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Zprávy z radnice

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, stojíme na prahu posledního měsíce prvního pololetí roku 2015 a máme
před sebou realizaci připravovaných velkých akcí
pro letošní rok. Rozjezd těch největších projektů nás čeká v nejbližších dnech. Ráda bych vás
informovala o tom, že se městu Dubá podařilo
získat dotační prostředky na realizaci projektů „Dubá, chodník Nedamovská – Požárníků
– Českolipská“ a také „Dubá, chodník Českolipská“. Jaký je v těchto dvou na sebe navazujících
akcích rozdíl? V případě akce „Dubá, chodník
Nedamovská – Požárníků – Českolipská“ dojde
podél úseků silnic I/9, II/259 a III/27325 v celkové délce 802 metrů k rekonstrukci a vybudování
chodníků, realizaci dvou přechodů pro chodce se
speciálním nasvícením, osmi míst pro přecházení a dvou zálivů autobusových zastávek. V ulici
Nedamovská navážeme na chodník vybudovaný
v roce 2013, který začíná u vjezdu do mateřské
školy. Pokračovat bude podél bytových domů
do ulice Požárníků a dále do ulice Českolipská.
V případě druhé akce s názvem „Dubá, chodník
Českolipská“ bude vybudován chodník o délce
691 metrů podél silnice I/9 v oblasti mezi centrem města (přibližně od místa křížení Českolipské ulice s ulicemi Sadová, Malá Strana a Školní) směrem na Českou Lípu až k místu, kde se
Českolipská kříží s ulicí Za Hřištěm. Na této trase
dojde k vybudování dvou přechodů pro chodce,
a to rovněž se speciálním nasvícením a čtyř míst
pro přecházení v místech, kde je stávají chodník
v dezolátním stavu nebo kde úplně chybí. Nový
chodník bude bezbariérový a zcela v souladu
s tzv. Záměrem bezbariérové trasy č. 1 doporu-

l Dne 1.4.2015 od 04:06 do 06:00 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy číslo 270 v KÚ Dubá v části obce Nový
Berštejn s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dva spadlé stromy přes celou
vozovku. Jednotka pomocí motorových řetězových
pil provedla rozřezání kmenů stromů a jejich následné odstranění z komunikace. Před odjezdem
byl proveden úklid vozovky. Po dobu zásahu byl
uzavřen provoz na komunikaci II. třídy.
l Dne 1.4.2015 od 06:54 do 08:32 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2682 v KÚ Lhota u Dřevčic s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny
spadlé stromy v komunikaci. Jednotka pomocí mo-

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

čené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny k financování.
Na obě tyto akce jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to v celkové
výši více než 9 milionů korun, což je 85 % nákladů. V letošním roce bude vybudován chodník
od mateřské školy ke kostelu. Druhá akce přijde
na řadu v roce příštím. Tímto bych chtěla veřejně
poděkovat panu Ing. Lukáši Hrádkovi, díky jehož
úsilí a přičinění jsme dotaci na obě výše uvedené
akce získali. Komunikace s úřady, které dotace
přidělují, je náročná a i k sebemenším akcím, na
které obce žádají dotace je třeba dokládat celou
řadu dokumentů, jejichž pořizování mnohdy zabere spoustu času. O to více si ceníme pomoci,
jíž se nám od pana Ing. Hrádka dostává. Nemalé
poděkování patří také panu Ing. Petru Kmínkovi,
který má na našem úřadě na starost projektovou
a investiční přípravu a který je v této oblasti skutečný profesionál.
V letošním roce dojde také na avizovanou rekonstrukci ulic Školní a Poštovní. Tuto zakázku
bude realizovat společnost SaM silnice a mosty a.s. za cenu 3 987 248,13 Kč bez DPH, tedy
za nejnižší ze všech podaných cenových nabídek. O této akci jsem vás informovala v minulosti hned několikrát. Úpravou neprojde jen povrch
vozovky, ale také také chodníky, u nichž dojde ke
změně šíře, řešit budeme také současnou velmi
tíživou situaci spojenou se stáním vozidel v těchto ulicích, kde je mnohdy problematické projet.
Souběžně dojde v režii SVS a.s. k rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě v celém úseku
plánovaných prací. Tímto bych všechny občany
a především pak ty, kteří v těchto ulicích bydlí,

chtěla požádat o trpělivost a shovívavost. Věřím,
že i přes dočasná omezení budou nakonec s výsledkem všichni spokojeni.
Další dotace, jíž jsme získali, nám umožní
modernizovat informační technologie na úřadě.
Množství dat, s nimiž pracujeme se pro stávající
techniku, a zejména pak zastaralý server, stává
neúnosným a dochází k jeho častým výpadkům,
což nám mnohdy komplikuje práci. Na modernizaci IT jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % nákladů, tedy celkem ve výši
1 553 713,30 korun.
Dále bych vás všechny chtěla co nejsrdečněji
pozvat na blížící se Letní slavnosti, které se budou konat v sobotu 4. července již tradičně na
autobusovém nádraží v Dubé, a to od 11 hodin.
Těšit se můžete na Aleše Cibulku, který bude
provázet programem, během kterého vystoupí
hvězdní hosté jako je např. Vladimír Hron, Petr
Kolář, Ilona Csáková, Stanislav Hložek, nebo
čestná občanka města Dubá paní Eva Pilarová. To ovšem není zdaleka vše, neboť celodenní program slavností je opravdu pestrý. Chybět
nebudou ani stánky, pouťové atrakce, ukázka
hasičské techniky dubských hasičů a závěrečný ohňostroj.
Závěrem bych všem školákům chtěla popřát,
ať se vysvědčení, které dostanou na konci tohoto
měsíce, hemží samými hezkými známkami, které
potěší nejen je, ale také jejich rodiče. Těm z vás,
kteří se chystáte vyrazit na dovolenou přeji šťastnou cestu a návrat ve zdraví. Zkrátka, ať jsou
blížící se prázdniny plné jen dobrých a pěkných
zážitků. Krásné léto všem.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

torových řetězových pil provedla rozřezání kmenů
stromů a jejich následné odstranění. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky. Po dobu zásahu
byl uzavřen provoz na komunikaci III. třídy.

šest spadlých stromů. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání kmenů
stromů a jejich následné odstranění z cesty.

l Dne 1.4.2015 od 12:01 do 12:23 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do Českolipské ulice
v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn uvolněný střešní vikýř
na bytovém domě, který hrozil pádem na chodník. Jednotka provedla upevnění vikýře a jeho
zajištění proti možnému pádu.
l Dne 1.4.2015 od 22:16 do 23:28 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na místní komunikaci v KÚ Dřevčice (Butterberg) s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno

l Dne 2.4.2015 od 08:34 do 09:13 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2705 v KÚ Korce s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny
dva spadlé stromy přes celou vozovku. Jednotka
pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání kmenů stromů a jejich následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden
úklid vozovky. Po dobu zásahu byl uzavřen provoz na komunikaci III. třídy.
l Dne 2.4.2015 od 11:59 do 14:13 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do Zátyní s technikou
CAS-25 Liaz, RZA I Nissan Patrol a čerpadlem
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PS-12 v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu jednotka provedla částečné odčerpání vody z požární nádrže.
l Dne 12.4.2015 ve 14:48 hodin byla jednotka
vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje k dopravní nehodě v KÚ Dubá, části obce Dubová Hora
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Dopravní
nehoda nebyla nalezena. Při zpáteční cestě na základnu byla jednotka odvolána k další události.
l Dne 12.4.2015 od 15:01 do 16:07 hodin
vyjela jednotka k požáru v části obce Křenov
s technikou CAS-32 T 148 a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 5. Po vyhledání přístupové cesty, příjezdu na místo zásahu,
provedeném průzkumu a zahlášení se
veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byl zjištěn
požár travního porostu a lesní hrabanky
na ploše 10 x 15 metrů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním
proudem „C“. Příčina vzniku požáru je
hrubá nedbalost – vypalování travního
porostu a je dále v šetření Policie ČR.
Požár byl beze škody.
l Dne 15.4.2015 od 14:50 do 17:00 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do
osady Nedamov s technikou RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na
garáž a část chaty. Jednotka pomocí motorové
řetězové pily provedla odřezání a částečné odklizení spadlého stromu, a provizorní opravu oplechování a okapů garáže. Následující den byla informována údržba města Dubá o spadlém stromu
a žádosti majitelky chaty o jeho odstranění.

l Dne 16.4.2015 od 16:05 do 19:09 hodin byla
jednotka vyslána Krajským operačním střediskem
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje k požáru do obce Jestřebí s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Při cestě na místo události
byla jednotka odeslána z důvodu nadbytečnosti
na základnu, kde byla opět povolána zpět k zásahu. Po příjezdu na místo události, provedeném
průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa
byl zjištěn požár uskladněného palivového dřeva u dřevníku, který ohrožoval rekreační objekt.
Jednotka prováděla v dýchací technice rozebírání
uskladněného palivového dřeva a postupné do-

hašování požářiště. Technika CAS-25 Liaz byla
určena na kyvadlovou dopravu a doplňování vody
na místo události. Na místě byla přítomna Policie ČR. Požár byl beze škody, příčina je hrubá
nedbalost – vypalování travního porostu, který
se vlivem povětrnostních podmínek rozšířil na
uskladněné palivo.
l Dne 19.4.2015 od 09:11 do 10:29 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na místní komunikaci (Tachov – Ždírec) v KÚ Ždírec s technikou

Z městské matriky

JUBILEA

Červený Stanislav, Dubá
70 let
Abramcová Zdenka, Dubá
Janušová Pavla, Dubá
75 let
Šímová Libuše, Dubá
Hajná Juliana, Korce
83 let
Mika Václav, Dubá 87 let
Skovorodnikova Antonie, Horky
Zítková Jarmila, Dubá
82 let
Štewich Zdeněk, Dubá
87 let
Bártová Dagmar, Dubá
86 let
Pařízek Jaroslav, Dřevčice
Matoušková Jaroslava, Dubá 70 let
Adámková Alena, Dubá
70 let

