
a je zde zajímavá expozice českolipského vlastivědného muzea. Shrnuto – výlet se všem líbil
a podle ohlasů se všichni senioři už těší na další,
tentokráte podzimní výlet.
Danuše Červená
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
DUBÁ
s odborným výkladem se uskuteční ve středu 19. 6. 2013 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti zastupitelstva, ul. Dlouhá čp. 86, Dubá.
Do návrhu ÚP Dubá je možné nahlédnout od 14. 5. 2013 do 26. 6. 2013
na těchto místech:
• u pořizovatele, v budově Městského úřadu Česká Lípa - úřadu územního plánování, Moskevská 8 (II. patro) v České Lípě,
• na internetových stránkách města Česká Lípa (http://www.mucl.cz, odkaz úřední deska, část úřad územního plánování,
• v budově Městského úřadu Dubá.

Krádeže hřbitovní výzdoby
Po delší odmlce se nám na městě opět množí
stížnosti občanů na krádeže hřbitovní výzdoby.
Je pravdou, že tyto nepříjemné věci se dějí každoročně, a to i přesto, že je hřbitov průběžně dozorován. Tím nechci říci, že nemáte hroby svých
blízkých zdobit květinami nebo svíčkami, protože
hrozí, že vám je někdo odcizí. Chci vás ale důrazně požádat, v případě, že budete mít podezření,

že se někdo na hřbitově dopouští krádeže nebo
se třeba jen chová neobvykle, obraťte se ihned
na městský úřad, popřípadě i přímo na mne (tel.
číslo je 724 857 243) a my věc prošetříme. Je
možné, že ve spolupráci s občany, kteří hřbitov
navštěvují, se nám podaří podobným krádežím
zamezit. Předem vám děkuji za spolupráci.
Zuzka Martínková, ekolog

Z městské matriky
Dne 14. června 2013
uplyne již 22 let, co nás
navždy opustil Jan Hraník
z Vrchovan.
Stále vzpomíná sestra
Helena s rodinou.
Dne 24. června 2013 uplyne již rok, co nás navždy
opustila naše milovaná
Jarmila Havlíková z Nového Berštejna. Všichni,
kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcera Alena a vnoučata s rodinami.
Dne 28.6.2013 uplynou
tři roky od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše milovaná a hodná maminka,
babička paní Marie Povejšilová. 1. července by
oslavila hezkých 90 let života. S bolestí
v srdci a láskou stále vzpomínají dcera
a synové s rodinami.

JUBILEA
Havelka Josef, Dubá
Repčák Štefan, Zakšín
75 let
Šímová Libuše, Dubá
Hrach Zdeněk, Deštná
Hajná Juliana, Korce
Mika Václav, Dubá
85 let
Skovorodnikova Antonia, Horky
Zítková Jarmila, Dubá
Štewich Zdeněk, Dubá
85 let
Bártová Dagmar, Dubá
84 let
Pařízek Jaroslav, Dřevčice
Pauzr Bohuslav, Dubá
75 let

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 24.5.2013
v hojném počtu rozloučit do kostela v Dubé se
zesnulým panem Josefem Rejzkem.
Rodina Rejzkova

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dubáček -
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Výsledek humanitární sbírky
Při odvozu věcí odevzdaných do humanitární
sbírky, předalo město Dubá Diakonii Broumov
celkem 54 pytlů s oblečením, obuví a hračkami
a 9 krabic s domácími potřebami. Město navíc
na přepravu věcí do Broumova přispělo část-

kou dva tisíce korun. Všem, kteří se do sbírky zapojili, za Diakonii Broumov i město Dubá
upřímně děkuji.
Zuzka Martínková, ekolog

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme moc ekoložce Zuzance Martínkové za perfektní spolupráci při pomoci pro útulek v Kozlech, při stavbě a likvidaci žabích zábran, při vyklízení školního kompostu. Její práce
je obdivuhodná, je spolehlivá a šikovná, prostě
člověk na svém místě. Všem jejím pomocníkům
děkujeme také.
Zuzko, dík, Jana a Pavel Maškovi

