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Zprávy z radnice

Slovo starostky

Vážení spoluobčané, prvním tématem, kterému bych se ve svém sloupku pro tento měsíc
chtěla věnovat, je Slávie. Další etapa rekonstrukce Slávie byla jedním z bodů, kterými se
na svém březnovém zasedání zabývalo městské zastupitelstvo. Část nákladů vynaložených
na plánované práce, přesněji řečeno 400 tisíc korun pokryje dotace, kterou jsme získali
od Ministerstva kultury ČR v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok
2015. Práce budou zaměřeny na zajištění uložení krovu velkého sálu, stavební úpravy sálu,
předsálí a příslušenství včetně vnitřní kanalizace a rozvodů vody, vybudování sociálního
zařízení v úrovni hrubé stavby na třech místech areálu a obnovu podlah do fáze realizace
podkladového betonu. Práce budou probíhat i
prostoru balkónu, na kterém dojde k sejmutí
stávající podlahy a výměně dřevěných podlahových trámů za nové. Na základě doporučení
hodnotící komise, která posuzovala jednotlivé
došlé nabídky (ty jsme obdržely celkem čtyři),
vybralo zastupitelstvo firmu BLÁHA trade s.r.o.,
která předložila kompletní nabídku na realizaci všech požadovaných prací za nejnižší cenu,

l Dne 1.3.2015 od 12:30 do 14:59 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy, číslo 2705 v KÚ Nedamov s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn zavěšený strom mezi skálou a sdělovacím
vedením O2. Jednotka z nastavovacího žebříku provedla pomocí kurt
zajištění stromu z obavy porušení
vedení. Na místo byla povolána
výšková technika z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa,
ze které byla následně provedena
likvidace stromu pomocí motorových řetězových pil.
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a to 1.607.518,50 Kč bez DPH. Termín
zahájení prací byl stanoven na 1. května
a dokončení prací pak na 31. srpna 2015.
V následujících řádcích vás seznámím s děním okolo bývalého objektu Elite, který město
zakoupilo do svého majetku v roce 2013, a který máme v plánu přestavět na Lékařský dům.
Městští zastupitelé na svém dubnovém zasedání rozhodli o výběru zpracovatele projektové
dokumentace včetně zajištění činností nezbytných pro vydání příslušných správních rozhodnutí, vyjádření, souhlasů a stanovisek potřebných pro povolení stavby, a to také včetně
upřesnění dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací, řízení a kontrolu výstavby. Hodnotící komise doporučila zastupitelům
vybrat firmu Ing. Arch. Josef Hermoch projektová kancelář, a to na základě nejnižší cenové
nabídky, která činí 386 tisíc korun bez DPH.
Smlouva o dílo bude samozřejmě uzavřena
nejdříve po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Dovolte mi, abych vám trochu přiblížila cílový
stav projektu „Dubá, Lékařský dům (čp. 14)“.
Město plánuje rekonstrukci budov bývalé Elite
za účelem zřízení Lékařského domu se třemi
ordinacemi, a to pro lékaře praktického, dětského a zubního, jednou rehabilitační místností
a dvěma služebními byty. Předpokládáme při-

tom, že k danému záměru využijeme nejen samotný historický dům, ale také malý přístavek
u schodiště a nádvorní přízemní objekt, přiléhající k čp. 159 v ulici Jana Roháče. V přízemních
prostorách budov budou umístěna bezbariérově přístupná lékařská pracoviště, služební byty
vzniknou v ostatních prostorách areálu a lehké
výrobní haly budou zlikvidovány a tyto plochy
budou upraveny na dvorky a zahradu. K parkování budou návštěvníci Lékařského domu moci
využívat veřejná prostranství např. na náměstí nebo v ulici Jana Roháče. Předání Architektonické studie včetně kvalifikovaného odhadu
nákladů alternativ se má uskutečnit v termínu
do 31. srpna 2015. Kompletní dokončení díla,
které bude po všech dílčích etapách završeno
předáním dokumentace pro stavební povolení,
a to včetně položkového rozpočtu by mělo proběhnout do 31. března 2016.
Závěrem bych vás chtěla srdečně pozvat na
blížící se Den rodiny, který se uskuteční v sobotu
16. května, a to poprvé v Klubovém domě v Dlouhé ulici čp. 86 v Dubé. Odpolední program bude
zahájen ve 14 hodin. Samostatnou pozvánku naleznete uvnitř Dubáčku.
Přeji vám krásný, rozkvetlý a prosluněný
květen.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

nál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového čerpadla provedla jeho odčerpání.

l Dne 8.3.2015 od 16:48 do 17:44 hodin vyjela
jednotka k úniku nebezpečné látky na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Zakšín s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn únik motorového oleje po technické závadě na osobním automobilu na
ploše cca 1,5 x 25 metrů. Likvidace úniku byla provedena
pomocí 25-ti kg sorbentu Clibo-Sorp. Vozidlo bylo následně
odtaženo mimo komunikaci a zajištěno proti dalšímu úniku. Místo
zásahu předáno Policii ČR.
l Dne 9.3.2015 od 08:08 do
09:29 hodin vyjela jednotka
k technologické pomoci do Nedamovské ulice v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a
provedeném průzkumu byl zjištěn nález podezřelého nástraž-

l Dne 2.3.2015 od 11:10 do 12:
10 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn nefunkční a ucpaný ka-
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ného výbušného systému v půdním prostoru
rekonstruovaného rodinného domu. Jednotka
provedla zajištění místa události, protipožární
opatření, vytyčení nebezpečné zóny a evakuaci
osob z ohrožené oblasti. Na místo byla povolána jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO
Česká Lípa a pyrotechnik Policie ČR.
l Dne 16.3.2015 od 14:39 do 15:07 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý
strom v obou jízdních pruzích vozovky. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění
z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid
vozovky.

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE:
725 076 553

l Dne 28.3.2015 od 23:15 do 23:54 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy, číslo 2601 v KÚ Dřevčice s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. 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 29.3.2015 od 13:09 do 14:46 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Houska s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn požár sazí v komínovém tělese rodinného domku. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena pomocí kominického nářadí z přivolané výškové techniky Hasičského záchranného
sboru ÚO Česká Lípa. Požár byl beze škody,
uchráněný majetek ve výši 470.000,- Kč. Příčina
vzniku byla v nedostatečně vyčištěném komínovém tělese a spalováním nevhodných materiálů.
Na místě vysloven zákaz používání komínového
tělesa do provedení revize odborně způsobilou
osobou (kominíkem).

l Dne 31.3.2015 od 09:08 do 1.4.2015 00:36
hodin jednotka postupně vyjížděla k likvidačním
pracím po „Orkánu Niklas“ v KÚ Dubá, Chlum, Vrchovany, Blatce a Žďár s technikou CAS-25 Liaz
a RZA I Nissan Patrol v celkovém počtu 1 + 7.
Jednalo se převážně o likvidaci spadlých stromů na komunikace, vedení ČEZ a O2, zajištění
a provizorní oprava střešní krytiny u městského
úřadu a uvolněných střešních vikýřů, které hrozily pádem na chodníky. Celkem bylo 21 událostí.
Likvidačních prací se zúčastnili: Hoza Jaroslav,
Mařík Tomáš a Jaromír, Koubek Oldřich a Pavel,
Řeřicha Jaroslav, Gyečuk Ivan a Slaba Zdeněk.
Jaroslav Hoza

70. výročí
Před 70ti lety dne 8.
(někdy se uvádí 9.) května
1945 byla Dubá bombardována.
Zničeno či pošlozeno bylo velmi
mnoho domů a zahynulo
na 50 obyvatel.

