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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu prázdnin, ovšem jen těch
pomyslných, neboť v Dubé se právě v posledních týdnech buduje téměř na
každém rohu. Témat pro tento měsíc, o kterých vás chci prostřednictvím
svého sloupku informovat je skutečně mnoho.
Tím prvním a v posledních týdnech velice aktuálním, je výstavba bezbariérových částí chodníku v ulicích Nedamovská, Požárníků a Českolipská.
Ke konci července, kdy píši tento sloupek, je převážná část trasy bezbariérového chodníku téměř dokončena. Plně využíván je nový chodník od
mateřské školy ke křižovatce s ulicí Luční. Hotová je také většina části od
bytových domů v Nedamovské směrem do ulice Požárníků, a položeno
je dláždění také na zcela nově vybudovaném úseku chodníku vedoucího
z ulice Požárníků (od zadního traktu městského úřadu) do Českolipské až
k bistru. V nejbližší době dojde na pokládku dlažby na zbývajícím kousku
chodníku v Nedamovské a v parčíku kolem kostela. Na zbývající části trasy
v ulici Požárníků, dojde kromě pokládky nového chodníku a jeho částečnému rozšíření v několika místech také k posunutí některých stožárů veřejného osvětlení. Musím říci, že jsem s postupem prací zaměstnanců firmy
INGSTAV Doksy velice spokojená, práce jim jde od ruky a vedení firmy

Z městské matriky
JUBILEA

Volfová Věra, Dřevčice
Malečková Jarmila, Dubá
Ulmanová Jiřina, Dubá
Zývalová Hermína, Plešivec
Žáková Věra, Dřevčice
Došek Vlastimil, Dubá
Kalabisová Drahoslava, Dubá

ÚMRTÍ

Bělohlávková Anežka, Dubá
Himmer Miroslav, Dubá

81 let
70 let
75 let
85 let
85 let
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s námi v rámci kontrolních dnů konzultuje i sebemenší maličkosti. Jen pro
připomenutí uvádím, že ve výstavbě bezbariérových chodníků budeme pokračovat i v příštím roce, kdy přijde na řadu realizace akce „Dubá, chodník
Českolipská“, kdy 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 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.
Druhou akcí, o níž se chci zmínit, je rekonstrukce povrchů ulic Poštovní a Školní. V rámci tohoto projektu dojde i na rekonstrukci nevyhovujících
úseků kanalizace a vodovodu v obou ulicích, na které je připojeno přibližně
sto obyvatel. Rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě provede Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen SVS a. s.). V rámci prací dojde k přepojení všech padesáti stávajících domovních kanalizačních a třiadvaceti vodovodních přípojek na této trase, k rekonstrukci čtrnácti revizních
šachet a osazení tří hydrantů. Jsme rádi, že se nám s SVS a. s. podařilo
domluvit na koordinované spolupráci. Investovat městské prostředky do
oprav obou ulic bez souběžné rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu by bylo neúčelným vyhazováním peněz, neboť zmíněné sítě jsou zde
opravdu ve velmi špatném stavu, což ostatně prokázala kamerová podpovrchová prohlídka. K protokolárnímu předání staveniště došlo 25. června
2015, čekalo se však ještě na vyřízení posledních nezbytných administrativních záležitostí. O přesném termínu zahájení prací budou obyvatelé obou
ulic informováni s předstihem, ostatní obyvatelé města naleznou potřebné
informace na úřední desce MěÚ Dubá, na našich internetových stránkách
nebo na našem facebooku. Protože s sebou podobné projekty samozřejmě
nesou jistá omezení, např. co se průjezdnosti týče, žádáme občany o shovívavost a trpělivost. Za to vám předem děkuji.
Nyní několik slov k našemu autokempu. První polovina letní sezóny
přinesla hned několik opravdu horkých slunečných dnů, během nichž byl
Autokemp Dubá-Nedamov doslova narvaný k prasknutí. Do kempu zavítala
také redaktorka Českolipského deníku, která sem přijela hodnotit vzhled,
vybavenost, čistotu kempu i kvalitu a cenu občerstvení. Článkem, který
vyšel v Českolipském deníku dne 10.7.2015 jsem byla velice potěšená. Ti
z vás, kteří nejsou čtenáři Deníku, si jej mohou přečíst v tomto Dubáčku
na straně 11. Jsme rádi, že jsme i od samotných návštěvníků kempu dostali tolik kladných hodnocení, i to je nám motivací pro další zlepšování
celého areálu koupaliště.
Další informací, kterou jsem si připravila, je vydání nové informační
brožury o městě Dubá, která je k dostání v celé řadě obchodů, stravova-

Dne 20. srpna 2015 uplynou již čtyři roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil milovaný tatínek, manžel a dědeček,
pan Josef Maleček z Dubé.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 9. 8. 2015 uplyne již 20 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil milovaný manžel a tatínek
pan Ladislav Šponiar z Dubé. S bolestí v srdci
a s láskou stále vzpomíná rodina.
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cích zařízení po městě, v našem informačním centru, v autokempu nebo
volně ke stažení na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že
hlavním cílem této brožury je seznámit návštěvníky s naším městem,
je k dispozici zcela zdarma. Vydána byla v první polovině července
a s potěšením mohu říci, že se všem líbí, a že o ni je velký zájem, což
nás samozřejmě těší. Brožura vyšla nákladem tři tisíce kusů, přičemž
rozebrána byla již přibližně třetina. Jejími autory jsou členové redakční
rady našeho zpravodaje, kterým bych tímto chtěla poděkovat za velice
dobře odvedenou práci.
A nyní poněkud neobvyklé téma, které se netýká přímo činnosti města, ale našich hasičů. Čas od času si někteří občané stěžují, že se před
každým výjezdem naší jednotky k zásahu, nehledě na denní nebo noční
hodinu rozezní hlučné sirény, které je v noci budí a rozčilují. Je však třeba si uvědomit, že nás sice siréna vzbudí, ale členové jednotky musejí
vyskočit z postelí a v mnohých případech, zejména při požárech domů,
doslova riskují vlastní životy. Práce a času, jež věnují této činnosti naši
hasiči, si neskutečně vážím. Oni jsou ti, kteří jako první přijedou na pomoc při požáru, dopravní nehodě nebo živelné pohromě, oni jsou ti, kdo
nejednou riskovali vlastní zdraví proto, aby pomohli ostatním. Každý měsíc

