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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, v minulém vydání Dubáčku jsem vás informovala o několika stavebních akcích, jejichž realizace byla zahájena v průběhu letních
prázdnin. Jednou z nich je výstavba bezbariérového chodníku na trase Nedamovská, Požárníků, Českolipská. V posledním srpnovém týdnu, kdy píši
tento sloupek, již byl kompletně položen a plně využíván celý úsek chodníku v Nedamovské ulici, hotový byl i úsek v ulici Požárníků a Českolipské.
Ve fázi před položením kamenné dlažby se nacházel chodník vedoucí přes
parčík u kostela. Mohu konstatovat, že na řadě už jsou více méně pouze dokončovací práce, a že nic nebrání tomu, aby stavba byla dokončena
v řádně dohodnutém termínu, tedy do 30. září letošního roku.
Přibližně v polovině srpna byla zahájena další z avizovaných stavebních
akcí, a to rekonstrukce ulic Poštovní a Školní. Společnost SaM odstranila
původní asfaltový povrch nejprve v Poštovní ulici ve směru od radnice k poště. Sejmutí povrchu vozovky a rozebrání chodníků bylo prvním krokem, na
který naváže nezbytná rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, na které
je připojeno přibližně sto obyvatel. Rekonstrukci obou sítí provede na své
náklady Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen SVS a. s.). Jak
jsem vás již informovala, 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. Rekonstrukce povrchů v obou ulicích si vyžádá více než 3 987 tisíc Kč bez DPH.
Úpravou neprojde jen povrch vozovky, ale 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. V souvislosti s probíhajícími pracemi dojde k dočasné a nezbytné úpravě provozu.
Jistě jste zaznamenali, že ve Školní ulici, která je za normálních okolností
jednosměrná je nyní po dobu prací v Poštovní ulici povoleno jezdit v obou
směrech. Vzhledem k tomu, že šíře Školní ulice odpovídá šíři jednosměrky,
dbejte prosím při jejím průjezdu zvýšené opatrnosti a raději zpomalte, aby
zbytečně nedošlo k nepříjemnostem, kterým se rozhodně dá vyhnout. Co
se týká vývozu popelnic, budete-li mít jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím
sl. Martínkovou na tel. čísle 724 857 243, která vám veškeré dotazy zodpoví,

JUBILEA

Jeništová Marie, Dubá
Kvasničková Jaroslava, Dubá
Hraníková Bohumila, Heřmánky
Nádeník Václav, Dubá
Matějovič Kamil, Dubá
Vnuková Drahomíra, Dubá
Čejková Růžena, Dubá
Staňková Jana, Dubá

80 let
70 let
85 let

a která po celou dobu prací bude v kontaktu se svozovou společností, které
bude předávat aktuální informace. Děkuji vám, že jste trpěliví, a že dočasná
opatření spojená s rekonstrukcí obou ulic chápete a respektujete.
Další z akcí, která v posledních týdnech probíhá, je rekonstrukce objektu
čp. 139 na Masarykově náměstí, nebo chcete-li „Lékárny“. Ta prochází již druhou etapou rozsáhlé rekonstrukce. V minulém roce investovalo město více než
430 tisíc korun do výměny okenních a dveřních výplní. Letos přišla na řadu fasáda. Protože se dům čp. 139 nachází v městské památkové zóně, musí jeho
výsledná podoba i použité materiály odpovídat specifikacím uvedeným v závazných stanoviscích místně příslušného orgánu památkové péče.
Pro účely zadání nezbytných oprav byl zmíněný dům rozdělen do tří
objektů. Jeden tvoří průčelí z náměstí – označován je také jako hlavní budova, druhým objektem jsou dvorní fasády (jde v podstatě o dvorní fasády
téže budovy, rozšířené dvěma přístavky) a třetím je dvorní budova, to je
samostatná stavba, k níž je připojen asymetrický štít hospodářské budovy náležící k sousední radnici. Součástí oprav, které právě probíhají, bude
i oprava nadstřešní části zdiva tří komínů, odbourání a zaslepení šesti kopřed rekonstrukcí fasády