Usnesení z veřejného zasedání
Usnesení č. 5/2013 ze dne 23. května 2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky před- dost č.ev. 4/13): podle vypracovaného geomet- komentář starostky: Základní škola ušetří po
ložený program veřejného zasedání Zastupitel- rického plánu se jedná o p.p.č. 25/11, zahrada o změně dodavatele plynu přibližně 22 % ze soustva města Dubá č. 5/2013.
výměře 10 m2, p.p.č. 28/2, ostatní plocha o vý- časných nákladů na nákup této komodity.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 měře 12 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan J.P. a paní 7) UDĚLILO na návrh Komise pro občanské
2) URČILO na návrh paní starostky zapisova- D.P., kupní cena činí 1 080,- Kč plus správní po- záležitosti Cenu města Dubá panu Petru Čechotele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovate- platky, vše se splatností při podpisu kupní smlou- vi za jeho mimořádný přínos městu především
le zápisu pana Jaroslava Hozu a pana Milana vy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení v oblasti pedagogické a sportovní.
Netrha a zapisovatele usnesení pana Lubomíra kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
Wagenknechta.
ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tom- komentář starostky: Zastupitelstvo udělilo
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 to termínu nedojde k uzavření předmětné kupní Cenu města Dubá panu Petru Čechovi a prosmlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
jevilo tak uznání za jeho celoživotní práci pro
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 mládež i město Dubá.
pitelstva č. 4/2013 ze dne 18. dubna 2013 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
4d) ROZHODLO na návrh majetkového výboru 8) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní staVZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 5/2013 kon- zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města Dubá rostky týkající se:
trolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- (složka č. 6a/13) nabízenou nemovitost budovu
a) projektu „Senioři komunikují“
hlédnutí na Městském úřadě Dubá
čp. 14 na Masarykově náměstí v Dubé stojící na komentář starostky: Ve dnech 17. až 20. 6.
st.p.č. 210, v obci Dubá, katastrální území Dubá. 2013 proběhne v našem městě bezplatný kurz
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- Strana prodávající je I.I.T.E., spol. s r.o., se síd- pro seniory. Přijali jsme nabídku na spolupráci
ru zastupitelstva na základě písemné žádos- lem Varnsdorf, kupní cena činí 900 000,- Kč se při realizaci projektu „Senioři komunikují“ a náti (složka č. 25/12), vyhlásit a zveřejnit záměr splatností podle ujednání uvedeného v kup- sledně jsme byli mezi 48 vybranými ze 100 žáprodeje městských pozemků: část p.p.č. 177/18, ní smlouvě a ve smlouvě o advokátní úschově dostí. Kurz je placen z Nadačního fondu manželesní pozemek o výměře cca 70 m2, část p.p.č. peněz, a odkoupit do vlastnictví města Dubá lů Lívie a Václava Klausových. Projekt „Senioři
1363/3, ostatní plocha o výměře cca 10 m2, (složka č. 6b/13) nabízené nemovitosti budovu komunikují“ pro rok 2013 se týká obsluhy PC.
v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Vý- bez čp./č.ev stojící na st.p.č. 208/1, a pozemky Velice mě těší zájem našich seniorů, kurz je
měra a rozsah pozemků budou upřesněny geo- st.p.č. 208/1, zastavěná plocha a nádvoří o vý- plně obsazen.
metrickým plánem. Jedná se o pozemky z části měře 492 m2, st.p.č. 210, zastavěná plocha a náb) výběru dodavatele na rekonstrukci topení
pod budovou a z části u budovy č.ev. 82 v Ne- dvoří o výměře 426 m2, v obci Dubá, katastrální ve staré budově Základní školy Dubá
damově. Prodej části lesního pozemku doporučil území Dubá. Strana prodávající je ELITE a.s., se komentář starostky: Na doporučení hodnotící
odborný lesní hospodář Městských lesů Dubá, sídlem Varnsdorf, kupní cena činí 300 000,- Kč komise k veřejné zakázce malého rozsahu jsem
s tím, že je v této věci zapotřebí provést odnětí se splatností podle ujednání uvedeného v kupní vybrala firmu František Doležal, Česká Lípa. Natohoto pozemku z pozemků určených k plnění smlouvě a ve smlouvě o advokátní úschově pe- bídka splnila všechny podmínky zadání a nabífunkcí lesa.
zí nejnižší cenu 291 694,- Kč bez DPH. Předněz.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1 mětem plnění zakázky je rekonstrukce rozvodů
ústředního topení včetně výměny článkových tě4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru 5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního les a instalace ventilů s termostatickými hlavicezastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- výboru zastupitelstva týkající se Závěrečného mi ve staré budově základní školy.
c) výběru dodavatele zemního plynu pro
ka č. 7/13), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje účtu města Dubá za rok 2012, který bude v souměstských pozemků: části p.p.č. 195/3, trvalý ladu se zákonem o obcích projednán na červno- město Dubá a Mateřskou školu Dubá
travní porost, část p.p.č. 204, ostatní plocha, vém zasedání Zastupitelstva města Dubá, a dále komentář starostky: Po výběrovém řízení jsme
část p.p.č. 205, ostatní plocha, část p.p.č. 314/ stavu finančních prostředků města Dubá ke dni změnili dodavatele plynu, nejvýhodnější nabídku
předložila společnost ENRA SERVICES s.r.o.,
1, trvalý travní porost, část p.p.č. 323/1, zahra- 30. 4. 2013, který byl 11 milionů 268 tisíc Kč.
IČ 28626532, se sídlem Ostrava, s fixací od
da, část p.p.č. 324, trvalý travní porost, o celkové výměře cca 2 500 m2, v obci Dubá, katast- 6) VYBRALO na návrh paní starostky na zá- 1. září 2013 do 31. prosince 2014. Stejně jako
rální území Zátyní. Výměra a rozsah pozemků kladě doporučení hodnotící komise v záležitos- škola bychom měli ve městě i ve školce ušetřit
budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná ti výběru dodavatele – Veřejná zakázka malé- přibližně 22 % ze současných nákladů na dodávse o pozemky navazující na pozemky st.p.č. 68/ ho rozsahu na akci „Nabídka sdružených služeb ku plynu. Společnost ENRA SERVICES s.r.o,
1 a p.p.č. 314/2, v obci Dubá, katastrální úze- dodávky zemního plynu pro ZŠ Dubá s fixací od nabízí také spolupráci našim občanům a podnimí Zátyní.
1. září 2013 do 31. prosince 2014“ společnost katelům. K dispozici bude zákaznická kancelář
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 ENRA SERVICES s.r.o., IČ 28626532, se sídlem na těchto kontaktech: mail nabidka@enra.cz,
Ostrava. Tato společnost splnila všechny stano- tel. č. 848 125 126, kde bude zajištěn veškerý
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru vené podmínky podle zadání a nabídla nejnižší servis s přípravou smluv apod.
d) obnovy městského lesoparku v Dubé
zastupitelstva prodej městských pozemků (zá- cenu.
měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žápro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1 komentář starostky: V červnu zažádáme o do-
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taci na obnovu lesoparku, který se nachází v Dubémezi máchadlem a budovou bývalé nemocnice, později mateřské školy, směr Nedamov.
V současné době je celý prostor bývalého lesoparku pokryt vzrostlými stromy. Komunikace
jsou částečně zachovány, ale ve špatném stavu. Návrhem řešení tohoto prostoru je celková
obnova, s minimálním zásahem do stromového
porostu. Lesopark by měl sloužit k relaxaci. Obnova počítá také s umístěním dětských prvků.
K tomu je třeba kompletně zrekonstruovat lesní cesty a odpočinkové plochy, vybavit prostor
městským mobiliářem (lavičky, koše, stojany na
kola, apod.). Prostor kolem odpočívadel bude
oživen dosadbou trvalek lesního charakteru.
Rekonstrukce by si vyžádala přibližně náklady
700 000,- Kč.
e) rozšíření kamerového systému v Dubé
komentář starostky: Vzhledem ke stále se

opakujícímu vandalismu připravujeme podrobnější monitorování města. Kamerový systém
by měl obsahovat 2 otočné a 4 statické kamery. Záznamy z kamer budou průběžně sledovat
zaměstnanci hlídací agentury HENIG – security
servis, s.r.o. Pro Policii ČR se budou záznamy
nahrávat a budou moci být použity pro případná
šetření. V červnu vypíšeme výběrové řízení na
dodavatele kamerového systému, a tak bychom
se mohli všichni s nadcházející letní sezónou cítit
ve městě bezpečněji.
f) prodeje městského majetku
komentář starostky: Z nepotřebného majetku
města byl prodán traktor Zetor 7211 za 100 500,Kč a dva křovinořezy a sekačka za 3 710,- Kč.
g) schválené dotace na akci „Dubá 1. etapa
– Chodník Nedamovská“
komentář starostky: S radostí jsme přijali zprávu o tom, že Výbor SFDI schválil příspěvek na

Dubáček

realizaci akce z programu určeného ke zvýšení
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Na realizaci 1. etapy v roce 2013 byla našemu městu schválena limitní výše příspěvku
3 112 000,- Kč.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 20. 6.
od 18.00 v Dubé.