si v Dubáčku můžete přečíst přehled zásahů, kterých se naši hasiči účastnili,
sami si tedy můžete udělat představu o tom, že jejich práce je velice náročná. Převážná většina z nich přitom navíc pracuje mimo Dubou a na směny.
Uvědomme si proto, že ani přesto, že jsou unavení po návratu ze zaměstnání a volného času mají minimum, vždy když je potřeba, přispěchají na pomoc. Navíc, požární poplach vyhlašuje Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Pro vyhlášení požárního poplachu
je sbírkou zákonů, konkrétně zákonem číslo 133/1985 ve znění pozdějších
platných právních předpisů dáno vyhlašování požárního poplachu jednotce
pomocí dálkově ovládaných sirén. Ani Územní odbor HZS Česká Lípa tedy do
tohoto systému nemá přístup. Není proto možné se kvůli nočnímu rozeznění sirén zlobit na naše hasiče. V souvislosti s hasiči jsem pro vás připravila
ještě jeden samostatný článek, věnujte mu prosím pozornost. Všem členům
výjezdové jednotky našich hasičů tímto chci poděkovat za jejich obětavost
a pomoc při mnoha zásazích, kterých se každý měsíc zúčastňují.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát poklidný zbytek letních prázdnin,
dovolených a všem školákům přeji, ať do nového školního roku vkročí pravou
nohou, a ať se jim v něm daří získávat jen samé hezké známky.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

STAŇTE SE ČLENY JEDNOTKY DUBSKÝCH HASIČŮ

V úvodním slově pro tento měsíc zmiňuji téma „hasiči“. Jednotka SDHO
Dubá má v současné době dva členy, kteří jsou přímo stálými zaměstnanci města. Všichni ostatní vykonávají tuto činnost ve svém volném
čase jako dobrovolníci. Jsem si plně vědoma toho, že práce našich hasičů je velice náročná, jezdí zasahovat k dopravním nehodám, hasí požáry
domů i lesů, při živelných událostech odstraňují jejich následky, likvidují
roje bodavého hmyzu, které ohrožují zdraví lidí a v současné době zajišťují i odchyt toulavých zvířat. Jen v období od ledna přibližně do poloviny
července letošního roku vyjeli k neuvěřitelným 112 zásahům. Nezasahují
pouze ve správním území našeho města, ale i za jeho hranicemi.
Jednotka SDHO Dubá je sice akceschopná, přesto bych se touto formou chtěla obrátit zejména na mužskou část našich obyvatel s následující nabídkou. Patříte k těm, kteří neváhají pomoci ostatním v nouzi? Připadá vám práce hasičů zajímavá a máte pocit, že by vás bavila? Staňte
se součástí jednotky našich hasičů.
Každý, kdo by chtěl do jednotky SDHO Dubá vstoupit musí splňovat jen dva základní předpoklady. Musí mu být minimálně 18 let a je
třeba, aby k této činnosti byl zdravotně způsobilý. Velké plus, které
ovšem není podmínkou pro vstup do jednotky, je vlastnictví řidičského oprávnění skupiny B, nebo v lepším případě dokonce i C, tedy na
vozidla nákladní.

Pravdou je, že většina našich strojníků, kteří mohou řídit hasičské
cisterny, pracuje příliš daleko a navíc na směny, kvůli čemuž se v Dubé
vyskytuje jen minimálně. I přesto se však ve svém zbývajícím volném
čase snaží být jednotce k dispozici. Samozřejmě je dobré, aby případní
zájemci o vstup do naší jednotky bydleli ve správním území Dubé, a to
především proto, že JSDHO Dubá spadá do kategorie II/1, a je povinna
vyjet do pěti minut od vyhlášení požárního poplachu.
V případě, že byste se rozhodli vstoupit do JSDHO Dubá, nemusíte
se obávat, že byste museli investovat vlastní prostředky do vybavení se
nezbytnými prostředky. Všichni členové jednotky jsou plně vybaveni zásahovými a ochrannými pomůckami, navíc jim zajistíme nezbytné školení, které zahrnuje 40 hodin základní odborné přípravy, a které probíhá
přímo u naší jednotky, není tudíž třeba kvůli jeho absolvování kamkoliv
jezdit. Dobré je také uvést, že se všemi členy JSDHO Dubá má město
sepsánu smlouvu o pracovní činnosti a zásahy jsou placené, stejně tak,
jako nařízená pohotovost.
Pokud vás moje výzva zaujala a oslovila, kontaktujte prosím velitele
naší jednotky pana Jaroslava Hozu (tel. číslo 725 076 553), který vám
ochotně zodpoví veškeré případné dotazy.
Případným zájemcům tímto předem děkuji.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

sledujícího dne. První den zasahovaly jednotky: JSDHO Dubá,
Tuhaň a Holany. V dolním úseku bylo ve skalní průrvě odchyceno
mládě výra velkého, které by se udusilo zplodinami hoření. Pták
byl předán správci polesí.
l Dne 4.6.2015 byl na likvidaci požáru vyhlášen II. stupeň požárního poplachu a na místě zasahovalo devět jednotek. Příčina
vzniku požáru je otevřený oheň, nedbalost, nebo úmyslné zapálení a je v šetření Policie ČR. Uchráněn byl porost v minimální hodnotě
250.000,- Kč.
l Dne 6.6.2015 od 14:59 do 15:53 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 38 v KÚ Žďár v Podbezdězí s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru stanice Běla pod Bezdězem
a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil mimo komunikaci. Na místě byla jedna zraněná osoba v péči Záchranné zdravotní
služby. Jednotka provedla zajištění místa události a následné řízení silničního provozu. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 8.6.2015 od 09:00 do 9:40 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn nefunkční
a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového čerpadla
provedla jeho odčerpání.
l Dne 10.6.2015 od 12:28 do 13:24 hodin vyjela jednotka z důvodu dešťových srážek k technické pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v červnu
l Dne 1.6.2015 od 19:26 do 19:50 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy, číslo 259 v KÚ Dubá, části obce Rozprechtice s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byla zjištěna prasklá větev přes celou vozovku.
Jednotka provedla odřezání větve pomocí motorové řetězové pily a její následné odstranění z komunikace.
l Ve dnech 3.6.2015 od 17:24 do 4.6.2015 18:37 hodin vyjela jednotka k požáru v KÚ Tuhaň, Domašice – vrch „Necky“ s technikou CAS-32
T 148/1, CAS-32 T 148/2, RZA I Nissan Patrol a čerpadlem PS-12 v počtu
1 + 5. Po vyhledání přístupové cesty, navedení mobilní požární techniky
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesního porostu na ploše několika hektarů, při kterém hořelo: lesní hrabanka, borůvčí, křovinatý porost
a mladina místy do hloubky 1,2 metrů ve skalních průrvách a špatně dostupném terénu. Požářiště bylo rozděleno na dva požární úseky. Čerpací
stanice byla zbudována pomocí čerpadla PS-12 na rybníku v obci Tuhanec. První den byla do setmění provedena lokalizace požáru pěti proudy
„C“ a pomocí „Letecké hasební služby“, čímž se zamezilo rozšíření do ná-
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RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn nefunkční a ucpaný kanál. Jednotka pomocí
elektrické centrály a kalového čerpadla provedla jeho odčerpání.
l Dne 12.6.2015 od 07:30 do 08:58 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na Nový Berštejn s technikou CAS-32 T 148/2 v počtu 1 + 1. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna ucpaná
kanalizace a fekálie vytékaly do suterénního prostoru bytového domu. Jednotka pomocí jednoho proudu „C“ provedla proplach odtoku a přítoku do
jímky. Na místě byl fekál, který zajistil odčerpání jímky.
l Dne 12.6.2015 od 13:29 do 15:49 hodin vyjela jednotka k požáru v KÚ
Luka s technikou CAS-32 T 148/1 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár staré slámy nahrnuté na
hnojiště na ploše 120 x 3 metry do výšky 1,2 metrů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jednoduchými hasebními prostředky a třemi
proudy „C“. Na místě dále zasahovala jednotka Hasičského záchranného
sboru stanice Bělá pod Bezdězem a JSDHO Doksy. Příčina vzniku požáru
bylo samovznícení.