NAROZENÍ

Vokurková Anna, Dubá

ÚMRTÍ

Michalíková Katarína, Dubá
Urban Jindřich, Deštná
Sedlmaierová Marie, Dubá

Z

CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný osobní automobil po čelním nárazu
do stromu. Na místě jedna zraněná a zaklíněná
osoba. Jednotka do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytla předlékařskou pomoc. Po stabilizaci zraněné osoby a domluvě se ZZS bylo
provedeno vyproštění zaklíněné osoby pomocí
vyprošťovacího zařízení. Jednotka zajistila transport zraněné osoby do vrtulníku Letecké záchranné služby. Po dobu události byl uzavřen silniční
provoz na místní komunikaci.
l Dne 21.4.2015 od 18:59 do 20:39 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III.
třídy číslo 2601 v KÚ Dřevčice s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn nebezpečně nahnutý strom nad komunikací, který hrozil pádem na projíždějící
vozidla. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla jeho pokácení a následné odstranění z komunikace. Na místě jednotka Hasičského záchranného sboru
ÚO Česká Lípa s výškovou technikou. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky. Po
dobu události byl uzavřen silniční provoz
na komunikaci III. třídy.
l Dne 24.4.2015 od 15:13 do 18:10 hodin vyjela jednotka k požáru v KÚ Tuhaň – Polesí Obrok
s technikou CAS-32 T 148, RZA I Nissan Patrol
s čerpadlem PS-12 v počtu 1 + 5. Po vyhledání
přístupové cesty, příjezdu s mobilní požární technikou na místo události a provedeném průzkumu byl zjištěn požár na ploše 130 x 130 metrů,
při kterém hořelo: lesní hrabanka, nižší porost
a mladina. Do příjezdu dalších jednotek byly na
pokračování na str. 5

Oznamujeme všem přátelům a známým,
že dne 22.5.2015 nás navždy náhle opustil
pan Stanislav Zbudil. Kdo jste ho znal a měl ho
rád, věnujte mu tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina

Dne 14. června 2015 uplyne již 24 let,
co nás navždy opustil Jan Hraník z Vrchovan.
Stále vzpomíná sestra Helena s rodinou.

Dne 1. 6. 2015 tomu byly již čtyři smutné
roky, kdy nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek, syn, zeť, bratr a kamarád František
Pabiška. Stále vzpomínají manželka Zuzana
s dětmi, rodina a kamarádi.

Dne 24. června 2015 uplynou tři roky, co
nás navždy opustila naše milovaná Jarmila
Havlíková z Nového Berštejna. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcera Alena a vnoučata
s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstává.
14. června 2015 uplyne osm smutných roků
od chvíle, kdy nás navždy opustil můj manžel
a náš tatínek, dědeček a pradědeček pan Karel
Jelínek z Dřevčic. Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 28. 6. 2015 uplyne pět let od chvíle, kdy
nás náhle opustila naše hodná a milá maminka,
babička, prababička, paní Marie Povejšilová,
která by 1. července oslavila hezkých 92 let.
S bolestí v srdci a s láskou stále vzpomínají
dcera a synové s rodinami a pravnoučata.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 5/2015 ze dne 21. května 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 starostkyzapisovatele stavební akce – veřejná zakázka malého rozsahu zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znězápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu „DUBÁ, oprava ulic Školní a Poštovní“ společnos- ní pozdějších předpisů, paní starostku na všechpaní Gabrielu Garrihy a paní Evu Jelenovou a zapi- ti SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094, se síd- ny valné hromady Severočeské vodárenské spolem Česká Lípa. Zakázka bude provedena tímto lečnosti a.s. konané v období od 1. června 2015
sovatele usnesení pana Tomáše Nováka (ODS).
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 dodavatelem podle jeho cenové nabídky, cena do 31. října 2018, která je oprávněna v uvedeném
2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předlo- činí celkem 3 987 248,13 Kč bez DPH, tak jak období jménem města Dubá vykonávat všechna
žený doplněný program veřejného zasedání Za- je dále uvedeno v Zápisu ze schůzky hodnotí- akcionářská práva na všech valných hromadách
cí komise k veřejné zakázce malého rozsahu ze výše uvedené společnosti.
stupitelstva města Dubá č. 5/2015.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 dne 14. 5. 2015, viz příloha. Pokud by došlo před
podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybra- 10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu- ného dodavatele od realizace zakázky, pak bu- předložený závěrečný účet Mikroregionu Podralpitelstva č. 4/2015 ze dne 16. dubna 2015 včetně de zakázka zadána společnosti s další nejnižší sko za rok 2014, viz příloha.
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
cenovou nabídkou uvedenou v Zápisu hodnotící komentář starostky: Přezkoumání hospodaření
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 5/2015 kon- komise. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve vykonala kontrolorka Krajského úřadu Libereckétrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
po uplynutí lhůty k podání námitek.
ho kraje se závěrem, že „Nebyly zjištěny chyby
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 a nedostatky“.
4a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu 6) ROZHODLO na návrh paní starostky na zá- 11) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na záměsta Dubá na rok 2015, viz příloha.
kladě doporučení hodnotící komise zadat realiza- kladě předložené písemné žádosti praktického lépro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 ci stavební akce – veřejná zakázka malého rozkaře MUDr. Jiřího Klementa, viz příloha, poskytkomentář starostky: Daň z příjmů právnic- sahu „Stavební úpravy – Hotel Slavie – Dubá, nout finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá
kých osob za město Dubá byla za rok 2014 vy- Odvodnění objektu“ firmě Miloslav HANTYCH, maximálně do výše 100 000,- Kč na zakoupení
počtena na výši 1 142 000,- Kč. Do rozpočtu byla IČ 42481431, se sídlem Markvartice. Zakázka lékařských přístrojů na tzv. holterovské měření
dána před ukončením roku 2014 odhadem v část- bude provedena tímto dodavatelem podle jeho ce- krevního tlaku a na měření CRP, glykovaného hece 800 000,- Kč. Nyní je třeba podle skutečnosti nové nabídky, cena činí celkem 748 306,10 Kč bez moglobinu a INR, z důvodu zkvalitnění lékařské
zvýšit na straně příjmů položku 1122 o 342 000,- DPH, tak jak je dále uvedeno v Zápisu ze schůzky péče v našem městě. Po ukončení aktivní lékařKč a stejně tak ve výdajích v paragrafu 6399. hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsa- ské činnosti MUDr. Jiří Klement předá bezplatJedná se o formální úpravu, protože příjemcem hu ze dne 14. 5. 2015, viz příloha. Pokud by do- ně tyto přístroje včetně všech náležitostí městu
vypočtené daně za město Dubá je také město šlo před podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení Dubá k dalšímu využití.
Dubá. Položka 1334, poplatky za odnětí zeměděl- vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 1
ské půdy ze zemědělského půdního fondu bude bude zakázka zadána společnosti s další nejniž- komentář starostky: Věřím, že zakoupené přínavýšena podle skutečnosti o 2 553 000,- Kč, jed- ší cenovou nabídkou uvedenou v Zápisu hodnotící stroje pomohou mnoha našim spoluobčanům při
ná se o přijaté poplatky za odnětí půdy pod ob- komise. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po řešení jejich zdravotních problémů a finanční prochvatem Dubé. Paragraf 2640 splátky půjček bude uplynutí lhůty k podání námitek.
středky tak budou využity pro správnou věc.
navýšen o 17 000,- Kč a paragraf 3632 Pohřebpro schválení: 6 proti schválení: 0 zdrželo se: 3
nictví o 18 000,- Kč. Paragraf 4116 se navyšuje 7) ROZHODLO na návrh paní starostky na zá- 12) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starosto 501 000,- Kč, což jsou dotace od úřadu práce. kladě doporučení hodnotící komise zadat realizaci ky týkající se:
a) akce pálení Čarodějnic v areálu AutokemVe výdajích jsou dotace přiřazeny do jednotlivých akce – veřejná zakázka malého rozsahu „Výstavpu
Nedamov
konané dne 30. dubna 2015
paragrafů podle jejich účelu. Tedy paragraf 3745 ba hřiště na nohejbal/volejbal – Autokemp Nedab) Jarních slavností města Dubá na MasaPéče o vzhled obce a veřejnou zeleň o 501 000,- mov“ firmě JB ESTATE, IČ 28672321, se sídlem
Kč (příspěvek na mzdy zaměstnanců na veřejně Provodín. Zakázka bude provedena tímto doda- rykově náměstí v Dubé konaných dne 1. května
prospěšné práce) a o 2 553 000,- Kč, které měs- vatelem podle jeho cenové nabídky, cena činí 2015
c) akce Den rodiny v Klubovém domě v Duto obdrželo jako poplatek za odnětí zemědělské celkem 309 300,- Kč bez DPH, tak jak je dále
půdy a podmínkou je jeho použití pro zlepšení ži- uvedeno v Zápisu ze schůzky hodnotící komise bé konané dne 16. května 2015
votního prostředí, celkem tedy o 3 054 000,- Kč. k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 20. 4. komentář starostky: Děkuji všem organizáDalší úpravou ve výdajích je navýšení paragra- 2015, viz příloha. Smlouva o dílo bude uzavřena torům a účinkujícím za skvěle připravené jarní akce.
fu 2212 silnice o 4 800 000,-Kč na rekonstruk- nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
d) připravované akce Noc kostelů v Kostele
ci ulic Školní a Poštovní. Dále paragraf 4319
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 Nalezení sv. Kříže v Dubé dne 29. května 2015
o 35 000,- Kč na zakoupení stolů, židlí a záclon
do klubu seniorů. Paragraf 5512 Požární ochrana 8) VYDALO na návrh paní starostky obecně komentář starostky: Akce začne v 18.00 hobude navýšen o 270 000,- Kč. Jedná se o pře- závaznou vyhlášku města Dubá č. 1/2015, O din mší svatou za všechny obyvatele města,
vod příspěvků z krajského úřadu 120 000,- Kč, od stanovení systému shromažďování, sběru, pře- dále se můžete těšit např. na komentovanou
obce Chlum 100 000,- Kč a náhrad od pojišťov- pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál- prohlídku kostela, spirituály místního sboru, prony 50 000,- Kč. Celkem se strana příjmů zvyšuje ních odpadů na území města Dubá, viz příloha. hlídku varhan, věže, ornátů a antipendií. Závěr
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 akce je plánován na 21.30 hodin. Všichni jste
o 3 551 000,- Kč a strany výdajů o 8 501 000,- Kč.
O rozdíl -4 950 000,- Kč bude navýšen schodek komentář starostky: Vyhlášku jsme upravovali v srdečně zváni.
e) zahájení promítání v letním kině v Autoletošního rozpočtu na -7 449 000,- Kč, který bude souvislosti s novelizací zákona o odpadech. Jednalo
se
především
o
povinnost
obce
zajistit
místo
kempu
Nedamov od 19. června 2015
kryt z přebytků hospodaření minulých let.
pro biologicky rozložitelný odpad rostlinného půf) připravované studie na opravu komunika4b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního vodu. V našem městě je možné biologicky rozlo- ce a úpravu parkovacích stání Na Výsluní v Duvýboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních žitelný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře na bé
prostředků města Dubá ke dni 30. 4. 2015, který stanovené místo v období od 1. dubna do 31. října. komentář starostky: Návrhy na studii oprav Na
byl 13 milionů 360 tisíc Kč; hospodaření města Prosím občany, aby pokud je to jen trochu možné, Výsluní budeme spolu s projektantkou předstaDubá za leden až duben 2015, které vykazovalo odevzdávali zvlášť trávu a větve. Větve se před vovat občanům v pondělí 1. června v 16.00 hozisk ve výši +3 miliony 181 tisíc Kč.
uložením drtí a urychluje se tak jejich rozklad.
din v zasedací místnosti zastupitelstva (Dubá
5) ROZHODLO na návrh paní starostky na zá- 9) DELEGOVALO na návrh paní starostky čp. 86). Bude připraveno promítání návrhů na
kladě doporučení hodnotící komise zadat realizaci v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) plátno, představení alternativ a po té podchytí-
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me připomínky účastníků. Občané žijící Na Výsluní ještě obdrží pozvánky do schránek.
g) uvažované investiční akce nový chodník
v Dlouhé ulici v Dubé
komentář starostky: Realizaci chodníku jsem
navrhla odložit, protože 9 vlastníků domů, kterých by se výstavba týkala, s chodníkem nesouhlasí.
h) provedené opravy městské komunikace
v části obce Kluk
i) akce Nadace Yves Rocher „Sázejme pro
planetu“
komentář starostky: Nadace Yves Rocher realizuje projekt „Sázejme pro planetu“. Víte, že
každé 2 vteřiny na světě zmizí les o velikosti fotbalového hřiště? Projekt „Sázejme pro planetu“
znamená závazek vysadit 50 milionů stromů po
celém světě. V České republice nadace plánuje