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v dubnu
l Dne 11.4.2013 od 00:32 do 07:57 hodin vyjela
jednotka k požáru do Zátyní s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár bývalé
přípravny krmiv v objektu vepřína, kde byla požárem zasažena 1/3 střešní konstrukce. Do příjezdu dalších jednotek byla prováděna požární

čtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o likvidaci části dřevěné chatky.
Jednotka byla velitelem zásahu odeslána zpět na
základnu.
l Dne 15.4.2013 od 20:33 do 21:11 hodin
byla jednotka vyslána k požáru travního poros-

místě již zasahovala jednotka z HZS ÚO Česká
Lípa. Naše jednotka provedla doplnění vody do
CAS a vypomohla s hasebními pracemi na jednom proudu „C“. Příčina vzniku požáru byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Požár byl beze
škody.
l Dne 21.4.2013 od 13:52 do 14:56 hodin vyjela
jednotka k požáru do Starých Splavů s technikou
CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo
zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu byl zjištěn požár rákosu na ploše 10 x
20 metrů. Jednota na místě z rozkazu velitele zásahu byla určena na vyproštění vozidla CAS jednotky HZS ÚO Česká Lípa z podmáčené louky.
l Dne 21.4.2013 od 14:48 do 15:30 hodin byla
jednotka povolána k požáru do Doks na hlavní
pláž Máchova jezera s technikou 2x CAS-32
T148 v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu,
provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu byl zjištěn požár rákosí na ploše 5 x 10 me-

ochrana střešní konstrukce navazujícího objektu. Po příjezdu dalších jednotek bylo na lokalizaci a následnou likvidaci postupně nasazeno šest
proudů „C“. K dohašovacím pracím bylo prováděno postupné rozebírání střešní konstrukce a stropu přípravny. Na místě dále zasahovaly jednotky HZS ÚO Česká Lípa, Úštěk, JSDHO Tuhaň,
Doksy, Staré Splavy a Kravaře. Při zásahu došlo
k úrazu dvou členů jednotky. Příčina vzniku požáru je úmyslné zapálení a je nadále v šetření Policie ČR. Předběžná škoda vyčíslená majitelem
je 900.000,- a uchráněn byl majetek v hodnotě
1.000.000,- Kč.
l Dne 11.4.2013 od 15:56 do 17:00 hodin byla
jednotka vyslána k požáru chaty Pod Borným ve
Starých Splavech s technikou CSA-25 Liaz v po-

tu do Zakšína s technikou
CAS-25 Liaz a CAS-32
T148 v počtu 1 + 5. Po
příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu
bylo zjištěno, že majitelé
si na svém soukromém
pozemku udělali oheň na
opékání buřtů. Jednotka
nezasahovala. Jednalo
se o planý poplach.
l Dne 19.4.2013 od 17:46 do 18:50 hodin vyjela jednotka k požáru do Provodína s technikou
CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár travního porostu na ploše 10 x 30 metrů. Na

trů. Z rozkazu velitele zásahu byla jednotka dána
do zálohy na místě zásahu z obavy možného rozšíření požářiště vlivem povětrnostních podmínek.
Příčina vzniku požáru byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Požár byl beze škody.

Dubáček -
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l Dne 22.4.2013 od 16:00 do 17:30 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Kruh s technikou
CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn

požár travního porostu na ploše 20 x 100 metrů
a části aleje stromů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním proudem „C“ a jednoduchými hasebními prostředky. Příčina vzniku

požáru byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení.
Škoda je v šetření Policie ČR.
Jaroslav Hoza

Hasiči radí občanům

Jak se zachránit z hořící domácnosti
Podle současných statistických údajů vzniká nejvíce požárů domácností v nočních a brzkých ranních hodinách. Noční požáry jsou velmi nebezpečné zvláště proto, že je v tuto dobu v domech
velké množství spících osob, u kterých klesá běžné vnímání i schopnost se správně a rychle rozhodovat v případě vzniku nebezpečné situace.
Jedním z výborných pomocníků, kteří mohou
spícímu člověku zachránit život, pokud v domácnosti vypukne požár, je autonomní hlásič požáru
(kouře). Jedná se o přístroj, který včas detekuje
vznikající požár (přítomnost kouře) a vyvolá poplach. Cena protipožárních hlásičů je ve srovnání
s hodnotou majetku v domácnosti a lidského života zanedbatelná. Pohybuje se od cca 200 do
2 000 Kč za jeden kus. Jejich jednoduchá konstrukce (obvykle 2 hmoždinky, napájení na 2 tužkové baterie) umožňuje namontování svépomocí.
Hlásiče se umisťují na stropy, v ideálním případě
všech místností v bytě (v domě). V případě montáže pouze jednoho hlásiče v bytě ho umístěte
na strop do centrální místnosti, např. do chod-

by, kam ústí jednotlivé místnosti bytu. Důležité je
také kupovat výrobek se srozumitelným návodem
k instalaci a použití v českém jazyce, nejlépe od
českého výrobce.
Co dělat, když doma ucítíte kouř?
• Chraňte si dýchací cesty kusem látky (kapesník, pyžamo atd.), nejlépe namočeným.
• Pohybujte se při zemi, kde je nejčistší vzduch
a je nejlépe vidět.
• V noci nerozsvěcujte světla, zvláště pokud je
cítit plyn.
• Před otevřením dveří zkontrolujte hřbetem
ruky, zda není horká klika nebo jejich povrch.
• Pokud dveře nejsou horké, upozorněte ostatní
členy domácnosti a společně okamžitě opusťte
byt. Pomozte malým dětem a osobám se sníženou pohyblivostí.
• Pokud jsou dveře horké, nikdy je neotvírejte, protože může za nimi hořet. Ucpěte mezery pod dveřmi (dekou, peřinou atd.), aby dovnitř
pronikalo co nejméně toxického kouře a přesuňte se k oknu, kde budete moci dýchat čerstvý
vzduch.