l Dne 13.6.2015 od 11:15 do 12:36 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-32 T 148/1 v počtu 1 + 3 na dohašovací práce po požáru staré
slámy v KÚ Luka. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna ložiska požáru na ploše 10 x 2 metry v místech hasebních
prací prováděných jednotkou HZS stanice Bělá pod Bezdězem z předešlého dne.
l Dne 14.6.2015 od 11:41 do 12:23 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 na únik ropných látek na komunikaci III. třídy,
číslo 2705 (Nedamov – Korce). Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik motorového oleje v délce jednoho kilometru pravděpodobně po technické závadě na vozidle. Likvidace úniku byla
provedena pomocí 42 kg sorbentu Eco-Dry.
l Dne 14.6.2015 od 18:05 do 18:43 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 27325 v KÚ Nedamov, část obce Panská Ves s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dva spadlé stromy ze skály na
vozovku. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání
kmenů stromů a jejich následné odstranění z vozovky. Před odjezdem byl
proveden úklid komunikace.
l Dne 16.6.2015 od 09:52 do 10:30 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
nefunkční a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového
čerpadla provedla jeho odčerpání.
l Dne 16.6.2015 od 11:01 do 14:50 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Základní školy v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn ucpaný
odpad do „lapolu“. Jednotka provedla pomocí jednoho proudu „C“ proplach
odtoku kanalizace. Na místo byl povolán fekál, který odsál odpadní jímku
a „lapol“ u jídelny.
l Dne 18.6.2015 od 09:43 do 10:27 hodin vyjela jednotka k mezikrajské
výpomoci při dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Medonosy s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil převrácený na střeše. Na místě dvě osoby v péči Záchranné zdravotní služby. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. Místo zásahu bylo předáno jednotce Hasičského záchranného sboru ÚO Mělník.
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l Dne 20.6.2015 od 14:26 do 15:21 hodin vyjela jednotka k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 38 v KÚ Doksy u Máchova jezera,
část obce Obora s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného
sboru stanice Bělá pod Bezdězem bylo zjištěno havarované osobní vozidlo s jednou zaklíněnou a zraněnou osobou. Jednotka provedla uzavření místa události a následné řízení silničního provozu. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 22.6.2015 od 08:30 do 9:12 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
nefunkční a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového čerpadla provedla jeho odčerpání.
l Dne 23.6.2015 od 07:27 do 08:21 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 25936 v KÚ Dražejov u Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom přes celou komunikaci, který byl
zavěšen ve sdělovacím vedení O2. Jednotka provedla pomocí motorové
řetězové pily vyřezání stromu z vedení, rozřezání kmene a jeho odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky. Na místě
byla jedna civilní osoba s vozidlem s pražskou registrační značkou, které
vadilo, že kmen stromu odstraňujeme mimo vozovku. Velitel zásahu využil svého práva a dotyčnou osobu vykázal z místa události.
l Dne 25.6.2015 od 13:53 do 17:13 hodin vyjela jednotka k dopravní
nehodě na komunikaci III. třídy, číslo 26832 v KÚ Provodín s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se
veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla
zjištěna dopravní nehoda motocyklu s nákladním automobilem. Na místě
jedna zraněná osoba v péči Záchranné zdravotní služby. Jednotka vypomohla s transportem zraněné osoby do vrtulníku Letecké záchranné
služby Liberec a dále z rozkazu velitele zásahu byla jednotka ponechána
na místě události do jejího vyšetření Dopravní Policií ČR a odvozu havarovaného motocyklu.

l Dne 28.6.2015 byla jednotka v 17:18 hodin vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Jestřebí s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Před příjezdem k místu události byla jednotka
odvolána zpět na základnu.
l Dne 29.6.2015 od 09:54 do 10:23 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do obce Deštná s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno sršní hnízdo
v hospodářské části stavení. Na místě oznamovatelka staršího ročníku,
která má dle jejího sdělení panickou hrůzu ze sršňů. Sršní hnízdo bylo
pomocí vysavače na hmyz zlikvidováno a místo bylo vystříkáno sprejem
proti nebezpečnému hmyzu z důvodu možné stavby nového hnízda.
l Dne 29.6.2015 od 10:30 do 11:08 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
nefunkční a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového
čerpadla provedla jeho odčerpání.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO NA DUBSKÉ HASIČE:
725 076 553

Dubáček -
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Od počátku letošního roku přibližně do poloviny července byla jednotka SDHO Dubá povolána k celkem 112 zásahům, přičemž 76 z nich
se odehrálo ve správním území města Dubá
a 36 zcela mimo něj.
Jednalo se přitom o 22 požárů, 15 silničních
dopravních nehod, 22 případů živelných událostí (větrná smršť), 3 úniky nebezpečných látek,
49 výjezdů kvůli poskytnutí technické pomoci
a 1 výjezd v rámci technologické pomoci.