Z městské matriky
Dne 5.9.2015 oslaví významné
životní jubileum
paní Jaroslava Kvasničková z Dubé

84 let

NAROZENÍ
Zejman Filip, Dubá

ÚMRTÍ

Pejpal Václav, Dubá

Dne 9. 9. 2015 tomu bude již 9 let,
co nás navždy opustil
pan Mikuláš Hraník z Heřmánek.
S láskou vzpomíná rodina Hraníkova

Dubáček

Vše nejlepší přejí syn Jaroslav a Liduška

K životnímu jubileu Ti přeji
náruč plnou květů a blahopřání na tisíc,
vždyť co je štěstí v lidském věku,
to je zdraví a nic víc.
Ať radost a štěstí Tě provází,
zdravíčko ať Ti neschází,
penízků může být pytel,
ať nechybí Ti nikdy přítel,
rodina ať tě miluje
a na oplátku Ty zas je.
Ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj ve Tvé duši,
co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí.
Šťastný úsměv na tváři,
ať se denně rozzáří.
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mínů a oprava související části střešního pláště. Práce realizované v letošním roce by měly přesáhnout částku 600 tisíc korun. Dvorní fasády se
v celém areálu čp. 139 vyznačují nejvyšším stupněm narušení, proto se
počítá s jejich celkovou obnovou. Hlavní budova, která pohledově zasahuje
do náměstí je již hotová, a musím říci, že jsem s výsledkem velice spokojená. Původní barevná variace, která fasádu pokrývala, byla zvolena velice
nevhodně, současný stav podstatně více odpovídá skutečnosti, zachycené
na starých pohlednicích.
A závěrem ještě jedna pochvala, kterou bych ráda vyjádřila majitelům
vozidel parkujících na náměstí. V posledních týdnech totiž začali svá vozidla parkovat šikmo k domům, nikoliv souběžně s nimi, což přineslo značnou
úsporu místa a počet míst k parkování se tak přirozeně navýšil. Osobně to
vnímám jako velice dobrý nápad.
V novém školním roce budou po dlouhé době v naší ZŠ otevřené dvě
třídy s prvňáčky, které jsme poprvé přivítali ve školních lavicích prvního
září. Všem jim přeji mnoho úspěchů a radosti z učení. A co popřát nám
ostatním? Snad jen hezký a teplý zbytek léta a přívětivý začátek neúprosně se blížícího podzimu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Nová fasáda hlavní budovy

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se bude konat 10. 9. od 18.00 v Dubé a 15. 10. v Deštné
15. září 2015 oslaví významné životní jubileum vážený občan
našeho města, vynikající pedagog, pečlivý a svědomitý kronikář
a držitel Ceny města Dubá za celoživotní přínos, pan Mgr. KAMIL
MATĚJOVIČ. Chtěla bych mu tímto způsobem popřát k jeho
narozeninám mnoho štěstí, sil a hlavně pevné zdraví. Jeho práce
a nasazení s jakým pečuje o městskou kroniku, a nejen o ni, si
skutečně vážím.
Mgr. Zdeňka Šepsová