Registr smluv: Vaše peníze
pod Vaší kontrolou
Česká republika řeší zcela zásadní problém: od
svých občanů vybírá obrovské množství prostředků, které přesto nepostačují k financování
všech jejích úkolů. Další zvyšování daní samozřejmě není uspokojivým řešením. Státní pokladna je bezedná a příliš snadno se v ní ztratí jakékoli množství peněz. Co s tím? Domnívám se,
že jediné smysluplné řešení spočívá v důsledné
kontrole utrácení veřejných prostředků.
Jsem totiž přesvědčen, že i nyní se utrácí mnoho veřejných prostředků neefektivně - a
mnohdy za naprosté nesmysly. Téměř denně
čteme o tom, jak se tu ztratilo téměř 400 mil. Kč
v kauze Promopro, jak se vynaložilo zbytečně
900 mil. Kč za Opencard, jak se kupují na Ministerstvu dopravy Tic-tacy kus za 85 Kč. Tomu
je třeba učinit přítrž.
O tom, že změna je žádoucí, ostatně pochybuje málokdo. Složitější se zdá být zodpovězení
otázky, co konkrétně je třeba udělat. Odpověď je
přitom velmi jednoduchá:
stačí rozsvítit,
tedy zveřejnit na internetu, za co a na základě jakých smluv jsou utráceny veřejné prostředky. Zveřejnit je jednoduchým, přehledným a administrativně nenáročným způsobem. Zkušenosti
ze Slovenska, kde tento systém funguje již dva
roky, ukazují, že toto jednoduché opatření může
přinést úspory v řádu desítek miliard korun.
Zveřejňovat potřebné přitom není vůbec složité. Smlouvy jsou dnes už psány v počítači. Pro
zveřejnění je nemusíte skenovat, podpis a razítko
nejsou důležité, podstatný je obsah. A tak smlouvu jednoduše zveřejníte formou, která je svou náročností někde mezi odesláním e-mailu a zadáním platebního příkazu. Určitě ne těžší.

V průběhu loňského roku jsem proto spolu
se svými kolegy připravil návrh zákona o Registru smluv, který by měl do výdajů státu a dalších
subjektů veřejného sektoru vnést jasno. V těchto
týdnech je návrh projednáván výbory Poslanecké sněmovny. Jeho přínos nespočívá jen v tom,
že občané získají detailní přehled o hospodaření s jejich penězi. Skutečnost, že veškeré údaje
budou na internetu kdykoliv komukoli k dispozici,
bude mít i další závažné důsledky. Politici a úředníci změní – podobně jako na Slovensku - své
chování a budou se ke svěřeným prostředkům
chovat hospodárněji jednoduše proto, že budou
pod neustálým dohledem.
Lze předpokládat, že na kontrole bude mít zájem jak konkurence, které jde o veřejné zakázky,
tak občané, kteří přirozeně chtějí vědět, za co
se utrácí jejich peníze, ale i politická opozice. Ti
všichni velice motivovaně a zdarma zajistí kontrolu - bez zaměstnávání dalších úředníků, bez
zřizování dalších drahých a neefektivních institucí. Nejen, že bude kontrola průběžná, ale povede
i k tomu, že bude průběžný přehled o výdajích
veřejných institucí. Skončí také honička na konci
roku, kdy se utrácí často bezhlavě zbylé peníze,
jen aby nebylo vidět, že mohlo pro úřad na ten
rok stačit i méně…
Všechna tato negativa by měl odstranit Registr smluv. Opatření jednoduché, ale nesmírně
účinné. Pevně doufám, že se mi pro něj podaří
najít dostatečnou podporu napříč Poslaneckou
sněmovnou a prosadit jej do českého právního řádu. Je nejvyšší čas. Při pohledu na růst
veřejného zadlužení je jasné, že už včera bylo
pozdě.
Mgr. Jan Farský

• Zavolejte telefonem na tísňovou linku 150
nebo 112, případně volejte z okna o pomoc
a vyvěste z okna kus světlé látky, abyste na
sebe upozornili záchranáře.
• Upozornit na sebe můžete i boucháním do topení, zejména v panelových domech.
• Jste-li v přízemí a můžete bezpečně vyskočit,
opusťte místnost oknem.
• Nikdy se nevracejte zpět do hořícího bytu
nebo domu, můžete tím ohrozit sebe na životě.
Domácím mazlíčkům pomohou přivolaní hasiči.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
PLACENÁ INZERCE

Penzion Černý mlýn
přijme

kuchaře / kuchařku
na červen, červenec a srpen,
týdenní turnus, HPP,
brigáda - možnost i při ÚP
kontakt:
e-mail: j.vesy@seznam.cz
tel.: 777 283 762
PLACENÁ INZERCE

Pronajmu nebo prodám

byt 2 + 1
Dubá – Nový Berštejn.
Bližší informace
na tel.: 724 336 967

PLACENÁ INZERCE

Vývoz domovních čističek,
jímek, septiků a lapolů
Tatrou 148
možnost až z 30 m
smluvní ceny
tel.: 606 935 052
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Poděkování dubským hasičům
Chtěla bych tímto poděkovat dubským hasičům a jejich
rodinným příslušníkům za přípravu a pořádání soutěží pro
děti u příležitosti letošních Čarodějnic. Jako obvykle se děti
v Nedamově pořádně vyřádily
a nutno podotknout, že i přes
relativní nepřízeň počasí se
celá akce vydařila. Ještě jednou všem, kteří přiložili ruku
k dílu, děkuji.
Zuzka Martínková

Dubáček

Dubáček -
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Dubáček

Cena inzerce:
celostránková – 1.200,- Kč; 1/2 str. – 650,- Kč; 1/4 str. – 350,- Kč;
1/8 str. – 200,- Kč; 1/16 str. – 100,- Kč. Ceny jsou včetně DPH.

Změna adresy
pro zasílání inzerce do Dubáčku
Vážení inzerenti, dovolujeme si vás upozornit, že jsme z důvodu přehlednosti založili novou e-mailovou adresu
určenou výhradně pro zasílání inzerce v našem zpravodaji.
Nově, prosíme, zasílejte vaše objednávky i případné dotazy na adresu inzerce.dubacek@atlas.cz
Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi, redakční rada Dubáčku

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

JARNÍ AKCE NA UHLÍ
Areál PILY LUKA
Markvart Ladislav
Luka 8, 472 01 Doksy
tel: 723 524 112
email: pila.luka@seznam.cz
nabídka uhlí:
Ořech I., Ořech II.,
Kostka, polské uhlí
V našem areálu můžete také zakoupit
německé uhelné brikety a dřevěné brikety.
Brikety jsou buď pytlované po 25 kg
nebo volně ložené.
Doprava k vám domů zdarma,
složení pasem také zdarma.
Uhlí je skladované v hale.
Pro více informací nás kontaktujte
telefonicky nebo emailem.
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Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno dlouhodobě
každou sobotu
vždy od 9:00 do 11:00

Objednávky léků, požadavky,
informace na tel. čísle
487 870 139 (lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).