Lesní požáry zasáhly plochu o celkové velikosti 7,682 ha, požáry polních a travních porostů
byly na ploše 0,36 ha.
Škody při požárech dosáhly 412 tisíc korun,
uchráněn byl přitom majetek v hodnotě 3 miliony
660 tisíc korun.
Při dopravních nehodách bylo zraněno devět
osob, vyprošťovány byly 4 osoby a 6 osob bylo
evakuováno v rámci technických zásahů. Pěti
osobám byla podána předlékařská pomoc, jed-

Usnesení z mimořádného
veřejného zasedání
zastupitelstva

Usnesení č. 7/2015 ze dne 9. července 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 zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a pana Tomáše Nováka (ODS) a zapisovatele usnesení paní
Evu Jelenovou.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program mimořádného veřejného
zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 7/2015.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ROZHODLO na návrh paní starostky po projednání v souladu s doporučením hodnotící komise o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na

stavební práce „Energeticko-úsporná opatření na
objektech v areálu MŠ Dubá“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, kterou je nabídka firmy Miloslav Hantych, se sídlem Markvartice 221,
470 42 Markvartice, IČ 424 81 431, s nabídkovou
cenou 6 599 999,62 Kč bez DPH.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený návrh smlouvy o dílo mezi městem Dubá
a firmou Miloslav Hantych, se sídlem Markvartice
221, 470 42 Markvartice, IČ 424 81 431.
POVĚŘILO na návrh paní starostky starostku města Dubá podpisem předložené smlouvy
o dílo, po uplynutí lhůty pro podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu města Dubá na rok
2015: zvýšení příjmů v položce 4213 (investiční
přijaté transfery ze státních fondů) o částku
7 025 000,- Kč a zároveň zvýšení výdajů v pa-

na osoba utrpěla při dopravní nehodě zranění neslučitelná se známkami života (v obci Tuhaň).
Pět osob musela jednotka evakuovat kvůli
nálezu granátů v Dubé.
Na likvidaci uniklých kapalin při dopravních
nehodách bylo použito 127 kg sorbentu.
Děkuji tímto všem členům výjezdové jednotky
dubských hasičů za dosavadní práci.
Jaroslav Hoza

ragrafu 3111 (mateřské školy) v položce 6121
(budovy, haly a stavby) o částku 8 650 000,- Kč.
Vzniklý rozdíl ve výši 1 625 000,- Kč bude kryt
z přebytku hospodaření minulých let.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na stavební práce spočívající zejména v zateplení svislého obvodového
pláště jednotlivých objektů, zateplení střešních
konstrukcí a provedení výměny výplní otvorů se
nám podařilo získat dotaci spolufinancovanou
Evropskou unií z Operačního programu životní prostředí. OPŽP uhradí 90 % vynaložených
nákladů na přípravu a provedení stavby, včetně technického a autorského dozoru (přislíbená
dotace činí 7 024 658,- Kč). Město Dubá zaplatí
10% a úsporu za energie v mateřské škole v příštích 5 letech, celkem tedy cca 1 336 000,- Kč.
4) ZMĚNILO na návrh paní starostky z organizačních důvodů termín konání řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá v září
2015 takto: veřejné zasedání Zastupitelstva města Dubá se uskuteční místo původního termínu
17. září 2015 již dne 10. září 2015.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se bude konat 10. 9. od 18.00 v Dubé

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

neděle 16. 8.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917

sobota 29. 8.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

neděle 9. 8.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

sobota 22. 8.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 843 622

neděle 30. 8.
3Pdent s.r.o.
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 725 466

sobota 15. 8.
Kondito s.r.o.
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935

neděle 23. 8.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

sobota 5.9.
MUDr. Naděžda Motlíková
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 853 014

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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Malá nedamovská procházka

Teplé letní dny lákají především ke koupání, menší procházka lesem ale pobyt u vody může příjemně zpestřit. I na trase necelé čtyři kilometry
dlouhé je možné vidět mnoho zajímavostí a půvabných lesních partií.
Od kempu v Nedamově vyjdeme po silnici doleva po žluté turistické značce, přes hráz
rybníka a nahoru lesní serpentinou k rozcestí
pod Červeným vrchem. Vpravo odbočuje soukromá silnička k usedlosti Březinka, silnice
rovně vede směrem k Horkám, Plešivci a do
Korců. Z návrší, na kterém se rozcestí nachází, je pěkný výhled na oba Beškovské vrchy.
Dáme se lesní cestou doleva kolem jednoho z řady bunkrů - řopíků, které byly postaveny v roce 1939. Dojdeme na rozcestí, kde
zpevněná cesta pokračuje doleva k chatám
a rekreačnímu táboru, značená lesní cesta
s částečně kamenným podložím vede rovně.
Stoupáme po ní, napravo mezi stromy na stráni můžeme vidět další z řady bunkrů, vypadá
velmi působivě.

Dojdeme na další rozcestí, doprava odbočuje lesní cesta směrem do Ptačího údolí - není
ale dobře průchodná. Doleva dolů odbočuje
cesta k chatám nad Černým rybníkem. Jdeme
rovně, u seníčku s krmelcem odbočíme méně
používanou cestou mírně doprava. Mineme další z betonových bukrů. Cesta stoupá v hlubším
vyježděném úvozu, schůdnější pěšina vede nad
úvozem po hraně stráňky. Před námi je další
bunkr, tentokrát romanticky obrostlý břečťanem.
Vyjdeme na cestu, která doprava vede do Vrchovan, vlevo k bývalé kapli sv. Barbory. V přímém směru je vyjetá cesta k bunkru, na kterém
je poněkud komicky umístěna tak zvaná myslivecká kazatelna.
Půjdeme vlevo, připojíme se k žluté turistické značce, která o něco dále na rozcestí vede
doprava k Vrchovanské vodárně. Značená je
i cesta v přímém směru, vede mladým borovým
lesem, který vyrostl na místě rozsáhlého spáleniště. Jdeme dále kolem paseky k okrouhlé stavbě bývalé kaple sv. Barbory, kterou v letech 1744

- 45 nechala postavit Kateřina hraběnka Sweerts
- Sporck. Kaple leží ve správním území Vrchovan
a je v majetku Lesů ČR. Projdeme kolem kaple
a u mysliveckého posedu se dáme cestou mírně
vlevo. Lesní cesta klesá smíšeným lesem. Mezi
dvěma vzrostlými lipami odbočuje doleva méně
zřetelná pěšina, která se pak stáčí již vyjetou stopou vlevo. Vyústí na kolmo probíhající cestu, po
které se dáme doprava.
Lesní cesta se na kraji lesa změní v pěšinu,
která se tajuplně ponoří do křovisek a mladých
stromků. Projdeme tímto tunýlkem opět do lesa,
kde pěšina ostře klesá mezi mohutnými balvany
dolů na cestu nad Malým Mlýnkem. V přímém
směru bychom došli do Dubé, doprava vede
cesta k domům v údolí pod Novým Berštejnem,
my ale půjdeme doleva a na dalším rozcestí na
kraji lesa odbočíme přes rozlehlou louku mírně doprava. Cesta vyústí na silničku, která
serpentinou klesá nad Černým rybníkem dolů
k silnici, kde doprava dojdeme zpět přes hráz
k nedamovskému kempu.
–myš–