Jubileum pana Matějoviče
Pan Mgr. Kamil Matějovič oslaví přesně v polovině září významné životní jubileum. Neodmyslitelně je spojen s mnoha oblastmi života a dění v našem městě. Mnozí z vás si jej pamatují jako vynikajícího pedagoga, který v letech 1954
až 1991 působil na ZŠ Dubá, kde vyučoval matematiku a výtvarnou výchovu.
Vzdělávání mladých lidí ovšem nikdy nebylo jeho jediným posláním. Radost do
srdcí přináší dodnes třeba svojí hudbou, které se věnuje již mnoho desítek let,
a s níž pravidelně přichází potěšit třeba členy dubského Klubu seniorů.
S čím především je ale dnes spojováno
jméno pana Mgr. Matějoviče, to je kronika
města, neboť je kronikářem Dubé již 37 let, i
když na její tvorbě se podílel ještě dříve, než
se jím oficiálně stal. Ti, kteří měli možnost
nahlédnout do městské kroniky, byli jeho prací zcela nepochybně ohromeni. Nejen, že celou kroniku píše ručně a opravdu krasopisně,
ale zároveň ji doplňuje krásnými ilustracemi, které s neuvěřitelnou přesností zachycují
skutečnost. Zajímavé je i listování samotnými přílohami kroniky, neboť v nich je zachyceno opravdu vše, přes plakátky na kulturní
akce, informace o dění ve městě, ale třeba i
to, jaké obchody se v našem městě otevírají
a co zákazníkům nabízejí a mnoho a mnoho
dalšího. Práce, kterou odvádí jako kronikář
města je dokonce natolik vynikající, že v roce
2013 vyhrála dubská kronika „Soutěž o nejlepší kroniku Libereckého kraje“. S přehledem tehdy díky své píli a pečlivosti
pan Mgr. Matějovič porazil všechny své konkurenty.
Protože ne každému se poštěstí stanout před kronikou města a moci si ji
prohlédnout, dělil se v letech minulých pan Mgr. Matějovič s námi všemi o svou
práci kronikáře prostřednictvím mnoha krásných a poutavých článků v rubrice
„Čtení z městské kroniky“, která pravidelně vycházela v našem zpravodaji. V
červnovém Dubáčku z roku 2010 vyšel na straně 9 moc hezký rozhovor s panem Mgr. Matějovičem, kde podrobně popisuje, kterak se k psaní městské kroniky vlastně dostal. Otisknout celý tento rozhovor je z kapacitních důvodů nemožné, proto jsme si dovolili vybrat právě tu část, v níž popisuje své kronikářské

počátky: „Když jsem v roce 1954 přišel v Dubé na školu, byl tady ředitel pan
Václav Tylchrt a ten jednou dostal úkol od místního národního výboru, aby napsal retrospektivu dubské kroniky, protože tady kromě školní kroniky a německy psané kroniky, která je v archivu v České Lípě, nic neexistovalo. Pan Tylchrt
byl němčinář, takže mohl německé materiály studovat. Sepsal něco od prvních
známek o Dubé někdy v 11. století. Já jsem tehdy učil výtvarnou výchovu a
pan Tylchrt řekl: „Já ti to dám a ty to přepíšeš do kroniky, protože umíš pěkně
psát, a uděláš tam nějakou výzdobu“. Takže
jsem začal přepisovat, a v roce 1957 jsme to
předali Místnímu národnímu výboru s tím, že
kronika je napsaná a aby určili kronikáře, který bude průběžně dělat zápisy. Pan ředitel to
napsal do roku 1945, o tomto roku osvobození a osídlování Dubé napsal jen všeobecnou
formulaci a skončil výsledkem voleb do ústavodárného Národního shromáždění. Já jsem
mezitím třeba po půdách sehnal nějaké staré
fotografie a dokumenty. Dostal jsem z MNV
kroniku a trošku jsem ji pokazil, protože jsem
neměl žádné informace o tom, jak se mají
obecní kroniky psát. Udělal jsem titulní list našel jsem obrázek, jak vypadala Dubá v roce
1749 a ten jsem překreslil. Objevuje se i v dalších současných publikacích. Také jsem na
levou stranu lepil fotografie a na pravou jsem
psal. Později, když jsem se dostal k vlastnímu kronikaření, tak jsem zjistil, že to je špatně a že se fotografie mají uchovávat
jako přílohy mimo kroniku. Když jsme ale měli později schůzky kronikářů, tak
jsem se dozvěděl, že jsou kroniky z různých obcí, které už jsou v archivech, a
že jsou v nich například nalepeny i novinové články. Takže se tradovalo, že by
se články a fotografie neměly lepit, protože – a je to pochopitelné – ta kronika
nabývala na svém objemu, pak se nedá pořádně zavírat, začíná povolovat vazba a kronika se ničí. Ale zpět k dubské kronice. Když jsme ji předali, tak tehdejší
funkcionáři měli radost, že mají kroniku. Horší bylo, když ji měl kronikář ukázat
na schůzce kronikářů, protože tady žádný kronikář nebyl ustanoven. Prý to nikdo nechce dělat (možná měli pravdu, na to se lidi nehrnou). Takže když byla
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schůzka kronikářů, buď se omluvili, nebo tam poslali nějakého úředníka. Tak to
bylo až do roku 1970. Do kroniky nikdo nezapsal ani čárku.
Pak kronikaření dali jednomu členu rady. Ten tam udělal takový všeobecný
zápis (roky 1971 – 1976). A když viděl, že předchozí zápis končí v roce 1945,
vynechal nějaké stránky s tím, že to někdo dopíše. No a já jsem se ke kronice prakticky dostal až v roce 1978 a od té doby jsem psal pravidelně roční
zápisy. Už jsem popsal tři velké knihy (každá má kolem 470 stran). Tam jsem
zapisoval jen faktické údaje a vše ostatní jsem dokumentoval na volné listy.
V průběhu let jsem se seznámil s jedním starým kronikářem z Jablonného v
Podještědí, s kterým jsme si vyměňovali zkušenosti. Dával přílohy do obalů a
do šanonů. K tomu byly připomínky z archivu, že ty obaly mohou něco ničit