Dubáček

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 8.6.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 22. 6.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

pátek 5. 7.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 9. 6.
MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935

neděle 23. 6.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

sobota 6. 7.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134

sobota 15. 6.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 705

sobota 29. 6.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

neděle 7. 7.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134

neděle 16. 6.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

neděle 30. 6.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

Výročí Dubé
Letní slavnosti v Dubé, pořádané každoročně
poslední červnovou sobotu, jsou zároveň příležitostí oslavit významné výročí města Dubá.
Tradice oslav začala již v roce 1993, kdy si
město Dubá připomnělo 740 let od první písemné zmínky. Uběhlo dvacet let a Dubá letos slaví
760 let od prvního záznamu v historických úředních listinách.
První písemnou zmínkou o Dubé je listina
krále Václava I., ve které stvrdil dar pro nově
založený pražský rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. Šlechtici Albert či Albrecht a Jan
darovali tomuto řádu hrad Dubou s obcemi, které k němu náležely. Byly to vsi Dubá, Horky,
Rozprechtice a Březina a Březinka. Všechny
tehdy zmíněné vesnice existují do současnosti. Jen Březina a Březinka se změnily – jedna
v místní název usedlosti, místo druhé vznikla
Panská Ves.
Letos má Dubsko možnost oslavovat více výročí. Uplyne 665 let od prvního písemného zá-

Albrecht von Waldstein

znamu o vsi Deštná. V témže roce, tedy 1348,
totiž zemřel významný šlechtic, pán rozsáhlých
držav a pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé
(narodil se pravděpodobně v roce 1297), a Deštnou spolu s Dubským zbožím měla jako vdovské
věno zapsané jeho manželka Anežka.
Letos také uplyne 605 let od první písemné
zmínky o druhém dubském farním kostele sv. Kateřiny, který stál na místě dnešní pošty. Zároveň
jde i o první písemnou zmínku o dubské farní
škole, která při tomto kostele před 605 lety existovala. Velké výročí - 300 let - by letos oslavila
i škola v Deštné, kdyby nebyla v roce 1979 zrušena. Slavit by však mohla i samotná budova bývalé školy, její stavba byla zahájena v roce 1868
– tedy před 145 lety.
Oslavovat může v letošním roce i zámek
Nový Berštejn, před 460 lety roku 1553 byla záhájena jeho stavba (zámek byl dostavěn v roce
1567). Roku 1723 - tedy před 290 lety prodal Teobald Václav hrabě Buttler Berštejnské panství
s městem Dubá Františku Karlu Rudolfovi hraběti
Sweerts-Sporck (Špork).
Letos možné si také připomenout, že před
225 roky v roce 1788 byly v kostele Nalezení
sv. Kříže postaveny původní varhany. Pocházely
z dílny mistra Franze Katzera ml. z Kralic, měly
18 rejstříků a ještě o sto let později byly hodnoceny jako nejkrásnější široko daleko. V roce 1894
byly do původní ozdobné skříně vestavěny nové
varhany, některé z rejstříků původních varhan
však byly použity do nových.
V roce 1793 – před 220 roky byl dvorským
dekretem Dubé povolen magistrát s právnicky
vzdělanými úředníky. Stalo se tak díky nebývalému rozkvětu Dubé v předcházejících letech.
Výročí letos slaví i dubská škola – uplyne
125 let od zřízení měšťanské školy v Dubé. Za
připomínku stojí i výročí 105 let od zahájení autobusové dopravy mezi Dubou a Liběchovem.
A malé výročí slaví také současný Dubský hřbitov – zřízen byl před 85 roky.
Výročí se v letošním roce vztahují i na několik

významných osobností, spjatých s Dubou. Letos
uplyne 430 let od narození (24.9.1583 v Heřmanicích) politika a vojáka Albrechta z Valdštejna
– zemřel v Chebu 25.2.1634. Generalissimus Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna v roce 1623
– před 390 lety – koupil od svého synovce Berštejnské panství s Dubou a Deštnou.
Uplyne také 135 let od narození (23.7.1878
v Dubé) astronoma prof. Dr.Arnošta Dittricha (zemřel 15. prosince 1959 v Lomnici nad Lužnicí).
Významný vědec se zabýval kromě astronomie
také otázkámi teorie relativity a gravitace.
Před 80 lety v roce 1933 – 19. února – se
narodil v Brně-Maloměřicích překladatel, publicista a literární historik profesor Jaromír Wágner (Wagner). Zabýval se životem a dílem Karla
Hynka Máchy a to ho přivedlo do Dubé, o které
pak také psal. Zemřel 4. 6.1995. O Karlu Hynku
Máchovi také psal dokský mácholog Josef Panáček, zemřel před 40 lety 2.1. 1973.
Historií Dubé se zabývala rovněž dlouholetá

Arnošt Ditrich
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ředitelka Okresního archivu v České Lípě Mgr.
Marie Vojtíšková, která se narodila před 85 lety
30.1. 1928 v Praze (zemřela 15.1.2012 v České
Lípě). Marie Vojtíšková, čestná občanka České
Lípy, byla hlavní autorkou brožury o Dubsku, vy-

dané městem Dubá v roce 1993.
Před 5 lety v roce 2008 zemřel v Brisbane v
Austrálii malíř Pavel Forman (narodil se 1920 v
Čáslavi), bratr slavného režiséra. Nějakou dobu
žil na zámku Nový Berštejn a maloval okolí Dubé.

A zároveň si také připomeňme, že významné
70. jubileum slaví letos JUDr. Vít Fiala, skladatel, kontrabasista, baskytarista, zakladatel Mezinárodních jazzových dnů v Dubé a čestný občan
města Dubá.
–myš–

Ze života škol
Děti byly
odměněny

ŠKOLNÍ KANTÝNA NABÍZÍ
školní potřeby za přijatelné ceny!
Denně od 7:30 – 10:00 po telefonické dohodě kdykoli, tel: 487 883 950 Pavlíková
Sešit 520, 524, 525
4,Sešit 440, 444, 445
od 13,Vodové barvy 10 (KOH-I-NOOR) od 33,Pastelky Studio
92,Náplně do Studio
18,Desky na písmena
52,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
Plastelína (KOH-I-NOOR)
Desky na číslice
Pero Tornádo (aroma)
tuš černá
kelímek s bezp. uzávěrem

7,23,98,25,17,39,18,13,15,-

Za celoroční aktivní účast v soutěžích Hledej
a poznej, Jsme to, co jíme byly 15.5. 2013 odměněny v Ekoškole Dubá třídy II., III., IV., V..
V soutěži Hledej a poznej děti každý měsíc
zpracovávaly odpověď na jednu ekootázku, například Kolik zvířátek má chovatelský kroužek?
Na co se spotřebovává použitý olej z domácnosti? Apod..