JE NEJVYŠŠÍ ČAS DOKONČIT REGISTRACI VOZIDLA
Věděli jste, že Ministerstvo dopravy ČR vytvořilo webovou aplikaci, pomocí které si každý může snadno ověřit, zda je v registru správně zapsán
vlastník vozidla a vozidlo tak není v tzv. „polopřevodu“? Kontrolu lze provést na základě zadání čísla osvědčení o registraci vozidla.
Po potvrzení se dozvíte, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné ji dovést ke zdárnému konci, tedy zapsat vlastníka vozidla k určitému
datu. Pokud do 30. června 2015 registraci neprovedete, vozidlo administrativně zanikne a nepůjde už přihlásit. Zmíněnou aplikaci naleznete
na internetové stránce www.dokonceteregistraci.cz .

JUBILEA

Šimo Karel, Dubá
Svatoš Miloslav, Dubá
Horáková Eva, Dubá
Došková Jaroslava, Dubá
Málková Zdeňka, Dubá
Komberecová Hana, Dubá
Kořínek Václav, Dřevčice
Imrichová Žofia, Dubá

75 let
70 let
80 let
84 let

ÚMRTÍ

(v 1. čtvrtletí 2015)

Verner Jan, Dubá
Odvárková Ludmila, Dubá
Odvárková Jana, Dubá
Dvořák Václav, Dubá
Vondráčková Jiřina, Dubá
Závora Václav, Zakšín
Hrabětová Milena, Zakšín

NAROZENÍ

Z městské matriky
12. května to bude 12 let, co nás navždy
opustila paní Eliška Kubíková. Kdo ji znal
a měl ji rád, ať vzpomene s námi.
Rodina Fléglova

(v 1. čtvrtletí 2015)

Hřebíček Jaroslav, Deštná
Šperlová Madla a Hana, Dubá

Srdečné blahopřání
Dne 22. května 2015 oslaví své
95. narozeniny pan Jan Dalecký.
Milý otče, dědečku a pradědečku,
z celého srdce Ti přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a sil do dalších let.
S úctou a láskou Tvoje rodina.

Dne 12. května uplyne již 6 let, co nás
navždy opustila paní Libuše Malčíková.
Stále s láskou vzpomínají děti s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.
Dne 15. května uplyne 20 let od chvíle, co
nás navždy opustil pan Jaroslav Kočí. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou
stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 17. května uplynou dva smutné roky,
co nás náhle a nečekaně opustil
pan Josef Rejzek, otec, kamarád
a především dobrý člověk. Kdo jste ho
znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 4/2015 ze dne 166. dubna 2015 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. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisova- 5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního ka zadána firmě s další nejnižší cenovou nabídkou
tele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních uvedenou v Zápisu ze schůzky hodnotící komise
zápisu paní Ing. Lucii Dostálovou a pana Lubo- prostředků města Dubá ke dni 31. 3. 2015, který k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 10. 4.
še Libicha a zapisovatele usnesení paní Ludmilu byl 10 milionů 649 tisíc Kč; hospodaření města 2015. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po
Dubá za leden až březen 2015, které skončilo uplynutí lhůty k podání námitek.
Kadlečkovou.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 přebytkem ve výši 830 tisíc Kč.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předlo- 6) ROZHODLO na návrh paní starostky na zá- 9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
žený program veřejného zasedání Zastupitelstva kladě doporučení hodnotící komise zadat realizaci předloženou Smlouvu o zajištění obsluhy sběrnéstavební akce – veřejná zakázka malého rozsahu ho místa (Sběrný dvůr Dubá) pro odběr vybraměsta Dubá č. 4/2015.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 „Dubá, chodník Nedamovská – Požárníků – Čes- ných složek komunálního a nebezpečného odpa3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu- kolipská“ společnosti INGSTAV Doksy s.r.o., IČ du mezi městem Dubá a společností KOVOŠROT
pitelstva č. 3/2015 ze dne 19. března 2015 včet- 40232191, se sídlem Doksy. Stavební akce bude GROUP CZ a.s., viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
ně nedořešených bodů z předchozích usnesení. provedena tímto dodavatelem podle jeho cenoVZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2015 kon- vé nabídky, cena činí celkem 3 219 207,- Kč bez 10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzaDPH. Pokud by došlo před podepsáním smlouvy vřít předložený dodatek č. 10 ke Smlouvě o znetrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od re4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru alizace zakázky, pak bude zakázka zadána spo- škodňování komunálních a separovaných odpazastupitelstva na základě projednávání písemné lečnosti s další nejnižší cenovou nabídkou uve- dů ve městě Dubá číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007
žádosti – složka č. 5/15, vyhlášení a zveřejně- denou v Zápisu č. 2 ze schůzky hodnotící komise uzavřené mezi městem Dubá a společností AVE
ní záměru prodeje městského pozemku: pozem- k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 16. 4. CZ odpadové hospodářství s.r.o., který se týká
kové parcely parcelní číslo 3004/6, orná půda, 2015. V případě neschválení finanční podpory po- rozšíření dodatku č. 9 o umístění nádoby (kon3
o výměře 27 m2, v obci Dubá, katastrální území skytovatelem dotace Státním fondem dopravní in- tejneru) o objemu 25 m na plasty na Sběrném
dvoře
Dubá,
přičemž
cena
jednoho vývozu činí
Dubá. Jedná se o zaplocený pozemek u stavby frastruktury ČR se toto zadávací řízení jako celek
čp. 31 v Nedamovské ulici v části obce Dubá. zruší. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po 2 000,- Kč s DPH, viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zve- uplynutí lhůty k podání námitek, a nabude účinřejněném záměru.
nosti poskytnutím dotace ze Státního fondu do- 11) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ propro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 pravní infrastruktury ČR pro rok 2015.
gram a činnost Osadního výboru Dřevčice.
4b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výpro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
boru zastupitelstvaprodej městských nemovitos- 7) ROZHODLO na návrh paní starostky na zá- 12) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starosttí (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn – složka kladě doporučení hodnotící komise ze dne 8. 4. ky týkající se pozvání na kulturní akce
č. 1/15): bytové jednotky č. 2/3 v budově (byto- 2015 zadat realizaci akce – veřejná zakázka ma– Čarodějnice v areálu Autokempu Nedamov
vý dům) čp. 2 v Poštovní ulici v části obce Dubá lého rozsahu „Dubá, Lékařský dům (čp. 14)“ fir- dne 30. dubna 2015
včetně příslušného spoluvlastnického podílu o ve- mě Ing. Arch. Josef Hermoch projektová kance– Jarní slavnosti města Dubá na Masarykově
likosti 57/309 na společných částech budovy a na lář, IČ 46657126, se sídlem Višňová. Akce bude náměstí v Dubé dne 1. května 2015
pozemku stavební parcele parcelní číslo 219, za- provedena tímto dodavatelem podle jeho cenové
– Den rodiny v Klubovém domě v Dubé dne
stavěná plocha a nádvoří o výměře 392 m2, v ob- nabídky, cena činí celkem 386 000,- Kč bez DPH. 16. května 2015
ci Dubá, katastrální území Dubá, do vlastnictví Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uply– Noc kostelů v Kostele Nalezení sv. Kříže
žadatele pana M.Č. Nabídka žadatele nesplňuje nutí lhůty k podání námitek.
v Dubé dne 29. května 2015
podmínku dle vyhlášeného záměru, která se týká
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
minimální vyhlašovací prodejní ceny, která byla
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
stanovena ve výši 165 000,- Kč, žadatel nabídl 8) ROZHODLO na návrh paní starostky na záTomáš Novák, místostarosta města Dubá
kladě
doporučení
hodnotící
komise
zadat
realizakupní cenu v nižší výši, a to 115 000,- Kč. Vzhleci
akce
–
veřejná
zakázka
malého
rozsahu
„Měsdem k těmto skutečnostem bude zveřejněn za
to Dubá – obnova IT infrastruktury“ firmě Michal
stejných podmínek nový záměr.
Příští veřejné
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 Karban – LIBRA Shop, IČ 66757894, se sídlem
Kutná Hora. Akce bude provedena tímto dodavatezasedání zastupitelstva
5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru lem podle jeho cenové nabídky, cena činí celkem
se bude konat 21. 5.
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu 1 856 260,- Kč bez DPH. Pokud by došlo před poměsta Dubá na rok 2015, viz příloha.
depsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybraného
od 18.00 v Dubé
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakáz-