vysadit 100 000 stromů. K jejich vysazení byla
vybrána oblast Kokořínska. Městu Dubá byla nabídnuta možnost účastnit se projektu a my jsme
rádi souhlasili. Z příspěvku firmy nadace Yves
Rocher bylo v roce 2014 zalesněno 1,21 ha lesních pozemků města Dubá (oblast Heřmánek
a Dřevčic), tj. 10 900 ks sazenic, z toho 7 300 ks
borovic lesních, 2 400 ks buků lesních a 1 200 ks
smrků ztepilých v hodnotě cca 120 000 Kč. Na
jaře letošního roku bylo z prostředků firmy a nadace Yves Rocher vysázeno 7 550 ks sazenic
smrku ztepilého v oblasti Dubé, Horek a Korců,
a to na ploše 1,51 ha v hodnotě cca 83 000 Kč.
j)
ocenění paní ředitelky Základní školy
Dubá Mgr. Jindřišky Skalické Krajským úřadem
Libereckého kraje u příležitosti oslavy Dne učitelů
komentář starostky: Gratuluji paní ředitelce naší základní školy Mgr. Jindřišce Skalické

k ocenění nejlepších pedagogických pracovníků
z Libereckého kraje za rok 2014. Mezi oceněné
pracovníky paní ředitelku zařadil Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva
Libereckého kraje. Ocenění převzala u příležitosti Dne učitelů v multimediálním sále sídla Libereckého kraje. Děkuji Mgr. Jindřišce Skalické za
všechnu práci, kterou vykonává pro naši školu
a zároveň i pro naše město.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 18. 6.
od 18.00 v Dubé

MÁTE DOMA VYSLOUŽILÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ?

pokračování ze str. 3

lokalizaci zbudovány dva proudy „C“. S vozidlem
RZA I a čerpadlem PS-12 byla na rybníce v Obroku zbudována čerpací stanice ve vzdálenosti
2 km od požářiště. Příčina vzniku požáru byla
hrubá nedbalost, nebo úmyslné zapálení a je
nadále v šetření Policie ČR. Uchráněn byl lesní
porost v minimální výši 300.000,- Kč.
l Dne 28.4.2015 od 11:14 do 12:08 hodin vyjela jednotka na žádost zřizovatele k technické pomoci do Školní ulice v Dubé s technikou CAS-32
T 148 v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu jednotka provedla pomocí jednoho proudu „C“ oplach komunikace po
technické závadě na vodovodním řádu Severočeských vodovodů a Kanalizací a.s..
l Dne 28.4.2015 od 15:55 do 16:23 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 27325 v KÚ Ždírec s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom přes celou vozovku. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla rozřezání
kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky. Po dobu zásahu byl uzavřen provoz na
komunikaci III. třídy.
Jaroslav Hoza
tel. hasiči: 725 076 553

Téměř v každé domácnosti se najde nějaké vysloužilé elektrozařízení, které se pro svoji nefunkčnost
stalo jen nepotřebným „odpadem“. Kam s ním? To je jednoduchá otázka. Veškerá nepotřebná vysloužilá elektrozařízení ochotně převezmeme na sběrném dvoře. Navíc, v červnu startuje motivační
program, který pro vás město Dubá připravilo ve spolupráci s kolektivním systémem Elektrowin.
V rámci tohoto programu získá každý, kdo na sběrný dvůr v Dubé donese velký spotřebič (např.
pračku, myčku, elektrický sporák) jeden z dárků od společnosti Elektrowin. Tato nabídka se bohužel nevztahuje na lednice a mrazáky, neboť ty spadají do samostatné skupiny. Dobrou zprávu
ovšem máme i pro ty z vás, kteří po 1. červnu přinesou na SD Dubá malý spotřebič, jako je např.
mikrovlnná trouba, vysavač, elektrické nářadí, fén, atd., i ti totiž získají drobný dárek.
Prozatím se tento program vztahuje pouze na elektrozařízení spadající pod kolektivní systém Elektrowin, nikoliv tedy na přenosová zařízení, jako jsou televizory, počítače, počítačové
monitory, tiskárny a podobně, což jsou elektrozařízení, která odevzdáváme kolektivnímu systému Asekol, a ani na vysloužilé světelné zdroje spadající pod Ekolamp.
Pokud si nebudete jisti, zda za spotřebič, který na SD chcete odevzdat
máte, či nemáte nárok na drobný dárek,
můžete se na mne obrátit na telefonním
čísle 724 857 243.
Při předání spotřebiče na SD si vás
pan Zabilanský zapíše do evidenční knihy. Každé pondělí si pak údaje z této knihy převezmu a tomu, kdo bude v knize zaznamenán doručíme domů jeden z dárků
– nápojové lahve, manikůry, hodinky, budíky, propisky doplněné baterkou a laserovým ukazovátkem, flash disky o kapacitě 8 GB, zápisníky, či deštníky.
Zuzka Martínková, ekolog

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZUBNÍ NOČNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY OD 1. ČERVNA 2015

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 6. 6.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663
neděle 7. 6.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530
sobota 13. 6.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 223

neděle 14. 6.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431
sobota 20. 6.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
neděle 21. 6.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 27. 6.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591
neděle 28. 6.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

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

Tel.: 487 870 139,
e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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INFORMAČNÍ CENTRUM
Od června bude v prodeji v Městském informačním centru nová turistická vizitka Křenov – Kamenný vrch. Takže si
připravte své turistické deníky a těším se na vaši návštěvu.
Bc. Lucie Heringová, Infocentrum města Dubá

Na tvorbě mapy Cykloráj Ralsko se podílelo i město Dubá, k dostání je za 90,- Kč v Infocentru MěÚ Dubá.