Pohled k Březince

Pěšina vedle úvozu
Pěšina mezi balvany

Bunkr s kazatelnou

Kaple sv. Barbory

Dubáček
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Černý rybník

Rybník na potoce, přitékajícím údolím od Malého Mlýnku, je dnes chápán
především jako koupaliště a součást Autokempu Nedamov. Oblíben je
ale i rybáři, neboť je bohatě zarybněn. Černý rybník má ale i svou dlouhou historii, o níž píše
Miroslav Kolka v knize Technická zařízení
na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí.
Uvádí zde, že Černý
rybník byl základním
zdrojem náhonu pro
mlýn v Rozprechticích,
zvaný Švihovský nebo
také Šibeniční. Náhon
byl napájen dnes již
nefunkčním odtokem
z Černého rybníka ve
skalním bloku. Tímto blokem je vysekána velká štola se segmentově zaklenutým
stropem. Archeologem
Kamilem Podroužkem
byly ve štole objeveny
letopočty 1753 a 1573.
V zadní části štoly je
vysekano několik drážek a kapes pro osazení stavidel, česel a trámů.
Štolou původně protékající voda tekla dále kanálem směrem k jihu.
Dnešní tok Liběchovky je v tomto prostoru napájen jednak současnou
výpustí z Černého rybníka a také potokem, přitékajícím od Dubé. Tyto
zdroje vody zásobovaly mlýn a pilu Černého mlýna, který je v písemných
pramenech připomínán již v roce 1551. Až do druhé světové války byl
mlýn i pila v provozu, po konfiskaci ještě nějakou dobu byl mlýn funkční,
ale posléze byl provoz ukončen, budovy pily demolovány a objekt mlýna

DĚTSKÉ STŘEDISKO
DUBÁ
MUDr. Zina Ropková
praktický lékař pro děti a dorost
471 41 DUBÁ, Masarykovo nám. 138
tel. 487 870 183, IČO: 46752153
INFORMACE O PLÁNOVANÉ DOVOLENÉ
Ordinace bude z důvodu čerpání
dovolené uzavřena do 14. 8. 2015
ZÁSTUP:
MUDr. Kadlecová
Dětské středisko
ulice Bulharská (u autobusového nádraží)
Česká Lípa
Tel.: 487 853 331
Dětská pohotovost:
všední dny od 17 do 21 hod.
SO, NE, svátky od 9 do 20 hod.
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nadále sloužil už jen jako hostinec a k ubytování. I v turistickém průvodci
Bohumila Kinského z roku 1936 je uváděn hostinec U Černého mlýna se
staletou lípou. Lípa naštěstí stále chrání roubenou stavbu.
Černý rybník byl ke koupání využíván již velmi dávno. Plovárna ale byla
postavena nedaleko bývalé výpustě u skály. Tvořilo ji dřevěné molo, vybíhající do plochy rybníka, s dřevěnou boudou kabinek. Takto sloužila plovárna již v roce 1910, jak můžeme vidět na fotografii v knize Dubá a okolí na
starých fotografiích. Dnešní písečná pláž a dnešní kemp byly vybudovány
až v 70. letech 20. století.
–myš–

Vinobraní
u Máchova jezera
• Vinobraní u Máchova jezera a zábavné odpoledne pro děti
• První moravský bílý a růžový burčák a vína z Vinných sklepů Valtice
a Vinařství Kovács
• Velká dětská soutěž a tombola o atraktivní ceny
• Divadlo Minor s originálním představením “MINORmálně tančíme”
• Dvě živé kapely, další bohatý program a vstup zdarma
V neděli 30. 8. od 13:00 začíná již čtvrtý ročník vinobraní v areálu hotelu
Port u Máchova jezera. Oblíbená akce o posledním prázdninovém víkendu přitahuje každý rok více hostů. Ty Iáká ojedinělá kombinace čerstvého
burčáku a skvělých vín předních moravských vinařů, atraktivního prostředí Máchova jezera a pestrého doprovodného programu, který každoročně
připravuje hotel Port se svými partnery. Kromě dobrého pití a jídla se návštěvníci mohou těšit na odpoledne plné zábavy pro dospělé i pro děti.
Hlavní partner akce a zároveň čerstvý nositel ocenění Vinařství roku,
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, doveze bílý i růžový burčák
a široký výběr vín z vlastní produkce, ale i z Vinařství Kovács. Atmosféru
bude zpříjemňovat místní skupina Vosty Band, kterou stylově doplní tradiční moravská cimbálová muzika Fjertůšek, a to až do večerních hodin.
Velkým magnetem každého ročníku byly bezplatné okružní plavby
lodí Hynek po Máchově jezeře a ani letos tomu nebude jinak. Mražené
ovocné speciality, dřeně a další skvělé prudukty značky Dione doveze
firma Agrimex, která je již tradičně bude po celou dobu akce nabízet za
symbolické ceny a pro děti možná zcela zdarma.
Velká dětská soutěž
Na děti opět čeká velká dětská soutěž, tentokrát s osmi soutěžními
úkoly. Za jejich absolvování získávají děti razítka do kartičky. Za plný
počet razítek pak každý získává odměnu. Soutěž vyvrcholí tombolou,
ve které budou dvakrát za odpoledne losovány kartičky s nasbíranými
razítky. Vylosovaní majitelé kartiček vyhrávají nejen dětskou, ale i atraktivní dospěláckou cenu pro svůj doprovod.
MINORmálně tančíme
Ani letos nebude chybět dětské divadlo Minor z Prahy, které tentokrát
přiveze originální představení „MINORmálně tančíme“ s filosofií: „Zaženeme chmury, zloby, choroby! Kdo tancuje, nezlobí!“ A v rámci odpoledne jej herci zahrají hned dvakrát.
Hotel Port vnímá tradici Vinobraní u Máchova jezera jako příležitost
k dalšímu prohlubování dobrých vztahů s místními občany, ale i jako možnost prezentovat výjimečný areál a služby hotelu všem návštěvníkům
akce. Proto je vstup na akci i na veškerá představení zdarma.
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Pivní slavnosti v Dubé končí