Dále: sešity (různé druhy), obaly, propisky, tužky, ořezávátka, pravítka, kružítka, úhloměry,
pryže, 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) atd.
Veškeré sešity i na střední školy!

Seminář dobré praxe
Děti z Ekoškol v České republice se pravidelně
scházejí na seminářích dobré praxe, které organizuje hlavní koordinátor Ekoškoly v České republice Sdružení TEREZA. Takové setkání proběhlo
v pondělí 13. května v Ekoškole Lyčkova v Praze
8. Za naší školu se zúčastnily ekotýmačky Terka
Jansová, Vanesa Kicová a Eliška Mojteková.
Po vzájemném představení se skupina rozdělila na děti a dospělé. Obě skupiny pak odděleně řešily problémy ve své škole s programem
Ekoškola, např. dospěláci: jak zapojit své kolegy,
aby sami přicházeli s nápady a nehořekovali, že
přicházejí o vzácné vyučovací hodiny, kde získat prostředky na odměny dětem, děti: jak zapojit ostatní děti, aby pracovaly v programu rády
a s chutí. Součástí návštěvy byla prohlídka školy
a společný oběd.
Taková setkání jsou velmi užitečná, protože
umožní nejen výměnu zkušeností, ale i porovnání
Jak jsme na tom v naší škole? No, a my můžeme říci, že velmi dobře. Například děti v Praze
separují jen na chodbách – u nás separují i ve

třídách, v Praze odnáší separáty paní uklízečka
– u nás děti, separace v Praze je zaměřena na
papír, plast, vzácně tetrapaky – u nás separujeme celkem 7 složek.
Věřím, že i děti si odvezly spoustu postřehů,
které využijí na setkání ekotýmu školy.
Mgr. Jana Mašková

Přišli, zírali,
zasmáli se, užili si Místo pro Cyrilka

V Galerii Pošta v Dubé lákala na návštěvu výstava Pavly Koníkové Drobnosti pro radost a potěšení. Třeťáci neváhali a vyrazili. Úžasnosti, které
objevili, stály za to! Plechová sedací vana s nádhernou výzdobou uvnitř, žárovka s motýlem, mořský koník v nadživotní velikosti, malovaný chomout či rozbitý kousek květináče vymalovaný
a další parádičky byly nádherné.
Moc děkujeme za pozvání, pro nás to byl
milý zážitek.
Mgr. Jana Mašková

Letecký den Kvak, kvak,…
v Ekoškole
V úterý se uskutečnil letecký den v Ekoškole
Dubá. Z Ligy ekologických alternativ k nám zavítal pan Karel Merhaut se svojí letkou – letadýlky
na solární pohon. Děti si vyzkoušely, že letadýlka mají vrtulku v pohybu, i když nesvítí sluníčko,
a pokud rukou zacloní panýlek na vrtulce, přestane se točit.
Využití solární energie v praxi. Děkujeme.
Mgr. Jana Mašková

V soutěži Jsme to, co jíme děti jednou měsíčně řešily odpověď na otázky ze zdravé výživy,
např. K čemu se využívá rostlinka, kterou jste si
zasadili na školní zahradě? Jak dlouho trvá, než
se rozpadne v přírodě igelitová taška? Apod..
Děti soutěží již od roku 2004 a získávají tak
nové informace, které využívají i doma. Letošní
odměnou byla poukázka na bowling v hodnotě
300,- Kč. Věříme, že třídy si hru užijí.
Mgr. Jana Mašková

Letošní jedenáctá pomoc dětí z Ekoškoly Dubá
a MŠ Dubá při jarním tahu žab má na svém kontě celkem 1 318 kusů obojživelníků. Tah započal
letos později, až 10. dubna, ale o to byl rychlejší.
Průměrné denní sběry byly kolem sta kusů.
Celkově děti zachránily v období 2003-2013
– 6 617 kvakušek.
Děkujeme třídám II., III., IV., V., MŠ Dubá
a všem Dobrovolným pomocníkům z řad dospělých. Jsme dobří, kvak.
Mgr. Jana Mašková

Děti z Ekoškoly Dubá opět pomáhaly. V keramické dílně vyrobily závěsné kočičky, které věnovaly
kočičímu útulku v Kozlech. Celkem 50 kusů bude
prodáno na aukci útulku v České Lípě 16. června.
Děti tak přispějí na krmení a jiné potřeby pro zvířátka v útulku. Pomoc předali dne 2. května Jana
a Pavel Maškovi v doprovodu ekoložky města
Zuzky Martínkové do rukou vedení útulku.
Posledním přírůstkem v útulku je Cyrilek, kouzelné štěňátko, které čeká na nové páníky. Pokud
vám padl do oka, nejdete ho na adrese kočičí
útulek Kozly. Bude vás mít moc rád.
Jana a Pavel Maškovi
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Výlet po dávném Dubském panství
Dubá slaví 760 let od první písemné zmínky, která se týká hradu Dubá a vesnic, které k němu
tehdy náležely - tedy vsí Dubá, Rozprechtice,
Horky a Březina a Březinka, nazývané také někdy Malá a Velká Březina. Objedeme si toto malé
Dubské panství, uvedené v roce 1253 v listině
krále Václava I., kterou potvrdil darovaní hradu
a vesnic rytířskému řádu Křížovníků s červenou
hvězdou.
Na trochu namáhavý přibližně dvacetikilometrový cyklovýlet vyjedeme z Dubé mladou lipovou
alejí směrem na Rozprechtice. Sjedeme lesem
dolů do údolí, mineme bývalý Šibeniční mlýn,
zmiňovaný v roce 1520, zabočíme po silnici doleva a stoupáme k Rozprechtickému statku. Dá
se předpokládat, že právě místo, kde statek stojí,
je jednou z velmi dávno osídlených lokalit. Plošina na ostrohu s vlastním pramenem vody, který
zpod ní vyvěrá, je příhodné. Současná podoba
historické budovy statku, nyní ve velmi zuboženém stavu, pochází z přestavby statku, která se