FOTOHÁDANKA

Fotoklub Dubá připravil pro čtenáře Dubáčku sérii fotohádanek, které každý
měsíc prověří vaši fantazii a představivost. Poznáte, co to je?
Rozluštění najdete na straně 20.

foto Martin Rupert

Dubáček -
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Stará Husí cesta

A když zavřeš oči, možná uslyšíš klapot koňských kopyt, skřípání kol
naložených vozů a řízné
povely vozků... (Miki)
„Husí cesta“ je i pro
mnohé obyvatele Dubé
jasný pojem. Ovšem tak,
jak ji známe z dnešních
turistických map, nevedla odjakživa. Zatímco dnes spojuje spíše turisticky atraktivní cíle, dříve šlo o kupeckou stezku spojující významnější sídla, jmenovitě Úštěk
s Dubou (a Doksy). Tak ji zachycuje ještě mapa
1. vojenského (tzv. josefského) mapování okolo
roku 1764, kdy u Martinské stěny její původní trasa opouští hřeben nad skalními labyrinty a vydává se přes pole dnes zvané Amerika k Dřevčicím
(Dřevčici, Dřevičici, pův. Dřevíči). Právě v tomto
polním úseku je u ní na mapě připojen jednoznačný název Gans Weg. Později se tak říká
cestě vedoucí směrem na Zátyní a v mapách
stabilního katastru (r. 1843) se v polích u původní trasy objevuje pojmenování Auschaer Weg, tj.
Úštěcká cesta. Dnes tzv. Husí cesta uhýbá ještě
jižněji – do Pavliček (pův. Povlčí). Protože žádná
ze zmíněných tras neskýtala možnost rozšíření
pro automobilovou dopravu, staly se lesní úse-
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ky někdejší kupecké stezky obslužnými lesními
a turistickými cestami a polní úsek u Dřevčic byl
v dobách kolektivizace rozorán. Tím byla ovšem
přetržena i nejbližší pěší spojnice mezi Dřevčicemi a Skalkou – místo dřívějších 1,8 km po zaniklé cestě z rozcestí u křížku nad Dřevčicemi
k rozcestí u Martinské stěny byl turista i našinec
dosud vláčen turistickou značkou na stejné místo
trasou dlouhou 3,4 km a ještě s výškovou ztrátou
u osady Máselník (Butterberg). To nenechávalo
v klidu několik nezávislých osob, místních i přespolních, a když se na základě takové potřeby „potkali“, s podporou města Dubá jakožto vlastníka
poloviny šíře někdejší cesty se pustili do obnovy
dávné stezky.
Prvním impulsem bylo samotné zjištění,
kudy Husí cesta kdysi vedla, resp. naopak – že

boký a krátký, ale se zvláštní přisekanou plošinou pro jakousi stavbu, a s nedalekým tesaným
sklípkem, tzv. mantlem (takto – „kabát“ – se říkalo tesaným „schovkám“ poblíž polí). Je dost
pravděpodobné, že místo mohlo sloužit i jako
překladiště zboží pro Heřmánky. Objev učinil
Ing. Jaromír Henzl (zvaný Miki). Přestože je z Jizerských hor, zasloužil se zároveň o nedávnou
a fundovaně provedenou obnovu zdejších studánek – u Heřmánků, pod Čapem i pod Hvězdou,
a je jedním z organizátorů pravidelně pořádaných brigád sdružení Roverských patriotů. Moje
maličkost se k cestě dostala jako třetí, do soukolí
zapadající součástka. Jako někdejší geodet jsem
odhadoval, že rozoraná obecní (městská) cesta,
dosud zachovalá alespoň papírově v katastrální
mapě, bude původní trasou Husí cesty. Po do-

ona chybějící polní cesta byla součástí kdysi
slovutné stezky. Tento
objev je z pera geologa Jiřího Adamoviče,
uveřejnil jej spolu s výše uvedeným schématem v občasníku Roverská sosna, věnovanému
krajině mezi Zakšínem
a Blíževedly, a byl otištěn též v celostátním
časopisu TOMÍK (časopis turistických oddílů mládeže). Druhým
impulsem byl nedávný
objev skalního úvozu
v předpokládaném místě trasování někdejší
stezky u pole Amerika.
Skalní úvoz sice nehlu-

mluvě se zemědělským hospodářem byl se souhlasem vedení města na náklady města vytyčen
polní úsek cesty a nastal okamžik rozuzlení –
o totožnosti staré a nové trasy rozhodnou svědci
dávných časů – prastarý dub na jednom konci
a nalezený úvoz na druhém konci polního úseku
dávné Husí cesty. Dubu jsem na počátku cesty
radostně pokynul a napětí, které mě provázelo,
když jsem se blížil oněch 700 m po poli k úvozu,
vystřídal spokojený úsměv, neboť geodety nově
vytyčená trasa vedla přesně do úvozu. Nadšení
se okamžitě rozšířilo do řad příznivců Roverek,
vznikl neformální „Spolek pro obnovu Staré Husí
cesty“ a zmíněný Miki okamžitě začal organizovat brigády. První byla vyšlapávací, představte
si bez mechanizace z oranice učinit cestu… Zároveň se ke kolíkům od geodetů zatloukly dvoumetrové kůly, aby zárodek cesty ve vzrostlé kukuřici nezanikl. Na druhé brigádě jsme prořezali
křovinami totálně zarostlý 300 m dlouhý úsek
mezi rozcestím nad Dřevčicemi a polním úse-

Stará Husí cesta
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kem u dubu. Obsahem dalších dvou brigád byla
fixace trasy postupným vysazováním jednostranného stromořadí – po dosadbě na podzim letošního roku bude cestu doprovázet kromě 4 „pilotních“ dubů více než 60 ovocných stromů (staré
odrůdy jabloní, hrušní, slivoní, třešní a višní),
vysázených na náklady jednotlivců (každý obdrží graficky parádní Vlastnický list a na již vysazených stromcích visí dřevěné cedulky s Mikiho logem cesty, jménem a domovinou patrona).
Zatím poslední brigáda měla přes 30 účastníků,
se svolením Městských lesů Dubá a Lesů ČR
se prořezal poslední 360 m dlouhý úsek cesty

na konci Ameriky, který je státní (v péči LČR),
na opačném konci – u Dřevčic – byl od křovin
osvobozen sokl křížku, který má město v plánu
v brzké době nechat zrestaurovat, a vyčistil se
prostor kolem prastarého dubu.
Po roce od počátku prací je tedy celá obnovovaná trasa dobře průchodná a toť okamžik
hodný zveřejnění v Dubáčku. V letních měsících
plánuje Spolek cestu osadit u dubu a nad úvozem dřevěným posezením. Dosadbou aleje, vyčištěním úvozu od nánosu a obnovením křížku by
byla završena dobrovolnická akce, která, jak již
nyní vidíme, slouží mnoha lidem, a jejíž výsledek,

jak doufáme, nás přežije. Akce nebývalá tím, že ji
neuskutečňuje nějaký místní okrašlovací spolek,
ale krom pár dřevčických samorostů především
parta nadšenců z mnoha koutů republiky, kteří
dokážou ocenit krásu i vlídnost naší krajiny a také
se jí patřičně odvděčit. Zveme ku procházce další
poutníky, v polním úseku se pokocháte výhledy
k Dubé a Bezdězu, a – jak píše Miki na ukazatelích – „…každý poutník, který po této cestě projde, jí vrátí kousek bývalé slávy a Stará Husí cesta se opět stane součástí krajiny, tak jako tomu
bylo po mnoho století před tím“.
Petr Kmínek z Dřevíče

Z Dřevčic do Lhoty

Výlet, který nás zavede na obnovenou historickou
Husí cestu a do vesnické památkové rezervace
Lhota, můžeme absolvovat na kole i pěšky. Vyjet můžeme z Dřevčic, ale i z Dubé, odkud můžeme využít i autobusové spojení. Z Dřevčic se
vydáme na trasu dlouhou přibližně osm kilometrů. Na návsi si všimneme památkově chráněné
bývalé školy, která dnes slouží jako hostinec, velkého statku čp. 4 naproti a cenného kamenného
soklu s reliéfem shození sv. Jana Nepomuckého
z mostu. Na soklu původně stála socha sv. Jana
Nepomuckého, která se nedochovala, v minulosti
ji nahradil zdobný kovový kříž.
Z návsi se dáme směrem na Holany, ale v zatáčce po zelené turistické značce zabočíme doleva. Z cesty, vedoucí do osady Butterberg, po
několika desítkách metrů odbočuje doprava pěšina, označená dřevěnou cedulkou na kůlu. Po této
obnovené historické cestě pokračujeme krajem
lesa, z cesty můžeme obdivovat remízky a lesíky v polích. Obnovená cesta s nově vysazenou
alejí protíná pole a zanořuje se do lesa. Jeho
Lhota

krajem se dostaneme do nejzazšího cípu pole,
kde pokračujeme rovně lesní cestou. Ta vyústí
v záhybu zpevněné nové Husí cesty. Dáme se
doleva a o něco dále se dostaneme k místu, kde
doprava odbočuje červeně značená pěšina k přírodní památce Martinské stěny chráněné od roku
2002. Na zajímavou přírodní scenériii se můžeme
jít podívat pouze pěšky. Nicméně prohlídka Martinských stěn stojí za krátkou odbočku.
Vrátíme se zpět na zpevněnou Husí cestu
a pokračujeme po ní dále lesními partiemi až na
rozcestí Velká Řebčice, kde na mohutné borovici
s obrázkem Panny Marie jsou umístěny rozcestníky turistických značek. My ale budeme pokračovat v přímém směru po neznačené zpevněné
cestě, mineme zastřešené odpočívadlo, za kterým cesta vyústí na silnici, kde se dáme doleva.
Dostaneme se do památkové rezervace Lhota,
kde můžeme obdivovat různé typy lidové architektury, zvlášť zajímavé jsou roubené domy, přistavěné ke skalnímu bloku u rybníčku. Ze Lhoty pokračujeme na křižovatku, kde je možné se
Náves v Dřevčicích

Martinské stěny

Odbočka Staré Husí cesty

dát silnicí doleva zpět do Dřevčic nebo případně doprava do Dubé, u křižovatky je i zastávka
autobusu.
–myš–
Stará Husí cesta

Výhled na remízky v polích
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O červnu, myslivcích a mláďatech