V sobotu 18. července se v Autokempu Dubá-Nedamov konaly Pivní slavnosti. Zprvu se nesly v duchu tradičních pivních soutěží, jako je vzpírání plného sudu, hod prázdným sudem, běh se sudem, pití
piva na čas a pro malé
návštěvníky bylo připraveno pití limonády na
čas, páka či běh s táckem a kelímky. Odpolední
soutěže si všichni náramně užili, ovšem s blížícím
se večerem nastaly problémy, s nimiž se organizátoři slavností v žádném
z předešlých ročníků nesetkali. V průběhu večera došlo k několika nepříjemným potyčkám. Právě
chování některých podnapilých návštěvníků kempu
bylo později předmětem stížností, s nimiž se občané obrátili
na vedení města.
Rádi bychom zdůraznili, že cílem města je zajistit našim občanům kulturní vyžití, ovšem za předpokladu, že
se zábava bude po celou dobu držet v mezích slušnosti, což se při Pivních slavnostech, bohužel, nepodařilo.
Z toho důvodu rozhodlo vedení města, že Pivní slavnosti
nadále nebudou součástí kulturního kalendáře pro příští
roky. Všem slušným občanům, kteří si tyto slavnosti oblíbili, se tímto omlouváme. Děkujeme za pochopení.
Zuzka Martínková

Dubáček

Dubáček -
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Nedamov:

bydlení na kuřích nožkách, toalety a sprchy jak v lepším hotelu

Nedamov /TEST KOUPALIŠŤ/ - Redakce Deníku každý pátek přináší test
veřejného koupaliště na Českolipsku. Letní seriál pokračoval v areálu Dubá-Nedamov.
Téměř to nejlepší hodnocení autokemp v Dubé Nedamově dostal od návštěvníků, kteří tam právě tráví letní dovolenou. Jsou to především sociální
zázemí, kvalita občerstvení a v neposlední řadě čistota, co si lidé chválí. Služby, prostředí i atmosféru redakce Deníku testovala na vlastní kůži při návštěvě včera dopoledne.
Kvůli chladnému počasí to na koupání nebylo, a tak jsme jako první ocenili, že jsme při vjezdu do areálu nemuseli sahat pro peněženky.
Turisté u Dubé žijí na vysoké noze
Vybírat vstupné za každou cenu zřejmě nemají zapotřebí. O tom nás stačil
přesvědčit v podstatě jediný pohled dovnitř autokempu.
Luxusní komplex moderně řešených chatek tyčících se jako by na kuřích
nožkách, je to první, co vidíme. „Tam musí být ubytování zřejmě drahé,“ pomyslíme si. Jak ovšem později zjišťujeme, za chatku, kam se vejde až šest lidí,
se v autokempu platí tisícovka na den. V porovnání s cenami a kvalitou v jiných kempech nemůžeme jinak, než dát palec nahoru.
Vařit a péct mohou skoro jako doma
Autokemp s koupalištěm provozuje město Dubá a je znát, že si jej cení a do
areálu pravidelně investuje. Kromě ubytování o tom svědčí upravené prostředí, nová dětská hřiště a především čistota všude okolo.
V této oblasti rozhodně nezklamalo návštěvníky kladně hodnocené sociální zařízení a sprchy v domku s novou fasádou strategicky umístěném zhruba vprostřed areálu.
Uvnitř mají návštěvníci k dispozici také dvě prostorné převlékárny. Bonusem pro ubytované je pak malebná venkovní umývárna a hned opodál perfektně vybavená kuchyňka, kde nechybí ani sporák s troubou. Opět i zde nenacházíme jediné smítko na zemi.
Účet u stánku za jídlo i pití: 32 korun
Přestože nám průzkum začínalo silně ztěžovat horšící se počasí a později
i prudký liják, stihli jsme se nakonec i občerstvit v místním stánku.

Za symbolických dvanáct korun jsme pořídili malinovku do trojky, další
naší kořistí se staly dva bramboráčky za dvacetikorunu. Zdravý a energeticky
vyvážený oběd to sice rozhodně nebyl, ale zůstáváme nohama na zemi, jsme
přeci na koupališti.
Nakonec nás samozřejmě zajímá právě i cena, kterou lidé zaplatí za vstup
na koupaliště. V době, kdy je počasí moudřejí, platí dospělí 30 korun, děti
do 6 let mají vstup zdarma a od 6 do 15 let pak za 15 korun. Za zvýhodněné ceny lze pořídit i sezonní permanentky. Jejich cena se pohybuje stovky do
pěti set korun.
Areál nedamovského koupaliště leží téměř na okraji regionu Českolipska. Blízko je odtamtud k Máchovu jezeru, ale i třeba do tajemného prostředí
Kokořínska. Pokud by redakce Deníku mohla strávit den a noc v autokempu
Dubá-Nedamov, rozhodně by si chtěla užít koupání a večer pak jako třešničku na dortu promítání v místním letním kině.
Adéla Vachtová

Mateřská škola nabízí

místo školníka-údržbáře
Nutná alespoň
základní manuální zručnost.
Předpokládaný nástup od 1.9.2015
Bližší informace
na telefonu 733 124 884
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

fotohádanka (řešení na str. 13)
(připravil Fotoklub Dubá)
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DOBYVATEL – vědomostní online soutěž – celoroční školní turnaj

V letošním školním roce se naši žáci druhého stupně zúčastnili druhého ročníku soutěže ve vědomostní online hře Dobyvatel. Jsme velmi rádi, že účast byla nad očekávání vysoká, zapojila
se naprostá většina žáků 6. až 9. ročníku. Soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií:
6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. Soutěžící se utkali nejprve v základních skupinách, ze kterých přibližně polovina postoupila do vyřazovacích bojů. Do finále mladší kategorie se probojovali Filip
Cmunt ze 7. ročníku a Václav Tomášek ze 6. ročníku, ve starší kategorii to byly Markéta Ptáčková
a Marie Horčíková z 9. ročníku. Všichni finalisté obdrželi za své výkony od naší školy krásné naučné
knihy. Vítězi kategorií se stali Filip Cmunt a Markéta Ptáčková. Patří jim velké uznání a gratulace,
stejně tak patří poděkování a uznání všem zúčastněným. Již se těšíme na příští ročník a přejeme
si minimálně stejně hojnou účast.
Jana Mašková