Město Dubá nabízí letní brigádu
plavčík v autokempu Nedamov

Pracovní poměr bude sjednán dohodou na dobu určitou, a to od 1. července do 31. srpna 2015
(s přihlédnutím k vývoji počasí nástup možný již v červnu).
Požadavky zaměstnavatele: dovršení věku 18 let, dobrý zdravotní stav, plavecká zručnost
Vybraní zájemci budou muset podstoupit školení. Veškeré náklady s tímto spojené budou hrazeny městem.
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění dalších informací se obracejte na MěÚ Dubá
– paní Libuši Benešovou na tel. čísle 728 168 134 nebo na e-mail sprava.domu@mestoduba.cz.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 22. května 2015.

Připomenutí

Obecně závazná vyhláška města Dubá 4/2014
o stanovení kratší doby nočního klidu
Blíží se nám sezóna a krásné počasí bude svádět k mnoha společenským či rodinným akcím.
Je tedy na místě připomenout, že v loňském roce
vešla v platnost Obecně závazná vyhláška města
Dubá 4/2014, která stanovuje výjimečné případy,
kdy je zkrácená doba nočního klidu. Jedná se o
akce, které pořádá město Dubá ve svém intravilánu či v autokempu Nedamov. Vyhláška dále říká,
že starosta může na základě žádosti podané minimálně 14 dní předem v konkrétním případě roz-

Město Dubá
přijme brigádníky
starší 18 let
na letní sezonu

do autokempu Nedamov.
Jedná se o práci v pokladně
a na parkovišti.
Bližší informace podá pracovník
Městského úřadu Dubá paní
L. Benešová, tel. č. 487 870 201

hodnutím stanovit další výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo
rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Co všechno
musí žádost obsahovat, naleznete v celém znění vyhlášky na www.mestoduba.cz v sekci Městský úřad – Úřední deska – Obecně závazné vyhlášky. Apelujeme na všechny, aby respektovali
obecně závazné vyhlášky a předcházeli tak zbytečným nepříjemnostem.
Bc. Lucie Heringová, MěÚ Dubá

Město Dubá
přijme brigádníky
starší 18 let
na letní sezonu

do Městského
informačního centra.
Bližší informace podá pracovník
Městského úřadu Dubá
sl. L. Heringová,
tel. č. 487 870 490
nebo paní L. Benešová,
tel. č. 487 870 201

Plán akcí klubu seniorů v Dubé
6.5. 13.5. 20.5. 27.5. -

Posezení při hudbě s panem Matějovičem + čtení z městské kroniky
Opékání buřtů od 15.00 hod.
Ruční práce – taštičky z kalendáře
Výlet do Prahy – odjezd v 8.00 hod. Svačina s sebou

Pravidelná setkávání v klubu začínají vždy ve středu ve 1300hodin.
Zváni jsou všichni, kteří nechtějí být doma sami.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
pátek 8. 5.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

sobota 16.5.
MDDr. Barbora Krejčí
Havlíčkova 433, Česká Lípa
tel. 487 723 127

neděle 24.5.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

sobota 9.5.
MUDr. Karla Ponikelská
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 719

neděle 17.5.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

sobota 30.5.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

neděle 10.5.
MUDr. Karla Ponikelská
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 719

sobota 23.5.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

neděle 31.5.
Natálie Naboichenko
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 787

Důležitá
Informace
pro živnostníky
Provozujete ve správním území
města Dubá živnost a přitom jste
zde navíc hlášeni k trvalému pobytu? Potom jste to právě vy, pro
koho jsme připravili následující nabídku. V současné době zpracováváme brožuru obsahující informace týkající se našeho města a
blízkého okolí. Tato brožura bude
určena především pro návštěvníky Dubé a k dostání bude zcela
zdarma na mnoha výdejních místech včetně turisticky vyhledávaného Autokempu Nedamov. Město
Dubá tímto nabízí všem místním
živnostníkům možnost barevné inzerce zdarma v této brožuře. Rozhodnete-li se tuto nabídku využít,
je nezbytné, abyste buď graficky
zpracovaný inzerát, nebo text (případně i fotografií, kterou lze použít jako podklad inzerátu) zaslali
nejpozději do 15. května 2015 na
adresu inzerce.dubacek@atlas.cz.
Pokud si inzerát necháte zpracovat přímo u grafika, je třeba, aby
měl následující rozměry 6,4 cm na
výšku a 9 cm na šířku. V případě,
že nám zašlete pouze text, který
chcete uveřejnit (případně doplněný fotografií), inzerát pro vás rádi
zpracujeme. Pokud budete potřebovat další informace, obracejte
se prosím na sl. Martínkovou na
tel. čísle 724 857 243. Děkujeme
za spolupráci.

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.
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PLACENÁ INZERCE

Dubáček

„ZÁTIŠÍ“ V OKOLÍ DUBÉ

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý
a bílý. Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu !
Prodej se uskuteční:
17. a 13. června 2015
Dubá – u kostela ve 13.15 hod.
23. května 2015
Dubá – u kostela ve 14.40 hod.
----------------------------------------------Při prodeji slepiček výkup králičích kožek
Cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00-16.00 hodin, tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840

Častý jev v lesích – pneumatika v rokli (Vrabcov)

I skála se zlobí nad igelitovým odpadem
(u silnice na Dražejov)

FOTOHÁDANKA
KULTURNÍ KALENDÁŘ
MĚSTA DUBÁ
NA ROK 2015
4.7. Letní slavnosti
18.7. Pivní slavnosti
1.8. Taneční večer v Nedamově
7.–8.8. Mezinárodní jazzové dny
22.8. Taneční večer v Nedamově
září Dny evropského dědictví
3.10. Den architektury
29.11. Rozsvícení vánočního
stromu
Prosinec Česko zpívá koledy