Červen je měsícem mláďat, začínajícího léta a také měsícem Myslivosti. Červen je také měsícem,
kdy se sekají louky na sušení sena. A právě proto,
by jsme vás my myslivci chtěli upozornit na to, že
zrovínka v těchto dnech je velice důležité, abyste
věděli, jak se v přírodě na výletech a procházkách
chovat a jak se dá právě mláďatům v této chvíli
pomoci. Ano je to tak, a to právě při kosení luk.
Možná že víte, ale možná také že nevíte, že když
se sečou louky je spousta mláďat čerstvě narozených ukryta právě v těchto loukách. Nejsou ještě
natolik vyspělá, aby před stále rychleji jezdícími
a modernizovanými sekacími stroji utekla za svou
mámou do bezpečí, naopak prastarý pud jim velí
přikrčit se a čekat až nebezpečí zmizí, ale to je
právě poslední a osudová věc, kterou ve svém životě udělají. Sekačka je doslova… raději to nebudu psát, protože je to moc ošklivé, co se takovému
malému srnčeti, zajíčkovi či bažantímu kuřeti stane. Jestli máte potřebu pomoci, můžete i vy jako
dobrovolníci pomoci tím, že oslovíte myslivce ve
vašich vesnicích a zeptáte se jich, zda nepotřebují pomoci při senosečích s vyháněním a hledáním mláďat, můžete pomoci i tak, že upozorníte
známé zemědělce na to, že má ze zákona povinnost sečení luk dva dny předem hlásit myslivcům
v jejichž honitbě se jeho pozemky rozprostírají.
Můžete pomoci i tak, že se na internetu přihlásíte do systému OCHRANA ZVÍŘAT PŘI SKLIZNI
A SEČÍCH, a nebo na FC profil ZACHRAŇ ZVÍŘE
PŘED SEKAČKOU, kde se o této problematice
dozvíte mnohem více a i to, jak můžete pomoci,
aby se nestávalo nebo aby se alespoň co nejvíce
zabránilo tomu o čem vám teď napíšu.
Smutná srnčí máma
Došel jsem pomalu k posedu, pod kterým se
v menším údolí rozprostírala posekaná louka,
ne velká, čítajíc asi tak dva a půl hektaru. Vyso-

ká tráva ležela teď v dlouhých řadách jako na nějaké přehlídce. Cestou jsem potkal velký a rychlý
traktor s masivní závěsnou sekačkou, což bylo
znamení, že louku posekal těsně před mým příjezdem. Jako vždy nám myslivcům nedal majitel
polností vědět, že se bude sekat.
Chvíli jsem seděl, když z trnek vedle louky vyšla na posekanou louku mladá srnka, byl červen
čas mláďat, a já tušil, co se bude dít, ale netušil
jsem, že zažiju tak emotivní smutný zážitek. Srna
začala sem a tam chodit mezi řádky a volala jemným pískáním srnče, které se jí ale neozývalo,
trvalo to asi čtvrt hodiny nežli ho našla… malé
tělíčko leželo v jednom z pruhů trávy, kde ho zastihla dlouhá a nemilosrdná kosa sekačky, nemělo
vůbec šanci na přežití. Srna k němu došla chvíli
ho očuchávala a pokoušela se ho větrníkem postavit na běhy. Přitom opět pískala, ale tentokráte
jinak. Úplně změnila hlas, v jejím pískání byl jasně
poznat smutek a obrovská bolest, protože zjistila,
že její nejmilejší už nežije, že ho ta velká burácivá věc, co po louce jezdila a kosila trávu, ve které
si srnče schovala, strašlivě zahubila.Její hvězdičku,její malou holčičku její první v životě…
Slézal jsem z posedu a měl jsem oči plné slz
a hlavu plnou myšlenek o tom, jak si my nárokujeme majestát nad lesy, poli, loukami a zapomínáme
na to, že nám vlastně nepatří, že jsou tu tvorové,
kteří na ni mají mnohem větší právo než my, protože je to jejich domov, v kterém tisíce let žijí.
Hrozné a smutné, viďte, ale je důležité si to
uvědomit, že musíme hledat společnou cestu a řešení, protože ti prckové se neumí bránit, ty prcky
zatím bráníme jen my myslivci, tak pojďte a pomozte nám s tím. A ono to půjde, protože oni si to
zaslouží. Protože, jestli si to neuvědomujete, jsme
za každoroční posečení tisíců srnčat a ostatních
mláďat nepřímo zodpovědní my všichni, vždyť
seno se seká přeci pro
hospodářská zvířata,
která potřebujeme my
lidé k našemu životu, my
všichni lidé bez rozdílu,
nejen zemědělci, napadlo vás to někdy?
V červnové přírodě
se to jen hemží všelijakými prťavými holátky
či malými okatými prcky na čtyřech nohách
s kožíšky, kteří ještě neumějí pořádně utíkat ani
pořádně létat, no a často se tahleta mrňata
chovají úplně stejně jako
děti nás lidí. Neposlouchají, mají svou hlavu,
všechno musí vyzkoušet a všude musí vlézt.
Stejně jako lidští rodiče
se i ti zvířecí musejí sakra ohánět, aby je uhlídali, nakrmili a naučili
je, jak být správný zvíře
či správnej pták. Stejně
jako rodiče lidští i ti zvířecí a ptačí mají o své
potomky strach a dokáží
je bránit zuby drápy do
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posledního dechu. Mějte to na paměti právě na
vašich vycházkách v lese, když najdete takového
třeba ptačího prcka, který někde píská na zemi,
neberte ho hned domů, učil se třeba zrovna létat
a žuchnul sebou na zem, jako když jste se vy učili jezdit na kole, jestli mu chcete pomoci posaďte
ho někde kousíček od místa kde jste ho našli na
nějakou větev a běžte v klidu dále, oni si ho už
rodiče najdou, protože jistě někde sedí na stromě
a s hrůzou pozorují, kdo jim po tom jejich drobečkovi chňape dlouhýma tlapama. Ještě více tohle
platí u zvířat čtyřnohých, najdete-li nějaké takové,
tak na něj vůbec nesahejte holýma rukama, jestli
není viditelně vyhublé, a nebo nenajdete-li někde
v okolí jeho mámu mrtvou, nechte takové zvířecí
miminko být a odejděte pryč, protože ona tam někde je a přijde-li a ucítí na svém mláděti pach lidí,
nemusí si ho už vzít zpátky. Další důležité upozornění patří vašim čtyřnohým psím kamarádům
a přátelům, které máte doma a chodíte s nimi do
přírody na procházky, zvířecí mámy vás prosí, alespoň v tomto období, kdy jsou jejich mláďata nejzranitelnější a nejmenší, abyste je nechávali běhat
jen po cestách a místech k tomu určených a nepouštěli je volně po louce či lese, protože i když si
myslíte, že ten váš pejsek by nic takovému drobkovi neudělal, tak se velice mýlíte, protože takovému
malému zvířátku stačí i malé chňapnutí či praštění
tlapou. Takže to byla taková menší upozornění od
nás myslivců co je v červnu důležité vědět. A když
jsem zmínil to, jak umí zvířata své malé chránit
a bojovat za ně proti nepříteli i mnohem většímu,
tak vám posílám i jednu příhodu, která se mi kdysi
také v červnu stala s bažantí slepicí
Statečná slepice
Každá matka je jistě odvážná, když chrání své
potomstvo, a u zvířat to platí ještě více. Řeknete
třeba bažantí slepice, takovej hloupej pták, ale
nevěřili by jste kolik odvahy a statečnosti dokáže
prokázat při obraně svých mláďat, ať už narozených nebo ještě stočených v malých zelinkavých
vajíčkách. Bylo to někdy v červnu, když jsme vysekávali trávu a ostružiní na lhoteckých pasekách
a jen tak tak, že jsem křovinořezem neuseknul
té bažantí mámě hlavu jako kat Mydlář. Seděla
na vajíčkách a dělala, že je neviditelná a ani vrčení motoru a padání trávy kolem, jí nezvedlo
ze zahřívaných vajíček. Opatrně jsem tedy posekal kus nad ní, vypnul stroj a šel si na chvíli
sednout. Soňa, moje manželka, která pracovala
v lese se mnou, už seděla na nedalekém pařezu a čekala, až jí dojdu nabrousit kosu, protože
sekala trávu kosou.
„Co je, proč si nedodělal nádrž?“ zeptala se.
„Ale sedí tam na vajíčkách bažantí slepice,
tak jsem jí nechtěl plašit. Půjdu když tak sekat
na druhou stranu paseky a ty to kolem ní opatrně obsekej, ať se zbytečně neblázní.“
„Já myslela, že tam máš srnče, a ona slepička.“
„No aspoň si spolu můžete pokecat, až tam
u ní budeš.“
„Ty jsi ale pitomej viď.“
Dolil jsem si nádrž, nabrousil Sonině kosu
a šel jsem sekat na druhou stranu. Jak tak sekám a zaobírám se svou prácí, najednou mi něco
říká, že se asi něco děje. Otočím hlavu a vidím,
že manželka běhá po pasece, kosu nad hlavou,
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ohání se s ní jako husita na vozové hradbě a něco huláká. Aha, pomyslím si, asi seknula do vos
a dostala nějaké to žihadlo. Ale mýlka…žádné
vosy, jak se po chvilce dovídám, když vypnu
křovinořez.
„Petře pomoc, sakra pocem krucinál.“
„Co je, co tam budu dělat, ještě koupím taky
pár žihadel.“
„Ale houby vosy, honí mě ta pitomá slepice
a syčí na mě.“
V tu ránu jsem se musel začít řehnit na celý
kolo.
„Co se směješ, ty blbečku, tak si sem pojď,
kašlu ti na nějaký sekání kolem hnízda.“
A velkým obloukem se vrací dolů na cestu
k věcem. Ale slepička je skálopevně přesvědčená, že je Soňa ještě stále blízko u jejích čtrnácti
vajíček, a opravdu, jak mohu už i já teď sledovat, tak se zlověstným syčením, za které by se
nemusela stydět kobra, vrhá se s poloroztaženými křídly a načepýřeným peřím na hlavě znovu do útoku na toho dvounohého vetřelce, a ten,
s hrůzou v očích, prchá ke mně. No páni tak to
je ale podívaná, která ovšem končí v okamžiku,
kdy manželka doběhne ke mně a následně prcháme oba před rozlíceným světlehnědým ptákem.
Tak to teda ne, zarazim se, otočím a s tleskáním
a křikem „Hušáá“ chráním teď zase já svojí samici, aby jí ten zuřivej pták nevykloval oči. Slípka pochopila, že je zle a otáčí. Nicméně stále
nepřestává chránit své hnízdo a volí taktiku raněného, aby mě odvedla od svých pokladů. Popoběhne pak povyskočí a plácne sebou na zem
jako kdyby jí právě knokautovala lovecká brokovnice, jak se dostanu blíže, opět se zvedne, chvíli
peláší po cestě a opět stejný trik, ještě jednou
to zkusí a pak náhle zmizí do hustých ostružin