Dubáček

Ze života škol

KOŇAŘI NA NÁVŠTĚVĚ

Každým rokem navštěvují děti z jezdeckého tábora ve Vrchovanech chovatelskou třídu v Ekoškole
Dubá. Přijíždějí z různých koutů republiky a některé se pravidelně vracejí. První návštěva proběhla
1. července. Přestože jsou děti v obležení koní,
rády se pomazlí s užovkou, s morčátkem, s činčilákem nebo pískomilem. No a naši mazlíci se zase
rádi nechají „vyvenčit“.
Jana Mašková

KNIHA BAJEK
Letošní rok se žáci sedmého ročníku zapojili do školního projektu,
jehož ambicí bylo probudit fantazii prostřednictvím tvůrčího psaní.
Společnými silami sepsali soubor krátkých bajek. S radostí můžeme konstatovat, že alespoň jednou bajkou přispěli naprosto všichni
žáci. Poté jsme soubor zeditovali a setřídili, a autoři ke svým textům připojili i krásné ilustrace. Výsledkem je nádherná Kniha bajek,
kterou si můžete prolistovat na našem webu. Její tištěná verze je
k dispozici ve školní knihovně. Všem autorům patří velký dík a uznání. Věříme, že tato povedená práce v některých z nich podpoří chuť
v dalším autorském psaní pokračovat.
Jana Mašková

Dubáček -
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INFORMACE - AUTOBUSY

Řešení fotohádanky ze str. 11
víčka z PET lahví

Z důvodu prodloužení uzavírky silnice II/269
v Sukoradech se prodlužuje platnost výlukových
opatření v jízdních řádech autobusových linek
672 (Dušníky – Roudnice n.L. – Štětí – Dubá a 284
Dubá – Tuhaň – Snědovice až do 31.8.2015
(stávající předpoklad).
S výše uvedenou skutečností provozně souvisí
i dočasná úprava provozu na lince 281 Dubá –
Holany – Česká Lípa: odpolední spoj č. 19 pojede
z Dubé o 15 minut později, tj. až v 15:15 (navazuje
na příjezd autobusu ze směru Robeč – Tuhaň).

Kult ura

MEZINÁRODNÍ JAZZOVÉ DNY – 21 LET

Jazz má svou kolébku v USA a protože zcela plnoletým se občan USA stává ve 21 letech
– může letos také festival Mezinárodní jazzové
dny oslavit svou plnoletost. Těžko říci, zda na
samém začátku paní Eva Pilarová a JUDr. Vít
Fiala tušili, že se z jejich nápadu a aktivity zrodí
dlouholetá tradice. Každopádně festival, který již
21 let o druhém srpnovém víkendu zaplní hlediště letního kina v Dubé-Nedamově, znají všichni
skalní příznivci jazzu. Stal se vyhledávanou hudební událostí a díky němu se Dubá dostává do
povědomí velkého množství lidí.
Vystupovat na Mezinárodních jazzových
dnech se stalo prestižní záležitostí, každoročně se v Dubé-Nedamově představí zajímaví
hudebníci, většinou s opravdu mezinárodním
renomé. Některé kapely se pravidelně vrace-

jí – například Big Bang Michaela Wollmana
z Kosmonos, Big Band CL z České Lípy, kapela Lokomotiva nebo Los Rumberos dubského hudebníka a skladatele Petra Smetáčka.
Jako důkaz své mezinárodnosti, hostil dubský
festival v průběhu let mnohokrát černošského
zpěváka Lee Andrew Davisona, vystupoval zde
třeba americký jazzman Richard Oehrli či polsko-kubánská zpěvačka Yvonne Sanchez. Na
Mezinárodních jazzových dnech vystupovaly
i legendy českého jazzu – Vlasta Průchová,
Karel Hála či Jana Koubková.
Každoročně program zakončuje svým vystoupením Eva Pilarová, která se také v roce
2009 stala čestnou občankou města Dubá. V roce 2012 bylo čestné občanství Dubé uděleno
také JUDr. Vítu Fialovi.
–myš–

Výdejní místa Dubáčku
Ti z vás, kteří nedostávají Dubáček
přímo domů, si jej mohou zdarma
vyzvednout na následujících místech:
Infocentrum MěÚ Dubá
Autokemp Nedamov
Restaurace u Nováků
Oáza Milan Flégl (Masarykovo nám. 140)
Květinářství (u paní Civínové)
Vinotéka (u paní Jeništové)
Koloniál Deštná (u paní Vokálové)

KONTRASTY V GALERII POŠTA

Galerie Pošta v Dubé připravila na závěr srpna a velkou část září výstavu dvou malířů Igora Grimmicha staršího a Jozefa Mrvy, jejichž protikladná
tvorba se návštěvníkům galerie představila již v loňském roce.
Malíř a grafik Jozef Mrva původem ze slovenské Trnavy a rodilý pražák
Mgr. Igor Grimmich starší nechávájí na společných výstavách vyniknout

kontrastu svých malířských stylů, námětů i technik. Zatímco Jozef Mrva se
soustřeďuje na barevně syrové hutné malby a velkoformátové výrazné grafiky, Igor Grimmich starší dává přednost volně naneseným lazurám a tlumené
barevnosti, která odpovídá jeho elegicky laděným nočním krajinám.
Výstava bude zahájena vernisáží, která se koná v pátek 21. srpna od
18 hodin, a potrvá do 19. září. Na vernisáži se oba malíři představí zároveň jako hudebníci. Galerie Pošta bude dále otevřená vždy v sobotu a ve
středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín návštěvy
je možné si dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Jozef Mrva – M42 Pleiades

Igor Grimmich st. – Noční zimní
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ČESKÁ LÍPA

Vlastivědné muzeum
do 30. 8. 2015 Vlastimil Třešňák a Jaroslav J. Neduha
Výstava obrazů jednoho z nejvýznamnějších folkových písničkářů, spisovatele a malíře V. Třešňáka a J. J. Neduhy, rodáka z České Lípy.
Maštálkova síň
do 13. 9. Legionáři Českolipska – památky, doklady, příběhy
Druhá výstava čtyřdílného cyklu inspirovaného dějinami první světové války.
Amfiteátr zahrady Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
16. 8. od 17 hodin PANNA A NETVOR.
Činoherní klasická pohádka o kráse, proměně a lásce.
Vstupné: 80,- Kč
28. 8. 20:00 NA STOJÁKA
Kultovní pořad živě v amfiteátru Vlastivědného muzea v České Lípě.
Vstupné: 180,- Kč
Hrad Lipý
27. 8. – 19:00 “CASTLE TOUR” Fleret a Pozdní sběr
Vstupné: 240,- Kč