nebo se přilepovat na fotografie a podobně. On to ale tímto způsobem dělal
už desítky let a ještě se nic nezkazilo. Tak takhle jsem se dostal k pravidelnému psaní kroniky.“
Pravdou je, že práce pana Mgr. Kamila Matějoviče nejen jako kronikáře, je obdivuhodná. Za celoživotní přínos městu v oblasti umělecké a výchovné činnosti se
nesmazatelně zapsal do historie našeho města. Proto se rovněž v roce 2010, dva
dny po oslavě svých 80. narozenin stal prvním držitelem Ceny města Dubá.
Pan Mgr. Matějovič toho za svůj život pro Dubou udělal skutečně mnoho,
proto bychom mu tímto chtěli k blížícím se narozeninám popřát nejen štěstí, ale
především pevné zdraví a mnoho inspirace. Zkrátka „Vše nejlepší, pane Matějoviči.“

za poslední chatou spadlý strom v telekomunikačním vedením
O2. Strom byl ve vedení minimálně 2 měsíce a nehrozilo bezprostřední nebezpečí z prodlení. Jednotka provedla vyřezání větví
z vedení pomocí motorové řetězové pily. Jednalo se o zneužití
jednotek požární ochrany.
l
Dne 8.7.2015 od 00:56 do 13:41 hodin jednotka postupně vyjížděla ke spadlým stromům na komunikacích v KÚ
Jestřebí-Podolec, Dřevčice, Zátyní a Heřmánky s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání spadlých kmenů stromů a jejich následné odklizení z vozovky. Před
odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 9.7.2015 od 07:19 do 08:14 hodin vyjela jednotka k požáru na Masarykovo náměstí v Dubé s technikou CAS-25 v počtu 1 + 1. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár osvětlovacího
tělesa na dřevěném podhledu stropu, který byl zlikvidován před příjezdem.
Jednotka provedla demontáž rozžhaveného tělesa, ochlazení podhledu a
přirozené odvětrání prodejny. Příčina vzniku požáru byla technická závada
(elektrický zkrat).
l Dne 9.7.2015 od 12:11 do 13:10 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě
na komunikaci II. třídy, číslo 270 v KÚ Vrchovany s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované osobní vozidlo mimo komunikaci. Na místě tři osoby mimo
vozidlo, které si převzala Záchranná zdravotní služba Libereckého kraje. Gravidní žena a malé dítě bylo odvezeno do České Lípy k dalšímu vyšetření. Havarované vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení aku)
a úniku provozních kapalin. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 9.7.2015 od 13:40 do 15:40 hodin vyjela jednotka k záchraně zraněného kotěte do Českolipské ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 1. Zraněné kotě bylo odchyceno a následně odvezeno do kočičího útulku na Kozlech, kde mu byla zajištěna veterinární pomoc. Jednotka
sepsala záznam o nalezení zvířete, který s fotodokumentací byl předán na
Městský úřad Dubá.
l Dne 10.7.2015 od 11:29 do 13:30 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. Následně jednotka provedla v autokempu Nedamov odřezání zbytků železných sloupků původního oplocení
z důvodu možného zranění rekreantů.
l Dne 11.7.2015 od 21:42 do 23:40 hodin vyjela jednotka k požáru v KÚ
Zátyní s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár osobního automobilu ve III. fázi
požáru. Do příjezdu jednotky z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla provedena lokalizace požáru pomocí jednoho vysokotlakého
proudu za použití pěnidla. Pravděpodobná příčina požáru byla technická
závada na vozidle. Požárem vznikla škoda ve výši 360.000,- Kč.