jako duch…
„To je máma viď, ta umí bránit mladý, to jsem
tedy ještě nezažila“, povídá mi Soňa
To víš, to není jako ty… chce se mi říct, když
mě prolétla hlavou vzpomínka, jak jsme jednou
byli s rodinou na houbách a já se opatrně připlížil
mlázím až k dětem a manželce, které čekaly na
cestě. Zadupal jsem, zafuněl a zachrochtal jako
divočák a potom jsem se nestačil divit, jak byla
máma rychle na stromě a děti zůstaly vyvalený na cestě napospas osudu. Ale raději jsem to
spolknul, protože moc dobře vím, že zrovna ona
by se za ně prala přesně tak, jako ta statečná ba-

žantí slepice, které jsem opatrně potom to hnízdo
obsekal a zazpíval jí sloku z té písničky od Jarka
Nohavici „…Já se svou kytarou zpívám písničku
prastarou, o tom, že malí budou velcí…“
Takže tady vidíte, že i malá máma má velké
a chrabré srdce v případě, že chrání své potomstvo. Tak to prostě v přírodě chodí, najděte i vy
ve svých hrudích takové srdce jako ona, najděte
znovu ve vašich myslích ten dávný cit a přístup
k přírodě, jaký měli naši předkové, najděte znovu
cestu k přírodě, protože ona je tu tisíce let s námi, a věřte tomu, že vás to obohatí
Ze Studia Divočák – Petr Slaba

PLACENÁ INZERCE

Pohádkový les
více foto v příštím čísle
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Ze života škol
Prvňáci a druháci
V úterý 21. dubna jsme
se vydali do vesničky
Kadlín, nedaleko Mšena, abychom se zde
seznámili s prací našich předků. Navštívili
jsme muzeum, kde se
nacházejí různé expozice – například expozice venkovského kováře,
staré selské techniky,
motyček, polních plodin. Viděli jsme, jak
vypadala kovárna a její
vybavení. Byla zde kovářská kladiva, kleště,

výheň a výrobky těmito nástroji vyrobené. I světnička kovářovy ženy byla
nádherná.Také jsme se dozvěděli, že obyčejná motyčka má tisíciletou historii a prohlédli jsme si více než 220 motyček. V expozici plodin jsme si
nejenom prohlédli polní plodiny – jako hrách, kukuřici, slunečnici, ječmen,
oves, pšenici, žito atd., ale mohli jsme zapojit mimo zraku i hmat a osahat
a porovnat rozdíly ve tvaru a velikosti semen těchto plodin. Také jsme obdivovali nářadí k obdělávání půdy a sklizni rostlin. Nakonec jsme se vydali
na cestu k rozhledně Hradišť. Je 314 m vysoká a byl z ní nádherný výhled
do okolí. Vše se nám za krásného a slunného dne líbilo a už se těšíme
na školní výlet. Děkujeme paní Honcové, která nás doprovázela a ještě
nás obdarovala pamlsky.
1.a 2. třída s pí. uč. Kadlečkovou a Bc. Jelenovou

MEDOVÁ VŮNĚ

Firmička Chovatel nasbírala květy pampelišky, celkem 600! A co s nimi? Přidali jsme citróny a cukr a vařili jsme med. Provoněli jsme celou
školu a olizovali jsme si všechny prsty. Bylo to mňam!

I my pomáháme

Čarodějnické vyučování

Ve čtvrtek 30.4. zasedli do lavic v 1. třídě čarodějnice, černokněžníci a netopýři. Jak by ne, slavili jsme totiž Čarodějnice. V tomto duchu probíhalo vyučování. V naší čarodějnické škole jsme se učili kouzlit, vařili jsme kouzelný
lektvar, v matematice jsme vymýšleli slovní úlohy s čarodějnickou tématikou.
V českém jazyce jsme si přečetli pohádku O čarodějnici, vyprávěli si a na
závěr si všichni vymalovali obrázek. Hádejte jaký, no přece – čarodějnici.
Byla to paráda, pěkně jsme si to užili.
Prvňáci, L. Kadlečková

Již druhé pokračování projektu Green Life – NEPZ (nejbohatší ekosystémy planety Země) v tomto školním roce se uskutečnilo 15. dubna.
Z minulých pořadů víme, že se jedná o projekt zaměřený na ochranu
deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat. My jsme zaplacením vstupného alespoň trochu tento projekt podpořili. Nový pořad seznámil žáky
1. i 2. stupně s problematikou sopek. Po besedě a zhlédnutí krátkého filmu následovala soutěž. Co jsou sopky? Kde se nachází? Jak lidé sopky využívají? Názvy některých sopek. To jsou některé otázky, na které
žáci odpovídali. Nevedli si vůbec špatně. V kategorii 1. – 3. třídy zvítězila dívka ze III. třídy a v kategorii 4. – 6. třída zvítězil již podruhé Daniel Krejčík (V. tř.).
Z pořadu si všichni odnášíme poučení, že člověk je součástí planety
Země a musí se naučit chovat se k ní přátelsky.
L. Kadlečková

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Putování za PET víčky

To byl námět osmé společné aktivity pro rodiče a děti z Ekoškoly Dubá
v rámci programu Rodina v pohybu. Cesta vedla z Dubé přes Rozprechtice na Panskou Ves. Ubíhala rychle, svěží tempo vydrželo až do cíle. Pan
Jírový nás očekával na své farmě, kde nám ukázal a vysvětlil, jak a k čemu používá naše PET víčka, která sbíráme. Kromě toho nám představil
chovatelskou raritu – ovčí čtyřčata. Mamka-ovce bohužel dvě odstavila
a krmí jen dvě nejsilnější. Tak nezbylo chovateli nic jiného, než zbylá dvě
ovčí mimina dokrmovat z láhve mlékem. A aby toho nebylo málo, přivezli
mu ještě jedno. Takže celkem tři jehňátka cupitají jako pejskové za svým
krmičem a nechají se hladit jako štěňátka.
Bouřka, která se přehnala nad Dubou, nás zastihla ve stodole při svačině. Když doburácela a vypršela, vydali jsme se směrem na Nedamov
a do Dubé.
Děkujeme všem rodičům a dětem za vytrvalost a těšíme se na květnovou aktivitu s bylinkami.
Kdo šel: Anežka, Anička, Kubík, Honzík, Adélka, Amálka, Daneček,Péťa a jejich dospěláci.
Jana a Pavel Maškovi

Na farmě
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Firmička Chovatel pracující na Ekoškole Dubá vyjela na praktickou exkurzi
na farmu Dvůr Hlaváč ke Frýdlantu. Děti si prohlédly prostory farmy. Seznámily se s chovem koz, koní, krav a s výrobou kozího sýra. Ten měly
možnost i ochutnat. Domů si odvážely suvenýry v podobě kozích hrníčků,
kozího sýra, pohledů z farmy i kozích bobků na botách. Exkurze obohatila
děti o poznání, že práce na farmě není nic lehkého, že je nutné všechno
naplánovat, promyslet, rozvrhnout.
Děkujeme OHK Liberec za organizační a finanční zajištění exkurze.
Mgr. Jana Mašková

Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 16. dubna jela IV. třída do České Lípy na dopravní hřiště. Cílem
bylo získat řidičský průkaz mladého cyklisty. Po příjezdu na dopravní hřiště
nás paní policistka rozdělila na 2 skupiny, jedna psala test a druhá jezdila
venku na kole. Všichni jsme projeli určenou trasu podle předpisů, a protože
i testy dopadly výborně,
získali jsme VŠICHNI řidičské průkazy. Na závěr
jsme ještě shlédli film o
Tomáškovi a zlaté rybce, který nás naučil být
opatrný na silnici. Paní
učitelka i paní policistky
byly trpělivé a laskavé a
moc jim za to děkujeme.
Magdaléna Středová