DOKSY

Památník K. H. Máchy v Doksech
do 30. 9. 2015 Leonard Rotter
Výstava prací malíře a sochaře. Leonard Rotter (1895 - 1963) je autorem mnoha podobizen významných osobností 19. a 20. století. V roce 1936 zpracoval
několik návrhů pro realizaci sochy K. H. Máchy, která byla slavnostně odhalena
v témže roce na Jarmilině skále nad Máchovým jezerem ve Starých Splavech
u Doks. Dnes se socha nachází na Hůrce v Bělé pod Bezdězem.
15. 8. 2015 od 14 hodin
Odpoledne s Indiány

HOUSKA

15. 8. - 16. 8. 2015 Renesanční jarmark
Skupina historického šermu ARMATUS a tance AMBROSIA.
22. 8. - 23. 8. 2015 Jarmark „Před branou do Pekel“

VYSOKÁ

do 6. 9. 2015 Dům řemesel Arcadis - Galerie Špýchar
Jaromír Čičatka a přátelé - výstava obrazů v 1. patře

KADLÍN

12. 9. 2015 Dny kulturního dědictví

LOBEČ

12.9.2015 PIVOVAR LOBEČ happening 2015

OBJEKTY Z DRÁTKŮ

Jen do soboty 15. srpna je možné v Galerii Pošta v Dubé navštívit výstavu
OBJEKTY Z DRÁTKŮ, na které výtvarník Ladislav Lokajíček z Valů u Mariánských Lázní představuje svá díla. Drobné trojrozměrné plastiky a nástěnné obrazy vytvořil drátkovou technikou.
Galerie Pošta je otevřená pro návštěvníky 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–
L. Lokajíček hovoří na vernisáži o své tvorbě
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Hrady a zámky na Liberecku

Hrad Grabštejn – Procházka historií hradu
proti proudu času, jak zní název staronové trasy, určuje každému z prezentovaných pokojů jasnou funkci a zároveň mapuje všechna významná
období historie Grabštejna. Původní prohlídková trasa realizovaná na počátku nového milénia, jež prezentovala torzo nesourodého navráceného hradního fondu jako souboru jednotlivin
posbíraných ze tří budov grabštejnského areálu
(hradu, zámku a tzv. kavalierhausu), plnila svou
úlohu v době, kdy si hrad teprve budoval zájem
veřejnosti. NPÚ po dokončené celkové rekonstrukci objektu zvolil odlišný způsob prezentace,
jež návštěvníkovi umožňuje snazší orientaci nejen mezi instalovanými exponáty, ale také v dějinných událostech.
Prohlídky hradu Grabštejn mají svůj příběh
a tím i půvab. Návštěvníci se dozví nejen historická data, ale také informace ze života aristokratické rodiny podtržené např. fotografiemi a předměty denní potřeby. Kromě šlechtických prostor
uvidí i prostory úřednické.

Zámek Hrubý Rohozec – dětská zkrácená
prohlídka
Těmi nejzajímavějšími komnatami rohozeckého zámku provede rodiče s dětmi průvodkyně/
průvodce, který uzpůsobí výklad aktuálnímu věku
dětí. Prohlídka trvá cca 20 - 25 minut a je vedena
tak, aby děti bavila a odnesly si hezký zážitek.
Dětská prohlídka je na Hrubém Rohozci realizována o hlavních prázdninách, nebo na objednání.
www.hruby-rohozec.eu
Hrad a zámek Frýdlant – dětská zkrácená
prohlídka
Prohlídka vede zhruba šesti hradními místnostmi,
kde se dětští návštěvníci srozumitelnou formou
dozvědí, jak se na hradě žilo, jaké zde byly zvyky, jídelní zvyklosti atp., následně jsou pro děti
připraveny dvě místnosti, kde si mohou vystavené předměty osahat, posadit se na „královské”
křeslo, vzít do ruky meč a také si něco na památku namalovat. V těchto dvou místnostech si
mohou rodiče svá dítka také vyfotografovat. Prohlídky jsou realizovány o hlavních prázdninách.
www.zamek-frydlant.cz
Zámek Sychrov – Prohlídky s princeznou
Prohlídky nejkrásnějšími prostorami zámku vede
princezna, která výklad uzpůsobí věku dětských
návštěvníků. Na závěr se děti mohou s princeznou vyfotit. Prohlídky jsou během hlavních prázdnin realizovány několikrát denně, včetně pondělí.
V nabídce je také zámecké sklepení s Medvědí
galerií a park s možností hry pro celou rodinu
„Cesta za pokladem medvědího klanu“, kdy děti
po splnění herních úkolů dostanou dárek. Tatínky a jejich mužské potomky jistě potěší výstava

MŠENO

22. 8. - 23. 8. závody Enduro
Mšeno a okolí

15. 8. 9:00 - 16:00 V. setkání motocyklů československé výroby ve Mšeně
JAWA-MOTO-ČZ CLUB MŠENO. Sraz účastníků 9:00 až 10:00 na náměstí Míru ve Mšeně.
Trasy pro malé a velké motocykly zvlášť. Startovné 100,- Kč.

2013 - setkání moto čsl. výroby JR 11
(foto Jiří Říha)

23. 8. 16:00 - 18:00 Plochá dráha
Přebor ČR jednotlivců + 1. liga družstev, plochodrážní stadion
29. 8.13:00 - 29.8.20:00 Rybářské závody
rybník Jezero ve Mšeně

2013_setkání moto čsl. výroby JR 19
(foto Jiří Říha)

Dubáček

Technopolis, která prezentuje vědu a vynálezy
19. a 20. století. www.zamek-sychrov.cz
Zámek Zákupy – prohlídky s princeznou, strašidelné sklepení a výstava hraček
Prohlídka s princeznou v 10:30 a 14:30 hod. od
úterý do neděle, princezna dává dětem hádanky
a také hledají plyšové medvídky ukryté v komnatách. Kromě této prohlídky možnost individuální návštěvy „dětské trasy“, kdy si ve vlastním tempu návštěvníci projdou několik místností, kde jsou kromě
nábytku vystaveny také hračky z 19. a 20. století
(panenky, autíčka). Navštívit lze i zámecké sklepení
plné strašidýlek. www.zamek-zakupy.cz

Sport
30. 8. 6:30 - 18:00 Mšenská 50
Mšeno a okolí
5. 9. 8:00 - 19:00 Poprázdninový volejbalový turnaj
antukové kurty za sokolovnou, kategorie mixy