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v červenci
l Dne 2.7.2015 od 17:31 do 22:20 hodin vyjela jednotka k požáru na
Borný ve Starých Splavech s technikou CAS-32 T148/2 v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesního porostu na ploše 2.000 m2, při kterém hořela lesní hrabanka,
borůvčí a nižší porost. Technika CAS byla určena na kyvadlovou dopravu
vody k požářišti a členové jednotky k hasebním pracím na zbudovaných
proudech „C“.
l Dne 3.7.2015 od 8:30 do 9:12 hodin vyjela jednotka k technické pomoci
do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn nefunkční
a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového čerpadla
provedla jeho odčerpání.
l Dne 3.7.2015 od 19:26 do 20:15 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k úniku neznámé látky ze sudu v Zakšíně s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn sud s asfaltovou penetrací, která vytékala z uvolněného šroubení. Jednotka pomocí
ženijního nářadí provedla sebrání uniklé penetrace a utěsnění sudu. Následující den byl sud a sběr úniku odvezen do Sběrného dvora města Dubá
a uložen do nebezpečného odpadu.
l Dne 4.7.2015 od 10:00 do 22:40 hodin jednotka vyjela k zajištění „Nařízení Libereckého kraje číslo: 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“
z 5.2.2002 a Obecně závazné vyhlášky města Dubá číslo 3/2007 k zajištění
požárního dozoru při „Letních slavností města Dubá“. Z důvodu vysokých
teplot bylo na žádost pořadatele prováděno skrápění a chlazení asfaltové
plochy. Ukončení slavností bylo již tradičně ohňostrojem.
l Dne 5.7.2015 od 11:32 do 13:16 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci III. třídy, číslo 2695 v KÚ Tuhaň s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
bylo zjištěno havarované osobní vozidlo mimo komunikaci. Na místě jedna
zaklíněná osoba, která podlehla zraněním neslučitelnými se známkami života. Automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU)
a úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Na místě Záchranná zdravotní
služba Libereckého kraje a Policie ČR.
l Dne 6.7.2015 od 18:34 do 19:23 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2601 v KÚ Dřevčice s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna nalomená větev staré třešně, která zasahovala do vozovky.
Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla její odřezání a následné
odstranění z komunikace.
l Dne 7.7.2015 od 8:06 do 8:50 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 7.7.2015 od 13:04 do 14:10 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k spadlému
stromu přes vedení ČEZ v obci Deštná s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 4. Po příjezdu a kontrole elektrického vedení nebylo místo zásahu nalezeno. Po domluvě s operačním důstojníkem HZS LBK se jednotka vydala
pěšky po žluté turistické cestě směr Vrabcov, kde byl nalezen 200 metrů
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l Dne 12.7.2015 od 17:12 do 18:27 hodin vyjela jednotka k hromadné dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 38 v KÚ Doksy, Obora s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení
se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Bělá pod Bezdězem a provedeném průzkumu byla zjištěna nehoda tří osobních automobilů s jednou zraněnou a zaklíněnou osobou. Jednotka z rozkazu velitele
zásahu zajistila uzavření místa události a řízení silničního provozu.
l Dne 13.7.2015 od 10:08 do 11:25 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Dražejov s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno vosí hnízdo v podhledu nad vchodem do rekreačního domku. Jednotka provedla rozebrání
podhledu a pomocí včelařského vybavení likvidaci nebezpečného hmyzu.
l Dne 14.7.2015 od 07:50 do 09:16 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 14.7.2015 od 10:04 do 11:20 hodin vyjela jednotka k technické pomoci v KÚ Nedamov s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno sršní hnízdo
v obvodovém plášti roubeného rekreačního domu. Na místě dvě malé děti.
Jednotka pomocí včelařského vybavení a spreje na nebezpečný hmyz provedla likvidaci hnízda. Na místě byl použit speciální tmel z obavy návratu