Následky vichřice

Poslední březnový den se přehnal přes Dubsko silný vítr, který způsobil
škody především v lesních porostech. Jen v Městských lesích Dubá odhadl
škody odborný lesní hospodář Ing. Štveráček na 750 až 800 m³ dřeva. Vítr
řádil pouze v určitých lokalitách, kde ale poškodil vše, co mu stálo v cestě.
V Městských lesích po něm zůstaly polomy například přímo v Dubé za čističkou odpadních vod, na Šibeničním vrchu, směrem na Dřevčice a u Lhoty.
Těžké škody vítr způsobil ale také v lesích jiných vlastníků, například ve
Ždíreckém dole, v lesních porostech Vojenských lesů u Doks, či směrem
na Mladou Boleslav.
Odborný lesní hospodář Ing. Štveráček upozornil, že škody pro Městské lesy Dubá ještě vzrostou tím, že se v nadcházejícím období nebudou
dělat mýtní težby, ale jen nahodilé. Dřevo z polomů navíc lze zpracovávat
pouze na palivové dřevo nebo do papírenství. Kromě škod v lesích vítr
polámal či vyvrátil stromy i v zahradách a v městské zeleni, například na
zahradě fary v Dubé.
–myš–

Fotoklub Dubá připravil pro čtenáře Dubáčku sérii
fotohádanek, které každý měsíc prověří vaši fantazii
a představivost. Autorem prvních dvou je Pepa Středa.
Poznáte, co to je? Rozluštění najdete na straně 16.

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

7

8

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Přes Dražejov k Nedvězí

Na přibližně čtrnáctikilometrový výlet se můžeme vydat pěšky, ale i na kole. Některé úseky
ovšem budeme muset kolo vést. Z Dubé zamíříme do Rozprechtic, kde u empírového pavilonu
odbočíme silnicí doprava na Dražejov. Vystoupáme podél odlámané skalní stěny, v zatáčce
vidíme úvoz původní cesty. Pokračujeme po silnici, mineme reliéf Ukřižování. Ze silnice doprava odbočuje několik cest do mokřinatého údolí,
na vrcholu ostřejšího stoupání pak vlevo odbočuje cesta ke třem zbořeným domům bývalé
osady Heřmánky. Po krátkém klesání začne
silnice opět stoupat, za druhou zatáčkou vlevo
přes malé buky odbočuje málo zřetelná pěšina k osadě, nad svahem již vidíme skalní blok
Dražejova. Jdeme-li pěšky, můžeme se vydat
pěšinou vzhůru. Na kole pokračujeme dále po
silnici, z níž se vpravo naskýtá pohled do hlubokého zalesněného údolí.
Na skalní stěně nalevo si můžeme všimnout
letopočtu 1868, pravděpodobný rok výstavby
Dražejov

dražejovské silnice. Osada Dražejov na skalním
ostrohu stojí za zastávku a prohlídku, nahlédnout můžeme na samém konci ulicové zástavby
do ústí výše zmíněné pěšiny, kde nad krátkým
schodištěm prorůstá skalní stěnu obrovská lípa
malolistá, o něco níže nalezneme reliéf Madony.
Z návsi, kde u částečně obnoveného rybníka stojí
kaple sv. Jana Nepomuckého, se vydáme po silničce směrem k Nedvězí. Mineme obnovená boží
muka a dojedeme k opravené historické vodárně.
Z návrší od vodárny je pěkný pohled zpět na Dražejov s útulným hřbitůvkem v polích.
Projedeme kolem značené odbočky na Střezivojice a v místě, kde se úzká silnice zakusuje do skal, odbočíme doleva na cestu, vyjetou
do pískovcového podloží. Cesta přes vřesoviště s borovým porostem nás dovede na vyhlídku
na kamenné plošině, odkud můžeme obdivovat
neporušenou krásu zalesněných kopců. Z plošiny se dáme pěšinou, klesající doprava hlubším úvozem s kamennými stěnami. Na rozcestí,

zahloubeném v kamenných blocích, se zprava
připojuje několika vytesanými schůdky pěšina
z lesa, rovně bychom se dostali zpět na silnici,
my ale odbočíme vytesanou cestou doleva a dostaneme se na malé prostranství s výklenkovou
kapličkou s málo zřetelným letopočtem 1711. Od
ní dojedeme ke stanovišti kontejnerů na separovaný odpad a odtud po silnici do osady Nedvězí. Mineme boží muka z roku 1925 a posléze
dojedeme ke kapličce s malou požární zbrojničkou. Všímáme si i lidové architektury v zástavbě
osady Nedvězí. Pokračujeme po cestě, mineme
odbočku na vrchol, cesta se mírně stáčí vpravo,
stojí u ní půvabně obnovená boží muka. Dojedeme k rozcestí, kde se dáme doleva k jednomu
z domů. U něj se napojíme na červenou turistickou značku a po ní pokračujeme do lesa. Dojedeme na plošinu nad roklí. Napravo od pěšiny
se tyčí skalní útvar Věž u Nedvězí. Nedaleko ní
je pietní místo.
Vrátíme se ke značené pěšině a velmi ostrým

Výhled z kamenné plošiny

Nedvězí

Výklenková kaplička

Boží muka nad Dražejovem

Cesta z kamenné plošiny

Deštná

Boží muka na začátku osady Nedvězí

Ústí pěšiny na Dražejov

Dubáček

Dubáček -
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klesáním se spustíme do hluboké rokle. Nad námi
ční vysoké pískovcové bloky. Značená pěšina vyústí v údolí, kde se stále po značce dáme doprava a vzápětí vystoupáme doleva štěrkovanou
cestou k rozcestí na Panenském hřebeni, kde si
můžeme odpočinout u zastřešeného posezení.
Z rozcestí vychází celkem pět cest, kromě značených stoupá jedna nověji vyježděná cesta doprava nahoru, druhá neznačená, méně používa-

ná se stáčí dolů. Tou se dáme a opatrně budeme
sjíždět hlubším úvozem místy ostřejším klesáním
až na kraj lesa, kde se nám otevře krásný pohled
do zvlněných luk. Podél řady stromů a keřů pokračujeme až k silnici 1/9, kde zabočíme doprava
a dojedeme do Deštné.
Mineme původně románský, barokně přestavěný kostel sv. Václava a o něco dále se dáme
po žluté turistické značce doprava. Hlubokým

kamenným úvozem vystoupáme na návrší, značená pěšina nás dovede do údolí a přes mostek na polní cestu, po které pojedeme kolem
dvou domů k bývalému Vrabcovskému mlýnu.
Celé údolí Vrabcova spadá do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Úzkou silničkou
dojedeme do Rozprechtic, kde zabočíme doleva
a po silnici se vrátíme do Dubé.
–myš–