Rozprechtický statek

Půvabný Plešivec

uskutečnila v roce 1878 - tedy i tato krásná novorománská stavba letos slaví výročí - 135 let.
Pokračujeme po silnici dále podél mokřin přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky a posléze odbočíme vlevo ostře stoupající silničkou
na Křenov. Osadou vyjedeme až na rozcestí pod
Kamenným vrchem, kde z návrší pod vodárnou je
pěkný rozhled. Odbočíme cestou doleva směrem
na Panskou Ves. V loukách vpravo se skrývá několik samot, přímo v osadě pak je nejvýraznější
budovou bývalá škola z roku 1887, kterou vidíme
vlevo za mohutnými lipami. Škola, do které chodily děti z širokého okolí, byla zrušena v roce 1965.
Osada Panská Ves vznikla na místě středověké
vsi Březina v 18. století.
Prudkým klesáním sjedeme do údolí, kolem
domů, které náležejí k Nedamovu, dojedeme
k mšenské silnici, kterou mírně šikmo doprava
překřížíme a dáme se směrem na Plešivec. Po
pravé straně cesty si všimneme ve skalních stěnách zbytků domů, které zanikly po II. světové
válce. Posléze se velmi ostrým stoupáním dostaneme do osady Plešivec. Z půvabné náhorní
planiny sjedeme dlážděnou cestou opět do údolí
na koreckou silnici, kde se dáme doleva a zhruba po půl kilometru odbočíme doprava Horeckým
dolem k Horkám.
Napravo od úzké silnice se tyčí rozeklaná
stěna skal. V místech, kde silnice serpentinou
prudce stoupá nahoru, je po levé straně známá
skála s německým nápisem. Vyjedeme - či spíše
vyvedeme kolo do osady Horky s kaplí sv. Trojice z roku 1797, která byla po rozsáhlé opravě
znovuvysvěcena v roce 2009. Projedeme osadou, mineme za posledními domy křížek na kamenném soklu, u kterého cesta zahýbá doleva.
O něco dále se nám naskytne pohled vpravo na
hrad Bezděz, vlevo na Starý Berštejn, pocházející z počátku 15. století.
Kolem zrekultivované bývalé skládky dojedeme k dokské silnici, kde se dáme doleva a sjedeme do Vrchovan. U zastávky autobusu zabočíme
doleva a kolem areálu chlévů a posléze podél
pastviny se dostaneme ke skupince mohutných
jírovců, pod kterými stojí kamenný sokl a křížem
a dřevené lavice. Pokračujeme v přímém směru

mezi ploty pastvin až k cípu lesa. U cesty stojí jeden z řady bunkrů, je odtud pěkný výhled
do krajiny.
Cesta nás dále zavede do bukového lesa,
kde odbočíme doleva a hlubokým úvozem sjíždíme dolů. Před dalším z řady bunkrů odbočíme
doprava a napojíme se na žlutě značenou lesní
cestu, kterou pokračujeme dále. Sjíždíme k dalšímu bunkru a posléze vyjedeme na kraj lesa
a k silnici. Před námi leží asi půl kilometru daleko od silnice usedlost Březinka. Mírně vpravo
za ní vidíme mohutnou budovu bývalé školy na
Panské Vsi. Snadno si tak uvědomíme blízkost
obou historických Březin, které ve skutečnosti
odděluje hluboké údolí.
Na korecké silnici se dáme doprava a sjedeme k Nedamovskému koupališti. Černý mlýn vlevo u silnice je připomínán již v roce 1551. Starou
lipovou alejí se vracíme k Dubé. U mostku před
budovou čp. 1 - bývalým špitálem a chudobincem zabočíme ze silnice doprava a podél stráně
dojedeme k pramenů a posléze k soše sv. Floriána u Máchadla. Sadovou ulicí se souborem památkově chráněných skalních sklípků dojedeme
k hotelu Slávie. U hlavní silnice můžeme pohledem doleva obsáhnout nejstarší historická místa v Dubé - vpravo nad hlavní silnicí stával hrad
Dubá, vlevo románský kostel sv. Petra a Pavla.
Po obou stavbách nezbylo nic.
Kde přesně se rozkládala původní osada
Dubá není zcela jasné. Každopádně kolem roku
1300 bylo jižně od hradu nově založeno dnešní městečko se čtercovým náměstím, s ulicemi
vybíhajícími z jeho nároží. Hrad Dubá v průběhu
času zanikl, ještě v 19. století po něm byly znatelné stopy, které ale výstavbou v lokalitě Na Výsluní zcela zmizely. Farní kostelík sv. Petra a Pavla byl Josefem II. v roce 1792 zrušen a prodán
k světským účelům, v roce 1794 byl změněn na
sýpku, v roce 1837 byla z jeho presbytáře udělána márnice - nová márnice byla postavena až
o dva roky později - a posléze byl i zbytek románského kostelíka zbořen.
myš

Známý nápis na skále vedle cesty k Horkám

Skály se zbytky domů vpravo od cesty na Plešivec

Dlážděná cesta z Plešivce

Pohled na usedlost Březinka

Dubáček -
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Kultura
Akce v České Lípě
8. června ve 12.30 hodin, klášterní zahrady VMG
ČL a KD Crystal
open-air 2013
VŠUDYBUD
Již 9. ročník českolipského multižánrového hudebního festivalu. Vystoupí MIDI LIDI, Fiordmoss,
Dirty Blondes, Attack of Rage, Kittchen, Scream
of the Lambs, Bouchací šrouby, Los chuperos
a dalších 35 účinkujících na 4 venkovních scénách a 1 klubové. www.vsudybud.cz
Vstupné 200,-Kč
14. června v19.30 hodin, Jiráskovo divadlo
W. Shakespeare - V. Klapka
JAK SE VÁM LÍBÍ JAK SE VÁM LÍBÍ?
Remake slavné komediální inscenace českolipského divadla z 80. let. Komedie o tom, jak
se hledá a nachází láska, o tom, jak žijí ti, kteří
jsou momentálně u Dvora... Zkrátka divadlo, které chtěli komunisté v 80. letech tak zakázat, až
ji čs. televize převzala jako úplně první záznam
amatérské inscenace. Hrají: T. Lačná, D. Krčmářová, Š. Kňákal, P. Landovský, J. Gottlieber, V.
Klapka. Scéna a kostýmy: R. Grolmusová. Režie: V. Klapka.
Divadelní klub Jirásek Česká Lípa
Vstupné 100,-Kč
14. června v19 hodin, Bazilika Všech Svatých
58. ročník Dvořákova festivalu
ANTONÍN DVOŘÁK - BIBLICKÉ PÍSNĚ
Aleš Bárta – varhany, Ivo Hrachovec – bas, Alfred Strejček – mluvené slovo. Na programu:
A. Dvořák – Biblické písně; Preludium D dur,
Fuga D dur, Preludium G dur, Fuga g-moll.
Vstupné 150,-Kč
20. června v 19 hodin, Kulturní dům Crystal
One kurde show RUDY Z OSTRAVY!!!
Postava Rudy z Ostravy se stala během let po-

pulární a v současné době platí za značku zajímavého a originálního humoru, který ovládl prakticky skoro všechna česká média.
Vstupné 220,-Kč
29. června celý den, prostranství u Kulturního
domu Crystal
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Tradiční červnové slavnosti města Česká Lípa,
tentokráte tři hudební pódia a zvláštní program
pro děti. Účinkují na příklad: Xindl X, Charlie
Straight, Věra Martinová, Yo Yo band, Dáda Patrasová, Pavel Cejnar a další. Moderuje Václav
Tittelbach. Doprovodný program: Neckyáda.