hmyzu do hnízda.
l Dne 16.7.2015 od 08:14 do 16:15 hodin vyjela jednotka k dopravní
nehodě v obci Vrchovany s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný
nákladní automobil s návěsem převážející volně sypané zrno (ječmen).
Na místě jedna osoba mimo vozidlo bez zranění. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení klíčků od spínací skříňky) a dalšímu úniku provozních kapalin. Na místě došlo k úniku
hydraulického oleje z 200litrové nádrže. Jednotka provedla ohraničení
úniku pomocí sorbentu ECO-DRY – 40 kg a speciálním těsnícím tmelem
bylo provedeno utěsnění víčka nádrže. Na žádost Policie ČR jednotka
zajistila uzavření komunikace a vyčkala na místě do převrácení a naložení havarovaného vozidla. Po odjezdu odtahové služby byl proveden
částečný úklid vozovky.
l Dne 17.7.2015 od 07:31 do 08:12 hodin vyjela jednotka k technické pomoci k sušárně chmelu v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn včelí roj ve
štítové straně sušárny. Jednotka pomocí nastavovacího žebříku ustaveného na CAS a včelařského vybavení provedla částečnou likvidaci pomocí
spreje na nebezpečný hmyz.
l Dne 17.7.2015 od 10:00 do 10:55 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 17.7.2015 od 22:06 do 23:32 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru
kuchyně penzionu v Doksech s technikou CAS-25 Liaz a CAS-32 T148/2
v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu
a provedeném průzkumu byla jednotka dána do zálohy na místě události.
l Dne 18.7.2015 od 14:03 do 14:54 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Horky s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dvě vosí hnízda
v hospodářském objektu. Jednotka provedla likvidaci pomocí vysavače na
hmyz a včelařského vybavení.
l Dne 18.7.2015 od 15:50 do 18:20 hodin jednotka vyjela k zajištění „Nařízení Libereckého kraje číslo: 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“
z 5.2.2002 a Obecně závazné vyhlášky města Dubá číslo 3/2007 k zajištění
požárního dozoru při plánované akci města Dubá „Pivní slavnosti“ v autokempu Nedamov s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2.
l Ve dnech 19.-20.7.2015 od 13:52 do 10:30 hodin jednotka postupně vyjížděla k likvidacím následků větrné smrště (spadlých stromů a větví v komunikacích) s technikou CAS-25 Liaz a RZA I Nissan Patrol v celkovém
počtu 1 + 6 do KÚ Chlum, Vrchovany, Dubá-Rozprechtice, Horky, Bukovec
a Nedamov. Jednotka pomocí motorových řetězových pil prováděla rozřezání spadlých kmenů stromů a jejich následné odstraňování z komunikací
a veřejných prostranství.
l Dne 19.7.2015 od 14:58 do 16:37 hodin vyjela jednotka k požáru v KÚ
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Deštná – vyhlídka Rač s technikou CAS-32 T148/1 a CAS-32 T148/2 v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár lesní hrabanky na ploše 2 x 2 metrů na skalním výběžku. Do příjezdu naší jednotky oznamovatelé provedli okopání požářiště, čímž zamezili
jeho rozšíření na okolní lesní porost. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena jedním proudem „C“. Požár byl beze škody, pravděpodobná příčina je nedbalost, nebo úmyslné zapálení.
l Dne 20.7.2015 od 10:37 do 12:29 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru bývalého statku v Doksech s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z JSDHO Doksy a provedeném průzkumu byl zjištěn požár v půdním prostoru nevyužívaného objektu. Jednotka z rozkazu velitele zásahu zajišťovala doplňování vody, dopravu materiálu k požářišti a průzkum přilehlých objektů se
zaměřením na další možná ložiska požáru. Příčina a škoda je v šetření
Policie ČR.
l Dne 20.7.2015 od 15:52 do 18:25 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy, číslo 270 v KÚ Doksy-Břehyně s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil mimo komunikaci převážející potraviny na dětský tábor. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez úniku
a zranění. Jednotka vypomohla s vytříděním potravin a jejich transportem
do náhradního vozidla. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.