Vznik dopravních komunikací má dávnou historii,
síť stezek a cest vznikala již v pravěku, budování silnic od starověku bylo podmíněno potřebami
přepravy zboží a přesuny vojska. Ve venkovské
krajině kromě dálkových cest si obyvatelstvo
vytvořilo spojnice mezi jednotlivými osadami a
samotami, důležité cesty k mlýnům, či pilám,
příjezdy k polnostem, do lesních porostů, k lomům na stavební kámen. V rámci robotních povinností poddaní museli cesty vždy určitý počet dní v roce opravovat. Pro užitek i ochranu
vysazovali podél cest aleje a na významných
místech a křižovatkách vztyčovali boží muka,
milníky, sochy svatých atd. A u hlavních dálkových cest stály vždy po několika kilometrech
zájezdní hospody.
Některé cesty na Dubsku jsou unikátní, protože vznikly hlubokým protesání pískovcových skal,
například cesta z Vrabcova do Deštné, z Dražejova do Nedvězí nebo z Pavliček na Horní Dubovou
Horu. Skalní stěny podél těchto cest někde zdobí
reliéfy s výjevy Ukřižování, či Panny Marie, často
zde najdeme letopočty, iniciály, křížky a podobně.
Bohužel mnoho ze skalních cest a starých úvozů
jsou nyní zarostlé a zanesené, protože buď jejich
úzký profil v současnosti nevyhovuje a byla vytvořena jiná sjízdnější trasa, nebo byla zničena návaznost cest - například hluboký lesní úvoz cesty
z Vrabcova do Dubé nebo skalní cesta z Nového
Berštejna nahoru do Berštejnského polesí. Nefunkční je nyní i dříve turisticky oblíbená starodávná Husarská soutěska do údolí Liběchovky.
19. století kvůli potřebě lepší dopravní dostupnosti znamenalo rozmach v budování cest
a zpevněných silnic. V letech 1831 - 34 byla postavena dnešní hlavní silnice 1/9 z Dubé směrem
na Mělník a na druhou stranu do České Lípy. Na
starých mapách je důležitým uzlem Krčma – či
také Nová Krčma. Z její někdejší podoby se nedochovalo nic, jen poničená boží muka. Význam-

ným průjezdným bodem byl i Vrabcov.
Okresní silnice z Dubé do Dřevčic byla postavena v 2. polovině 19. století a mezi lety 1909
- 1920 byla prodloužena do Loubí. Z roku 1884
pochází silnice na Ždírec, z let 1895 – 96 silnice Pavličky – Zátyní – Dubá, silnička na Plešivec byla postavena roku 1909, krásná serpentina přes Blatce do Bořejova byla vybudována
v letech 1909 - 1920 a silnice z Dubé do Korců
1910 - 1916. Roku 1915 byla uvedena do provozu silnice z Dubé na Mšeno, v Beškovském
údolí do té doby cesta vedla na druhé straně
mokřin. Silnice Kokořínským údolím byla vybudována v roce 1925 a unikátní horská silnice
s tunelem z Podhradí do obce Kokořín vznikla
v letech 1937-1938. Až po II. světové válce, a
to mezi lety 1946 - 79, vznikala silnice do Sušice, ke které se vztahuje půvabná a i dnes velmi aktuální žádost o opravu: pro Okresní správu

silnic od: František Sixta, věc: prosba o opravu
silnice do osady Sušice, 9. 7. 1972

Cesty, stezky, silnice

Z křižovatek do Sušice,
Bože to je jízda,
auto, traktor hrčí, skáče,
řidič klne, hřímá

Kdyby jenom jednou jeli,
hned by byla pomoc
vyrostla by autostráda
a to rychle přes noc

to jsou díry, samé strže,
jako jámy lvové
nejezdí tam jistě žádní
páni ministrové

Pokud byste tudy jeli,
chraňte svoje ledví
držte jazyk za zubamy
neb ho máte ve dví

Sušická silnice

Síť dopravních komunikací doplňují různé
pěšiny a stezky, které odedávna umožňovaly
pěším zkrátit si co nejvíce cestu mezi jednotlivými osadami. Bohužel dnes je většina těchto
stezek nepoužívaných, zapomenutých a neprůchodných. Za všechny je možné uvést pěšinu
z Křenova do údolí, kterou nyní přehradilo oplocení pastviny. Málo používaná je i působivá pěšina s krátkým schodištěm z okraje Dražejovské plošiny dolů k silnici, kterou kromě velké lípy
střeží i reliéf Madony. Naštěstí jsou i stezky vyhledávané turisty, například kamenné schodiště
na Panskou Ves a cesta z Panské Vsi do údolí
Mšenské silnice.
–myš–

Kokořínská silnice

Pěšina k Dražejovu s reliéfem Madony a výklenkem na protější straně

Od Vrabcovského mlýna k Dubé

Silnice k Nedvězí

Husarská soutěska
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NÁVRH ČTENÁŘE

PLACENÁ INZERCE

Projekt „Snižování energetické náročnosti“
Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti pro vytápění objektů
ve správě města: základní škola, školka, městský úřad, kino, hotel Slavie
a dále v rodinných domech a bytech. Zároveň projekt snižuje podstatně
emise v Dubé.
V současné době je převážně k vytápění používán v objektech zemní
plyn. Cena plynu se pohybuje v rozmezí 12,-Kč až 14,-Kč /m3 ZP (9,45 kWh/
m3,účinnost zdroje 0,95). Cena 1 kWh tepla z plynu 1,42 Kč až 1,65 Kč.
Změnou zdroje lze snížit náklady na palivo o 50 až 60 % a zároveň snížit
podstatně emise. Město může požádat o dotaci na výměnu zdroje. Na záměnu stávajících plynových kotlů je možnost využít několika technologických
možností: absorpční tepelné čerpadlo, plynové motorové tepelné čerpadlo,
elektrické tepelné čerpadlo. Elektrická tepelná čerpadla jsou rovněž vhodná
pro rodinné domy a byty, kdy se dá dosáhnout z 1 kWh elektrické energie
až 6 kWh tepelných SCOP. Kromě uvedeného efektu dojde ke snížení ceny
elektrické energie využívané v objektu. Kvalitní TČ invertorové o výkonu
16 kW lze pořídit za 130 000,-Kč s DPH. Pro porovnání, automatický kotel
na uhlí o stejném výkonu se pořídí okolo 70 000,-Kč. V případě nasazení
uvedených zdrojů dojde k podstatnému snížení nákladů na vytápění a významnému zlepšení ovzduší v Dubé.
Vladimír Bezdíček

Ze života škol
Exkurze do firmy Spiderglass

Firmička výtvarný ateliér měla možnost v rámci
projektu zúčastnit se báječné exkurze. Navštívili
jsme sklářský ateliér v Heřmanicích u Frýdlantu
s dlouholetou tradicí, který vyrábí umělecké sklo.
Viděli jsme krásné vázy, šperky, mísy, unikátní
obrovské svícny, podnosy, světla a mnoho dalšího. Výrobky se tu zhotovují technikou fusing. Že
nevíte co to je? Fusing je metoda, kdy se spéká
a tvaruje sklo za vysoké teploty.
„Nejprve se kousky skla poskládají v tavicích
formách do požadovaného tvaru. Pro vytvoření
originálního designu se kombinuje sklo různých
typů a barev. Poté se forma vloží do tavicí pece,
kde se zahřívá na 750-850 °C. Čím déle jsou
skleněné kousky vystavené vysokým teplotám,
tím více se zakulacují jejich hrany a splývají jejich
přechody. Nakonec se teplota v peci výrazně sníží (ochrana před devitrifikací neboli odskelněním)
a následuje 10-12hodinový proces ochlazování.
Mezi dodatečné úpravy fúzovaného skla patří
pískování, leptání, malování, lepení, gravírování,
broušení a jiné metody.“ http://cs.wikipedia.org/
wiki/Fusing
Od sympatického a moc hodného pana majitele Josefa Novotného jsme se dozvěděli, že tato
firma funguje od roku 1990. Velmi se této firmě
dařilo do doby, než ji postihla povodeň a celou
firmu zatopila. Po těžkém období a rozhodování
se, zda s firmou skončit či ne, se nakonec pan
majitel rozhodnul pokračovat. A my mu za to velmi děkujeme, protože jsme měli možnost vidět