Deštenský „orientační“ běh

V pátek 24. dubna se 15 našich žáků (výběr žáků
z první až deváté třídy) zúčastnilo sportovní soutěže v běhu v DD v Deštné.
Pro nejmladší kategorii – MŠ Dubá a žáci
1. třídy – byla připravena trať se čtyřmi stanovišti, na kterých děti sbíraly razítka. Na krásném
2. místě se umístil Šimon Drahoňovský.
Pro ostatní kategorie byla připravena trať v lese, kratší pro mladší žáky a delší pro starší žáky.
Celkem běželo 38 běžců. V kategorii mladších žáků získal Jan Žalovič krásné 2. místo
a Ondra Mertin 3. místo. V kategorii mladších žákyň doběhla Eliška Rajnišová na 1. místě a Eliška
Mojteková na 3. místě. V kategorii starších žáků
získal 2. místo Patrik Říha a mezi staršími žákyněmi byla na 3. místě Kristýna Zabilanská.
Celkově jsme jako ZŠ Dubá skončili v konečném pořadí na 2. místě hned za DD v Deštné.
Počasí nám přálo, celé dopoledne svítilo sluníčko, pro soutěžící bylo připravené občerstvení,
dětem se ani nechtělo zpět do školy.
Všem děkuji za reprezentaci školy a všichni se
už nyní těšíme za rok na další ročník.
Mgr. Lenka Kindlová
Zde jsou postřehy některých soutěžících:
„Moc se mi tam líbilo, líbilo se mi to běhání a tra-

sa.“ (Martin Šarm – 3. třída )
„Líbilo se mi tam jídlo.“ (Matyáš Šarm – 3. třída)
„V pátek jsem se zúčastnila běhu v Deštné. Jeli
jsme z Dubé do Deštné autobusem. Běhali jsme
trasy podle věku. My jsme běželi po modré, to je
taková kratší trasa. Měli jsme dobré občerstvení.
Líbilo se mi tam.“ (Šárka Švecová – 6. třída)
„V pátek jsem se zúčastnil běhu v Deštné. Běželi jsme 1,5 km. Líbilo se mi to tam, i ta trasa

běhu – až na ty kopce, ty byly moc velký a všude byly větve, to se nedalo ani běžet.“ (Daniel
Sláma – 6. třída)
„V pátek jsem se zúčastnila běhu v Deštné. Běželi jsme 1 km. Ale větší děti 1 kilometr a půl.
Pak bylo vyhodnocení. Skončilo vyhodnocení
a my jsme dostali 5 lístků na občerstvení.“ (Eliška Rajnišová – 6. třída)

14

Pythagoriáda

Ve středu 13. května se na Gymnáziu Česká Lípa
konalo okresní kolo matematické soutěže – Pythagoriády. Účast v tomto kole si zajistili i žáci ZŠ
Dubá, kteří úspěšně vyřešili školní kolo. V kategorii Z8 nás reprezentovala Nikola Haltmarová
a Karel Mareš. Ve velké konkurenci 41 osmáků
ze základních škol a terciánů z gymnázia se vůbec neztratili. Sice neobsadili přední příčky, ale
i 32. - 37. místo je velice pěkné.
Oběma žákům za reprezentaci naší školy
děkujeme.
Mgr. Miroslava Sochová
Když začala soutěž, tak jsem si myslel, že to bude
jednoduché. Ale bylo to těžší, než jsem očekával.
Z 15 bodů jsem měl jen 4. (Karel Mareš)
Včerejší okresní kolo Pythagoriády bylo zajímavé a nebylo zas tak těžké. S Karlem jsme se oba
umístili na 32. – 37. místě. Bylo to poučné a zároveň příjemné ulití ze školy. (Nikola Haltmarová)

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Český den proti rakovině
Pravidelně každý rok
se v květnových dnech
uskuteční veřejná sbírka, jejíž cílem je informovat veřejnost o možnostech prevence rakoviny
a získat tak prostředky
na zlepšení kvality života pacientů s onkologickým onemocněním,
na podporu onkologického výzkumu a budování pracovišť pro léčbu
nádorů.
Letos proběhl už
19. Český den proti rakovině a naše škola se
stejně jako v předchozích letech do této akce
zapojila. Prodejem žluté kytičky se stříbrnou
stužkou jsme přispěli na sbírkový účet částkou
2 820 Kč.

Všem, kteří dvacetikorunu věnovali na dobrou
věc, moc děkuji.
Mgr. Miroslava Sochová

Plavání

Od února do dubna jezdili žáci z první až čtvrté třídy na plavání. Jako každý rok, tak i letos
plavali, skákali do vody a potápěli se jako život.
O přestávkách si mohli hrát ve vodě s různými plaveckými pomůckami, jezdili na tobogánu
a klouzačce. Na konci plaveckého kurzu si hrdě
převzali mokré vysvědčení a poučeni plavčíky
o tom, jak se májí chovat ve vodě, se těší na
prázdninové hrátky u vody.
Velké poděkování patří MěÚ Dubá za finanční
příspěvek na dopravu, řidičům Mirobusu za bezpečný odvoz, rodičům za podporu a hlavně skvělým plavčíkům za trpělivost a milý přístup.
Zdeňka Wagenknechtová

Afrika ve škole

Jarní tah

Od 25. března do 1. května proběhl již třináctý
jarní tah žab, na kterém aktivně pomáhali žáci
Ekoškoly Dubá. Letos se zapojily všechny třídy
školy a MŠ Dubá. Zvláštní poděkování patří i Barunce a Kubovi Matýsovým, kteří dobrovolně sbírali žabky mimo zábrany a nasbírali jich 247!
Celkem bylo letos zachráněno 2 096 kvakuší. Za období 2003-2015 je to úctyhodných
10 846 kusů!
Děkujeme všem zúčastněným za velkou pomoc!
Mgr. Jana Mašková

Dne 12. května se uskutečnila na naší škole přednáška o Africe doprovázená promítáním. Seznámili jsme se se způsobem života obyvatel v Africe.
Afričané jsou tmavé až černé pleti a muži měří kolem 220 cm. Život v Africe je velmi složitý, teplota
zde dosahuje až 50 °C, proto chodí lidé zahaleni.
Dožívají se pouze nízkého věku kolem 40 let. Bydlí
v chýších z hlíny a rákosí. Celé velmi početné rodiny bydlí v jedné místnosti. Žijí zde také kočovníci – Tuaregové. Muži nosí vousy, které si různě
barví. Ani s dopravou to není snadné. Lidé cestují většinou pěšky, autobus jezdí 1x týdně. Pokud
není zaplněn, nejede se. Škola – to je chýše, ve
které se učí 9 tříd najednou. 150 dětí připadá na
1 učitele a jednoho pána s holí – hlídače. Za školu
se platí. Zde se děti učí číst, psát a počítat. Kdo
absolvuje čtyři třídy, může učit. V obchodech se
smlouvá. Z přírody jsme viděli deštný prales, kde
denně prší a je zde vysoká teplota. Zajímavý byl
strom Baobab, který má ohromný kmen, ve kterém bydlí lidé. Vejde se do něj i 37 lidí. Dále jsme
měli možnost vidět poušť Saharu a poznali jsme
i obyvatele savany – lvy, zebry, žirafy a další její
obyvatele. Přednáška byla velice zajímavá a těšíme se na podobné pořady.
Prvňáci, L. Kadlečková

VENČENÍ

Zvířátka z Ekoškoly Dubá byla na vycházce.
Želvákovi Evženovi se líbilo v trávě, a tak jí
aktivně okusoval. Kaspičandy zase závodily v „běhu“ a Péťa s Mírou je povzbuzovali.
Užovka si zamilovala vyhřáté zábradlí, které
ovinula celým tělem. Korálovka se propletla
Aničce do vlasů. Všichni jsme si to užili.

Dubáček -
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Kultura
ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
14.06.2015 - 19:00 Blbec k večeři
V této bláznivé francouzské komedii Francise Vebera platí, že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní
padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje
nejlíp.“ Hrají: V. Vydra, J. Carda, P. Pospíchal, R.
Hrušínský, V. Freimanová, J. Švandová, Z. Žák,
J. Boušková. Režie: Jiří Menzel
Vstupné: 350 Kč
Vlastivědné muzeum
13. 6. 2015 Cechovní muzejní noc
Program ke 455. výročí vydání statutů dvanácti českolipským cechům. Ukázky řemesel, tvůrčí
dílny, hudební vystoupení, občerstvení.
Galerie chodba a Galerie Jídelna
do 21. 6. 2015 Ivana Lomová
Ilustrátorka, scénáristka a výtvarnice, hyperrealistická figurativní olejomalba.
Maštálkova síň
do 14. 6. 2015 Českolipsko & Praha - spojitosti osudů
Podíl umělců z Českolipska na výzdobě na uměleckých památkách hlavního města v 18. - 20.
století. Výstava k 70. výročí konce druhé světové války.

DOKSY

Památník K. H. Máchy v Doksech
do 28. 6. 2015 Oldřich Hamera - Máchův Máj v
monotypech - Výstava obrazů

ÚŠTĚK

Doprovodný program, jízda zručnosti, soutěže
startovné 10,- Kč

LUKOV U ÚŠTĚKA

20.6.2015 10:00 - 16:00 Oživlé náměstí - Mšenské svatojánské třešňování
náměstí Míru ve Mšeně
Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí vás zve
na akci Oživlé náměstí,součástí akce bude
propagace místních krajových odrůd třešní
– Mšenské jánovky, Mšenské žlutky a Perly
z Bezdězu.

Galerie U Brány
do 23. 7. Marek Brodský – Obrazy
výběr z poslední tvorby uznávaného malíře, muzikanta i příležitostného herce.
Galerie Na Gruntu
do 25. 6. 2015 Josef Sazama
Výstava textilní tvorby a tapiserií
27.6. – 23.7. Bronislav Kračmar
kresby pražských zákoutí

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Muzem Podbezdězí - zámek
do 26.6. 2015 Chvála přírody
fotoaparátem Oldřicha Jelena a dlátem Miloslava
Cacha. Výstava prací bělských výtvarníků.