Výstava
ÚŠTĚK - Galerie U Brány
31. 5. – 4. 7. Jiří Ryvola - Obrazy a grafiky
- výběr z posledních prací svérázného malíře,
jako host vystaví své lepty Luboš Malina.

Koncert
Jaroslava Hutky

Sochy
Martiny Fotrové
Do dubské Galerie Pošta se v červnu nastěhují realisticky modelované sochy Martiny Fotrové.
Mladá sochařka pochází ze zdejšího regionu, navštěvovala gymnázium v Mimoni a poté studovala
Akademii výtvarných umění v Praze. Nyní žije v
Praze, od roku 2010 je členkou Spolku výtvarných umělců Mánes a vyučuje na fakultě architektury ČVUT v Praze.
Objektem uměleckého zájmu MgA. Martiny Fotrové je lidské tělo, které ztvárňuje obvykle v mírně
nadživotní velikosti. Své figurální sochy modeluje
realisticky s dokonalou znalostí anatomie, přitom
lidské tělo nepřikrášluje, neidealizuje. Portréty, které tvoří, vyjadřují charakter a vnitřní náboj.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 14. června
od 18 hodin a výstava potrvá do 13. července.
Galerie Pošta je otevřená vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín prohlídky je možné dohodnout na
telefonním čísle 607 138 832.
-myš-

Koncert se uskuteční v sobotu 22. června
v 19 hodin, nejspíše v sálu Sokolovny (objekt
vinárny U Zámku).
Pokud by byla jistota hezkého počasí a podaří se sehnat patřičné ozvučení, pak by koncert
proběhl v prostorách parku před zámkem v Zahrádkách (asi 100 m od objektu Sokolovny. Parkovat se
dá nejlépe přímo před parkem u zámku nebo na
parkovišti u autobazaru (křižovatka silnice na Litoměřice a odbočkou na Holany).

Máchovo jezero láká na unikátní akce
• Elitní beachvolejbal se vrací k Máchovu jezeru
• Požár výletní lodi “Racek”
• Volba nejhezčí “Dívky Máchova jezera”
• Setkání historických plachetnic
Kdo si myslí, že Máchovo jezero dokáže nabídnout jenom koupání a pláže se mýlí. Hned na
začátku letní sezóny je program nabitý zajímavými akcemi, ze kterých vybíráme hned čtyři
nejzajímavější:
6. - 9. června – “Staropramen Cool Super
Cup 2013”
Na Máchovo jezero se opět vrací tradice pořádání českých pohárů a mistrovství nejvyšší
úrovně v plážovém volejbalu. Celkem 4 špičkové
beachvolejbalové kurty má za úkol připravit Regata Máchovo jezero, která provozuje místní pláže. Začátkem června tak na Hlavní Dokské pláži
nalezneme 16 nejlepších mužských a ženských
dvojic nejen z české beachvolejbalové elity, ale
i týmy z Evropy a zámoří. Velkým lákadlem pro
diváky bude určitě Petr Beneš, účastník letních
olympijských her v Londýně. Turnaj začíná již
ve čtvrtek kvalifikacemi ženských dvojic, první zápasy zahajují ženy v pátek, kdy současně

začínají kvalifikace mužů. V sobotu 8.6. je na
programu hlavní soutěž a nedělní (9.6.) finálové vyvrcholení bude vysílat Česká televize na
kanálu ČT sport.
14. června – požár a záchranná akce na
lodi “Racek”
Pokud chcete vidět, jak rychle zasahují téměř všechny složky našeho záchranného systému, udělejte si výlet na Máchovo jezero v pátek
14. června. Téměř 200 účastníků této ojedinělé
akce zde od 13:00 budou simulovat zásah po
technické závadě na výletní lodi “Racek”. Na
programu je požár, panika, následná záchrana
osob z lodi i vodní hladiny, a také vyhledávání
utonulých. V plánech je dán i počet zraněných:
4 x popálenina, 6 x nadýchání zplodin hoření,
40 x tonutí, 10 x utopení, 40 x vyčerpání a stres
s rozvojem šoku. Zasahovat bude i vrtulník a záchranářská plavidla.
15. června – finále soutěže o “Dívku Máchova jezera”
Celkem 12 ze 42 dívek z Českolipska bude
v sobotu 15. června bojovat ve veřejném finále
na Hlavní pláži v Doksech o titul “Dívka Máchova

jezera”. Divácky atraktivní akci bude moderovat
herec Petr Šimůnek, který sám z Máchova kraje
pochází. Finalistky se mohou těšit na zajímavé
ceny, které věnovali partneři soutěže, též z regionu: Regata Máchovo jezero, HOTEL****PORT,
cestovní kancelář CK Eva Šulcová. Vítězka navíc získá roční kontrakt s prestižní modelingovou
agenturou Reas Agency z České Lípy.
5. – 7. července – setkání historických
plachetnic
První červencový víkend bude Máchovo jezero patřit příznivcům jachtingu a to ne ledajakého.
Od 5. do 7. července zde bude probíhat setkání,
a také závod historických plachetnic “Pohár White Queen”. Na sraz dorazí i takové unikáty, jako
je legenda předválečného i poválečného jachtingu, loď “Vltava 1935”. Patronem setkání je pan
Miloš Forman, který na Máchově jezeře vyrůstal
a plachtil. Rodiče Miloše Formana založili pension “Rut”, který je dodnes rodinou ve Starých
Splavech provozován.
Více informací na www.regatamachovojezero.cz .
Vladimír Reichert
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Pohádkový les 2013 aneb Rok má 12 měsíců
Ani nepříliš povedené počasí nemělo vliv na úspěch 9. ročníku tradiční akce Pohádkový les, tentokráte s podtitulkem Rok má 12 měsíců. Pohádkový les, jako vždy perfektně připravila Mateřská
škola Dubá. Všem, kteří se podíleli na plánování, přípravách a realizaci této akce určené pro děti i
dospělé patří obrovské poděkování. Autorem fotografií je pan Václav Zýval.