opravdu krásné, unikátní, výjimečné věci, které
jen tak v obchodech nenajdeme. O tom svědčí i
vývoz výrobků do celého světa např. skleněnou
křtitelnici najdeme v katedrále v Rotterdamu, světelné rampy v hotelu v Singapuru, skleněné šperky ve Francii a v Dubaji, monumentální lustry v
Dallasu, skleněný bar v hotelu Bogatynja v Polsku a mnoho dalšího. Velmi doporučujeme tento
ateliér navštívit. Pan majitel je natolik ochotný,
že vás provede celou firmou a ještě si odvezete
krásné suvenýry za přijatelnou cenu. Tímto děkujeme panu majiteli Josefu Novotnému za perfektní provedení firmou a Okresní hospodářské
komoře v rámci projektu za zprostředkování této
exkurze. Děkujeme
(Jana Pytlounová, firmička Výtvarný ateliér
a Mgr. Jindřiška Skalická)
A co na to děti?
Výlet byl zábavný a vůbec jsem nevěděl, že
jde pracovat se studeným sklem bez foukání.
Zjistil jsem, že tam byli povodně asi metrovitě
velké. Měli tam moc hezké výrobky, ale velmi
drahé. Byla tam sranda a byl to nezapomenutelný zážitek. (Theodor Veselý, 8.třída)
Výlet se mi líbil, byl zábavný a naučný. Před
třemi lety firmu postihla pohroma ve stylu povodně. Od té doby se firmě moc nevede. Kdysi tam
pracovalo okolo 15 zaměstnanců a teď jsou zde
pouze 3, kteří drží firmu v chodu. Firma Spiderglass je známá i po světě, spolupracuji se známýma značkama (šperky) a také vyrábí bezpeč-

nostní skla např. tři pyramidy na sobě ve kterých
se nacházely hodinky za 5 mil. Kč. (Nikola Haltmarová, 8. třída)
Moc se mi tam líbilo, bylo to tam moc hezké.
Hlavně mě nejvíc zajímalo to sklo a jak se vyrábělo. Prostě to tam bylo úžasné. Vůbec nechápu,
jak některé výrobky mohli udělat. Koupila jsem si
dva výrobky. (Daniela Vičanová, 3. třída)
Moc se mi tam líbilo. Vyrábí se tam hezké
sklo, které má hezkou barvu např. prstýnky, řetízky, vázy a svícny. (Nela Šponiarová, 2. třída)
Koupila jsem si tam náhrdelník, který stál
80,-. Cesta trvala jednu hodinu. Pán nám řekl,
že tam pracuje asi 25 let a už jezdil do mnoho
zemí. Vlastně po celém světě. Vyrábí tam obrovské svícny. (Barbora Baloušková, 3. třída)
Překvapilo mě, že firma v Heřmanicích pracuje už 25 let. Měli tam moc hezkou galerii v horním patře. Jezdili po celém světě a vyráběli různé
výrobky. Líbilo se mi hlavně nádherné barevné
svícny. Měli to tam docela levné např. náhrdelník za 80,- a kamínek za 30,-.(Tereza Tomášková, 3. třída)
Jeli jsme do Spiderglassu a cesta trvala asi
hodinu. Přijeli jsme tam a pan nám povídal, že
před lety byla povodeň a voda byla metrová
a neměli tu firmu pojištěnou. Uvnitř bylo hodně
skla. Moc se mi tam líbilo a koupila jsem si svícen. Byli na všech kontinentech kromě asi dvou.
Příště doufám, že pojedeme zas. (Natálie Kadlečková, 3. třída)
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Sběr žab

Sníh s deštěm, silný vítr a teplota 1 °C nad nulou.
A osm dobrovolníků co šlo sbírat žáby.
Oblékli jsme pláštěnky, nasadili kapuce, vzali kbelík a s úsměvem jsme šli zachraňovat naše
obojživelníky. Zima nebyla jen nám, ale ani žabkám se nechtělo vylézat. Zachránili jsme střevlíka a dvě žabky. Zmrzlí, ale s pocitem dobrého
skutku, jsme odcházeli domů.
Děkuji Nele, rodině Bystrých, Honzíkovi a Miriam Kubíčkovým za účast.
Bc. Tereza Jelenová

Velikonoční vajíčko

Dubáček

Firmička Výtvarný ateliér opět zkoušela nové techniky. Nyní
se zaměřila na DECOPATH. Víte co to je? Je to technika
podobná decoupage s tím rozdílem, že místo ubrousků se
používají speciální papíry, které jsou velmi sytých barev
a vzorů, jsou odolné, netrhají se a dobře přilnou. A jaký je
výsledek? Myslím si, že se to Báře, Nele, Jasmínce a Natálce velmi povedlo.
Jana Pytlounová

(foto Jan Kubíček)

Expedice Hastings 2015

V posledním březnovém týdnu jsme se se čtyřmi kluky ze 7. třídy, bratrem jednoho z nich, který
je již na střední škole a jedním studentem tercie
českolipského gymnázia vypravili na studijně-poznávací zájezd do Velké Británie.
Z Dubé jsme vyrazili v podvečer v neděli, cestou ještě zastavili v Praze, obligátně u McDonaldu na Rozvadově a pak jsme již pouze s několika
krátkými přestávkami mířili do Anglie. Přes moře
jsme jeli trajektem a dopoledne v 10 hodin jsme se
již procházeli po Canterbury. V Canterbury je jedna z největších a nejstarších katedrál v Británii.
Z Canterbury jsme pak pokračovali do Hastingsu, který byl na dalších pět dní naším zámořským domovem. Zde jsme navštívili pozůstatky hradu, který byl původním královským sídlem,
jeskyně, kde si pašeráci ukrývali svůj kontraband

z Francie, a pak jsme přes staré město a moderní centrum došli ke škole, kde si nás rozebraly
hostitelské rodiny.
V úterý, ve středu a ve čtvrtek dopoledne měli
kluci výuku ve škole s ostatními dětmi z našeho
zájezdu, které byly ze Žamberka. Výuku vedli
angličtí učitelé a probíhala formou různých zábavných aktivit.
Odpoledne po škole jsme jezdili po výletech:
Battle, místo bitvy u Hastingsu v roce 1066, Rye
rybářské městečko, Brighton lázeňské město na
jižním pobřeží a město Eastbourne.
V pátek ráno jsme se rozloučili se s našimi
rodinami a vyjeli do Londýna. Tam jsme byli celý
den a měli jsme tedy možnost vidět známé turistické atrakce: London eye, Big Ben a parlament,
Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí,