MŠENO

13.6.2015 14:00 - 23:00 Swingová tančírna - tanec se Swing Busters
Městské lázně Mšeno
19.6.2015 18:00 - 20:00 Plochá dráha: extraliga družstev
plochodrážní stadion
20.6.2015 8:30 - 18:00 X. jízda Kokořínskem
Mšeno a okolí
JAWA-MOTO-CZ CLUB Mšeno vás zve na X. jízdu Kokořínskem - zájmovou soutěž historických
motocyklů a automobilů.
8:30 - 9:30 - přejímka vozidel na náměstí Míru

20.6.2015 14:00 - 23:59 Plovárna 2015
Městské lázně Mšeno

HOUSKA

4.7.2015 - 5.7.2015 Gotický jarmark
Skupina historického šermu ARMATUS a tance
AMBROSIA
11.7.2015 - 12.7.2015 Jarmark s hudbou dávnověku
Hudba dávnověku s kostýmy a nástroji roztodivnými – skupina GOTHIEN

TRUSKAVNA

20.6.2015 Mezinárodní den zahrad
den otevřených dveří
Roubenka Truskavna

KOKOŘÍN

20.6.2015 Kokořín - Laco Deczi - jazzový koncert
Kokořín hrad
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SKOBA
v Galerii Pošta

Výstava, kterou na červen a začátek července letošního roku připravil
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okraškovací v Galerii Pošta
v Dubé, představí tvorbu členů výtvarné skupiny Skoba.
Tato výtvarná skupina vznikla v roce 1984 v Tupadlích jako volné sdružení lidí, kteří si mají co říci, což trvá dodnes. Oblast působení členů skupiny je
především na Mělníku. Jednotlivé členy spojuje preference stejných životních
hodnot a blízkost názorů na výtvarné umění. Ve své tvorbě zahrnují malbu,
kresbu, rozměrné plastiky ze dřeva, ale i drobné grafiky. Ač každý tvoří svým
osobitým způsobem a jde svou výtvarnou cestou, na společných výstavách
se ukazuje, že je jim společná jakási vnitřní harmonie a propojení.
V obrazech Aidy Legnerové-Líhové, která se kromě malby věnuje i grafice, se objevují kontrasty – barevnost a křehkost proti ponurosti skal, hlubin nebo prostoru. Obrazy Václava Sadovského jsou inspirovány vztahem
k přírodě a jejím proměnám. K vyjádření pocítů volí často abstraktní formu.
Obrazy a kresby Zdeňka Šulce mohli návštěvníci Galerie Pošta vidět již
v roce 2011. Svou tvorbu charakterizuje úctou k tradici, jež vychází ze starých mistrů. Z jeho maleb vyzařuje citlivé vnímání přírody, což je podtrženo
užitím lomených tónů, které dávají malbám charakter tajemna.
Výstava tvorby členů výtvarného sdružení Skoba bude zahájena vernisáží výjimečně v sobotu 13. června od 17 hodin. Návštěvníci mohou tuto
výstavu v Galerii Pošta shlédnout do 11. července vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín návštěvy
výstavy je možné si domluvit na tel. čísle 607 138 832.
–myš–

Zdeněk Šulc – Bažina

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

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Střípky z městské
knihovny a klubu
seniorů

V dubnu proběhla celková revize fondu městské knihovny. Vyšli jsme z ní
s krásným výsledkem a byly opraveny chyby ve výpůjčním systému. Dámám z českolipské knihovny to zabralo celkem šest dní. Zároveň jsme
spustili revitalizaci vnitřního prostředí knihovny a klubu seniorů, která bude
probíhat přibližně do konce léta. Klub seniorů je již hotov. Zakoupili jsme
nové stoly a židle, v oknech visí nové záclony a celý klub jsme nechali nově
vytapetovat. V průběhu následných letních měsíců přijde na řadu knihovna,
kde mimo tapetování a zavěšení nových záclon a závěsů, proběhne také
reorganizace knihovního fondu, takže na konci léta už by si čtenáři mohli
knihy vybírat dle žánrů. Je před námi ještě mnoho práce, takže doufám,
že stihneme vše podle plánu a je na místě se omluvit za dočasnou lehkou nevzhlednost prostředí naší knihovny a poděkovat všem, kteří se na
těchto pracích podílejí.
Bc. Lucie Heringová, Městská knihovna Dubá

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY DUBÁ
OD 1. ČERVENCE 2015
STŘEDA 16.00 – 18.00 HODIN
ČTVRTEK 15.00 – 17.00 HODIN

HRADY A ZÁMKY LIBERECKÉHO KRAJE

do 30. června státní zámek Lemberk: Výstava Zdislava jako historická osobnost. Panelová
výstava věnovaná životu a skutkům Zdislavy z Lemberka ve výstavní síni zámku.
Výstava Člověk a kůň. Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v Liberci.
státní zámek Frýdlant: Do konce sezony bude v kapli zpřístupněna expozice KLENOTY Z DEPOZITÁŘŮ a to liturgické předměty, které se používaly při bohoslužbách v zámecké kapli (monstrance, ciboria, kalichy).
do 30. června státní zámek Zákupy: Dětská trasa. Okruh tvoří čtyři místnosti (dětský pokoj,
ložnice, kuchyně a prádelna) zařízené tak, aby připomínaly bydlení malé princezny na zámku,
jak to děti znají z mnoha pohádek. Vystaveny jsou nejenom historický nábytek, obrazy a porcelán, ale i hračky z 19. a 20. století (především panenky a nově také autíčka). Vhodné pro rodiny
s dětmi, bez výkladu, délka individuální cca 15 minut.
Strašidelné sklepení. Výstava strašidelných bytos� (drak, hejkal, divoženky, vodník atd.), instalovaná v čás�
zámeckého sklepení. Vhodné pro rodiny s dětmi, bez průvodce, délka individuální cca 15 minut.
Výstava skleněných nebes nad postel od nizozemského designéra Hanse van Bentema jako
součást Velkého okruhu. Na Novoborsku je van Bentem známý především díky svému „Bojovníkovi“, který zdobí kruhový objezd v Novém Boru.
20. a 21. června státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. V tyto dny bude mimořádně
zpřístupněna jako samostatná prohlídka hradní věž. Otevřena je od 9:00 do 16:00 hodin. Věž
není součásti žádného prohlídkového okruhu, jedná se o samostatný vstup. Dostat se na ni mohou zájemci pouze s průvodcem, každá skupinka na věž může mít maximálně 12 osob vzhledem
k omezenému prostoru na ochozu a poměrně náročnému výstupu po točitém schodišti.
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Čarodějnice
foto Petr Voldřich
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70 let tělovýchovy v Dubé
Dne 7. června 2015 oslaví naše tělovýchova 70 let od svého založení dne 7. 6. 1945 pod názvem
Fotbalový klub. Později se její název změnil na Sokol Dubá či Dynamo ČSAD Dubá a od roku
1953 pak TJ Slavoj Dubá. V současné době dostane naše TJ Slavoj Dubá rozhodnutím nejvyšších
státních orgánů ještě přízvisko z. s., jakožto zapsaný spolek, který musí být zapsán ve spolkovém
rejstříku u okresního soudu. Tolik krátká historie.
Za TJ Slavoj Dubá Ing. Hana Koloušková, předseda

Národní pohár a Pohár nadějí

V sobotu 16. května se v Praze konalo III. kolo
Národního poháru TKF a Pohár nadějí TKF
a dubský klub KK Beringin nemohl chybět.
Soutěž začala Pohárem nadějí TKF, kterého
se zúčastnili Claudie Hrušková a Jáchym Macura.
Claudie obsadila 1. místo v kategorii mladší žákyně (2010) kata 9 kyu-0 a Jáchym obsadil 3. místo
v kategorii mladší žáci (2008-2007) KIHON.
Do III. kola Národního poháru TKF byli přihlášeni všichni děti z KK Beringin. Soutěž začala kategorií kata-team, ve které svěřenci trenéra
Marka Hrušky získali cenné medaile. Tato zkušenost nejmladším přinesla povzbuzení do dalších
soutěží a tréninků a starším porovnání s konkurencí ostatních klubů.

2007-2006 smíšená
2. Hrušková Natálie, Hrušková Claudie, Hruška Marek
3. Macura Matěj, Macurová Johana, Macura Jáchym

mladší žákyně (2005-2004) JYU IPPON KUMITE
1. Hrušková Natálie
3. Mojteková Eliška

2001-2000 chlapci
1.Dalecký Lukáš, Dalecký Karel, Horský Jan
2. Hruška Marek, Exner Timotej, Krejčí Filip

Kadet (2001-2000) JYU IPPON KUMITE
1. Dalecký Karel
2. Horský Jan
3. Exner Timotej

KATA team
2007-2006 chlapci
2. Macura Matěj, Vydra Sebastian, Nedvěd David
3. Středa Josef, Janďourek Jakub, Slovák Jakub
2007-2006 dívky
2. Hrušková Claudie, Sobotková Adéla, Macurová Johana

mladší žáci (2007-2006)
1. Hruška Marek

2005-2004 smíšená
1.Hrušková Claudie, Mojteková Eliška, Podráská Marie

Soutěž pokračovala kategorií individuální kata,
ve které závodníci z KK Beriginu získali další
medaile.
mladší žáci (2008 a mladší)
1. Slovák Jakub
2. Janďourek Jakub

mladší žákyně (2005-2004)
2. Hrušková Natálie
3. Mojteková Eliška
Kadet (2001-2000)
3. Dalecký Karel
dorostenci (99-98-97)
2. Dalecký Lukáš
senioři (od 21 let)
1.Hruška Marek
Dále následovaly kategorie Enbu a Kumite,
kde reprezentovali klub
KK Beringin jen zkušení
závodníci.
enbu mix
1. Hruška Marek, Hrušková Natálie
enbu chlapci
1. Horský Jan, Exner
Timotej
2. Krejčí Filip, Hruška
Marek
mladší žáci (2007-2006)
JYU IPPON KUMITE
1.Hruška Marek

Kadetky (2003-2001) JYU IPPON KUMITE
1. Podráská Marie

I když se celá soutěž protáhla do pozdního odpoledne, únava neubrala dětem na radosti z diplomů a medailí. Poděkování patří nejen
trenérovi Markovi Hruškovi, ale i dětem, že pilně trénují a že překonaly trému a získaly krásná umístění.
Do další soutěže, která proběhne 20.6.2015
v Praze, přeji všem účastníkům hodně štěstí.
Kateřina Janďourková

ŘEŠENÍ
FOTOHÁDANKY
ZE STRANY 6
zapalovač