Picadilly Circus a Leicester square. Několik hodin
jsme také pobyli v Britském muzeu, které ovšem
nabízí tolik exponátů, že jsme viděli pouhý zlomek. Svoji návštěvu Londýna jsme zakončili na
Covent Garden, což je místo proslulé značkovými
obchody a produkcí pouličních umělců.
Večer jsme se opět sešli s našimi řidiči
a nastoupili do autobusu na naší poslední jízdu
domů. V Dubé jsme byli zpátky v sobotu odpoledne. Unavení, ale plní zážitků a dojmů, zlepšenou angličtinou, pár dárky a suvenýry a také
novými kamarády.
Ačkoliv jsme byli na konci března, počasí
nám opravdu přálo, bylo slunečno a teploty byly
příznivé. Doufám, že za pár let opět vyrazíme
a v hojnějším počtu.
Gabriela Havránková, vyučující AJ

Dubáček -
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Výlet do Ekocentra v Brništi
– putování po kopci Tlustec

V úterý 24. března se 6. třída vydala na návštěvu Ekocentra
v Brništi. Zde byl pro nás připraven výukový program. Vydali
jsme se na kopec Tlustec, žáci se rozdělili do dvou skupin –
na TĚŽAŘE, kteří chtějí na kopci těžit kámen, a na OCHRÁNCE, kteří chtějí tuto lokalitu zachovat neporušenou. Cestou
jsme pomocí různých soutěží a úkolů sbírali argumenty pro
a proti. Na konci nás čekal soud, kdy obě skupiny přednesly
své argumenty a porota rozhodovala, kdo byl po celou dobu
lepší. Díky složení skupin se na soud lépe připravili TĚŽAŘI,
i když jsme se všichni shodli na tom, že bychom zde těžit nechtěli a kopec bychom zachovali. Přálo nám krásné počasí,
celou cestu svítilo sluníčko. Exkurze se vydařila a již nyní se
těšíme na další!
Mgr. Lenka Kindlová – třídní učitelka

Ocenění
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Dne 8.4. 2015 u příležitosti Dne učitelů bylo naší
paní ředitelce Mgr. Jindřišce Skalické slavnostně
předáno ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost, a to v multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci. Celkem bylo oceněno 20
pedagogů z Libereckého kraje, z různých vzdělávacích stupňů.
Návrh na ocenění paní ředitelky podpořili
všichni pedagogové naší školy. Velice si vážíme
její pracovní aktivity a blahopřejeme jí!
Mgr. Jana Mašková, ZŘŠ

Cesta do Pekla

Sedmá společná aktivita pro rodiče a děti z Ekoškoly Dubá proběhla v neděli 29. března. Společným autobusem se vydali poutníci do Pekla
u Zahrádek za bledulemi. Nejmladší účastnici Barunce byly teprve tři roky a cestu zvládla
„po svých“ naprosto bravurně. Putování začalo v pekelné
jámě v Dubici, kde čerti spí jen
v noci. Vyhlídku na dubické
rybníky trošku hatila mlha, ale

i tak se rozhlíželo do daleka. První zvířecí uvítání
bylo kuňkání žabek v potoce, kde se jich hemžila
celá hromada. Proběhnutí skalním tunelem, bledulová pole, kačeři s kačenami, skokani, svačina
průběžná, vlak na mostě při přejezdu nad údolím,
to jsou zážitky těch, kteří se dokázali zvednout
a umožnit svým dětem toto zažít.
Děkujeme městu Dubá za podporu aktivit pro
děti, za příspěvek na dopravu.
Jana a Pavel Maškovi

Ve čtvrtek dne
14. května 2015 se bude
v Základní škole Dubá
konat schůzka rodičů
budoucích prvňáčků.

NOVÝ STROM

Ve čtvrtek 9.4. se u Ekoškoly Dubá sázelo. Co? Nový strom – dub letní – u příležitosti desátého výročí mezinárodního projektu Ekoškola. V tomto
projektu je dubská škola již od roku 2006, takže téměř od začátku. Strom pomáhali vysazovat i pracovníci města Dubá, protože kořenový bal byl
těžký. Strom bude zdobit parčík u školy a věříme, že přinese radost i stín všem kolemjdoucím.
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Dubáček

Kultura

ČESKÁ LÍPA

Kulturní dům Crystal
8. května ve 20 hodin HARLEJ
Legendární rocková skupina HARLEJ vyjíždí
na jarní turné. Harlej na turné doprovodí Jaksi Taksi.
Vstupné 250,-Kč
11. května v 19 hodin
14. cestovatelská přednáška HAVAJ
Panoramatická diashow.
Vstupné 80,-Kč
14. května v 19 hodin
Koncert Samsona Lenka
Známý český folkový a trampský písničkář
a Radim Zenkl výborný mandolínista, patří do
čela světové špičky, hraje sólově i na různé flétny, didgeridoo a všechny tyto nástroje v průběhu
koncertu představí.
Vstupné 150,-Kč
Jiráskovo divadlo
18. května v 19 hodin
Vztahy na úrovni
Svižná moderní komedie Edwarda Taylora ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů, sedících na vlivných křeslech
v Evropské obchodní komisi. Hrají: Lukáš Vaculík
a Monika Absolonová a další.
Vstupné 290,-Kč
23. května v 10 hodin
Jak František pomohl Majdě a Péťovi zachránit divadlo
Oba známí představitelé veselou, zábavnou a interaktivní formou provedou své diváky světem divadla a jeho nástrah, nebude chybět mírné napětí, zapojení dětí do hry i milý humor. Jedná se
o hodinový zábavný pořad pro nejmenší diváky.
Vstupné 120,-Kč
Vlastivědném muzeum
8. 5. - 21. 6. 2015 Ivana Lomová
Ilustrátorka, scénáristka a výtvarnice, hyperrealistická figurativní olejomalba. Vernisáž 7. 5. 2015

Václav Zýval
vystavuje
Galerie Pošta v Dubé zahajuje výstavní sezónu v letošním roce vernisáží výstavy fotografií
známého dubského fotografa Václava Zývala.
Výstava nazvaná „ZAOSTŘENO NA...“ bude
slavnostně zahájena v pátek 8. května v 18 hodin a potrvá do 6. června.
Václav Zýval s velkým citem obrací svůj
objektiv na přírodní krásy, na zajímavé stavby,
které potkává na výletech po České republice i
za hranicemi, ale velkou část jeho tvorby zabírají portréty a figurální fotografie. Umí s lidmi
pracovat, vytvořit snímky se silnou výpovědní
a zároveň estetickou hodnotou.
Výstavu „ZAOSTŘENO NA...“ je možné
navštívit v Galerii Pošta vždy v sobotu a ve
středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do
16 hodin. Jiný termín prohlídky si zájemci
mohou domluvit na tel. č. 607 138 832..
–myš–

ve výstavním prostoru Galerie chodba a Galerie Jídelna.

MŠENO

16. května 13:00 - 23:59
Rybářské závody + zábava
rybník Jezero ve Mšeně
24. května 13:00 - 18:00
Den dětí „Písničkový les“
Debř
30. května 6:00 -15:00
XII. burza historických vozidel a náhradních dílů
stadion SK Mšeno. Občerstvení zajištěno.
Vstup 30,- Kč.
6. června 13:00 - 17:00
První koupání a Běh naděje
koupaliště a okolí. Registrace účastníků od 13:00.
Start běhu 14:00.

KADLÍN

30. května Den květin
1. června Mezinárodní den dětí

ÚŠTĚK

Farma Držovice
16. května 10:00 - 17:00
Den otevřených dveří.
Exkurze, workshopy, tvořivé dílny, ochutnávka sýrů
Galerie U Brány
do 28. 5. Berenika Saudková – Obrazy a grafiky
reprezentativní výběr z tvorby extravagantní
a krásné malířky slavného jména
29. 5. – 23. 7. Marek Brodský – Obrazy
výběr z poslední tvorby uznávaného malíře, muzikanta i příležitostného herce ze slavné umělecké rodiny.
29. 5. 2015 Den dětí
na hřišti u rybníka

Stará požární zbrojnice
30. 5. 2015 12:00 - 16:00 Umělecko - řemeslné
dílny pro děti i rodiče
Prohlídka tkalcovny (rezervace míst nutná)

LUKOV U ÚŠTĚKU
Galerie Na Gruntu
30. 5. - 25. 6. 2015 Josef Sazama
Výstava textilní tvorby a tapiserií

Regionální
muzeum Mělník

5. – 31. 5. „Král italský vypověděl Mi válku…“
100 let od otevření jihozápadní fronty – výstava
ke stému výročí otevření jihozápadní fronty.
8.5. - 9.5. Vítání ptačího zpěvu
tradiční ranní setkání na břehu Vltavy, sraz účastníků v pátek po 18.00 či kdykoliv až do sobotního poledne, vlastní vítání se koná v sobotu ve
4.30 hodin.
20. 5. Za houbami od nížin po alpínské pásmo –
přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od 17 h.
29. 5. Mělnická muzejní noc – muzeum otevře
své expozice a výstavy netradičně až do pozdních nočních hodin a nabídne návštěvníkům zábavný doprovodný program k výstavě „Léto budiž pochváleno“, která bude zahájena v 17 h. ve
velkém sále.

Městská
knihovna

Dne 25. 3. 2015 se ve spolupráci s Městskou knihovnou Dubá v rámci měsíce knihy konala v klubu seniorů beseda s manželi Čechovými. Sešlo
se nás tam velice poskrovnu, poslechli jsme si
povídání o vývoji knihtisku a literatury, zavzpomínalo se na školní léta a také jsme si zahráli hru,
která prozkoumala naše znalosti klasické i moderní literatury dnešní doby. V souvislosti s touto besedou byla vytvořena i malá výstavka, kde
se objevily knižní protiklady a poklady ze starých
fondů dubské a dražejovské knihovny.
Chtěla bych moc poděkovat manželům Čechovým za příjemné povídání a doufám, že to
nebyla poslední akce tohoto typu, kterou se nám
podařilo připravit.
Bc. Lucie Heringová,
Městská knihovna Dubá

Dubáček -
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Letní kino Nedamov - červen

Pá

19.6.

Pohádkář

Pohádkář je milostný příběh člověka balancujícího na hraně lásky, vášně a lži. Pro Pohádkáře jsou ženy
výzvou, vášní i inspirací, jsou objektem lásky i lži, lži, kterou buduje s takovou samozřejmostí, že si ji
vlastně ani neuvědomuje.

So

20.6.

Mikulášovy patálie
na prázdninách

Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče
a babička vyrazili k moři, kde si Mikuláš najde nové přátele.

Pá

26.6.

Bídníci

Když bývalého galejníka Jeana Valjeana propustí na podmínku, netuší, že za zády bude mít jako věčný
stín posedlého inspektora Javerta. Ten ctí zásadu, že zloděj zůstane vždy zlodějem a Valjean se zdá být
jasným příkladem, zvlášť když pravidla podmínečného propuštění záhy poruší.

So

27.6.

Zvonilka a piráti

Út

30.6.

Fakjů pane učiteli

Ze světa Petra Pana přichází Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o chytré a odvážné víle Zarině,
která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku.
Komedie ze školního prostředí. Zekiho Müllera právě pustili z vězení. Vedle Goetheho gymnázia, kam jeho
přítelkyně, striptérka Charlie, zakopala ukradené prachy, mezitím vyrostla nová tělocvična. Aby se Zeki
dostal k lupu, nastoupí na školu jako falešný učitel.

LETNÍ SLAVNOSTI V DUBÉ 2015
Sobota 4. července 2015

Programem plným hvězd tradičně provází Aleš Cibulka
11.00 – Divadlo Koloběžka s představením
„Hurá na prázdniny“
11.45 – Diakonie Dubá
12.00 – VLADIMÍR HRON
13.00 – Silák Franta
13.30 – Dubské mažoretky
14.00 – Karate klub Beringin + ukázka MMA
(smíšená bojová umění)
15.00 – STANISLAV HLOŽEK
15.45 – ILONA CSÁKOVÁ
16.30 – PETR KOLÁŘ
17.15 – Losování celodenní soutěže
17.30 – EVA PILAROVÁ
18.30 – Taneční zábava se skupinou Septima
22.00 – Ohňostroj
Změna programu vyhrazena.
Po celý den stánky a pouťové atrakce, k vidění bude
hasičská technika dubských hasičů.

JAN TŘÍSKA
ODKLÁDÁ SHYLOCKA
Současný zdravotní stav znemožňuje
realizovat představení Shylock, které
bylo naplánováno na 12. května
do Jiráskova divadla v České Lípě.
Vstupenky zůstávají v platnosti na
náhradní termín, o kterém jednáme
a co nejdříve jej oznámíme.
Vstupenky je možno i vrátit.

Noc kostelů

Římskokatolická farnost – děkanství Duba se v letošním roce zapojila
do společensko-kulturní akce pod názvem „NOC KOSTELŮ“. Tento
projekt se v České republice stal již tradiční událostí, očekávanou
vždy na přelomu května a června mnoha tisíci zájemců. Letos se
tato akce bude konat v pátek 29. května od 19.00 hod. také v Kostele Nalezení sv. Křížev Dubé.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před jedenácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht
der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely
se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice.
V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce
2011 poprvé na Slovensku a o rok později také v Estonsku.
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo
více než 1400 kostelů,
ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 8 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí
i 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a
noci. Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství,
které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom
svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou
chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní
představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních
zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do
starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat
to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Cílem tohoto projektu je oslovit co nejširší veřejnost do kostelů
a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s
křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku.
Mgr. Milan Mordačik, administrátor

Město Dubá pořádá zájezd pro seniory

Pražský hrad
Praha z parníku
27. května
odjezd v 8.00 hod. z Masarykova náměstí
Příspěvek na autobus 100,- Kč. S sebou peníze na vstupy
a na plavbu (325,- Kč), a hlavně velkou svačinu
a dobrou náladu.
Informace o programu v Infocentru města Dubá.

Řešení
fotohádanky
ze strany 6
Na prvním obrázku je
dynamo a na druhém
metronom.

Sport
Velikánské poděkování patří paní starostce města, Mgr. Zdeňce Šepsové, za dárek a sponzorství na Mistrovství Evropy v Itálii. Byla to pro mne
výzva, ale také závazek nezklamat.
I přes velké snažení se mi nepodařilo porazit pětinásobnou mistryni Rumunska (na praporky 3:2). A i přes prohru jsem moc ráda, že jsem se mohla

této soutěže zúčastnit. Abych své zkušenosti mohla zúročit, více na sobě
musím zapracovat. Věřím, že výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.
A na závěr děkuji i paní ředitelce Mgr. Jindřišce Skalické, že mne uvolnila ze školy a držela mi palečky.
Natálie Hrušková, žákyně V. třídy