l Dne 24.7.2015 od 07:30 do 08:12 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 24.7.2015 od 08:18 do 08:58 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na komunikaci III. třídy, číslo: 27325 v KÚ Nedamov s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn nakloněný strom, který zasahoval větvemi do poloviny komunikace. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla jeho
pokácení, rozřezání a odstranění z vozovky. Před odjezdem byl proveden
úklid komunikace.
l Dne 25.7.2015 od 17:32 do 18:46 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru travního porostu v příkopu u komunikace I. třídy, číslo 9 mezi obcemi
Zakšín – Medonosy s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 2. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka zjistila, že se nejedná
o požár, ale o dopravní nehodu osobního automobilu mimo komunikaci se
třemi zraněnými osobami, kterým byla do příjezdu Záchranné zdravotní
služby Libereckého kraje poskytnuta předlékařská pomoc. Jednotka následně vypomohla s transportem jedné zraněné osoby do vrtulníku Letecké
záchranné služby Libereckého kraje. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin.
l Dne 26.7.2015 od 19:31 do 21:35 vyjela jednotka k požáru v KÚ Vrchovany s technikou CAS-32 T148/1 a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 5.
Po navedení na místo zásahu, vyhledání nejbližší přístupové cesty a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní hrabanky na ploše cca 3 x 2
metry v nedostupném terénu pro mobilní požární techniku na skále podél
turistické cesty. Lokalizace a následná likvidace požáru byla provedena
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jednoduchými hasebními prostředky (lopaty a motyko-sekery) a donesené
vody ve 20-ti litrovém barelu. Požár beze škody, pravděpodobná příčina je
nedbalost, nebo úmyslné zapálení.
l Dne 27.7.2015 od 12:55 do 13:47 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy, číslo 259 v KÚ Dubá-Rozprechtice
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byly zjištěny dva spadlé suché kmeny stromů
ze svahu na komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové
pily rozřezání kmenů a jejich následné odnošení mimo komunikaci do
úseku mimo skály.
l Dne 28.7.2015 od 11:59 do 12:30 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Zahradní ulice V Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno vosí
hnízdo pod oknem rodinného domku. U oznamovatelky došlo k pobodání

Dubáček

hmyzem. Jednotka pomocí včelařského vybavení provedla likvidaci hnízda
s nebezpečným hmyzem.
l Dne 30.7.2015 od 09:02 do 09:58 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
nefunkční a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového
čerpadla provedla jeho odčerpání.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO NA DUBSKÉ HASIČE:
725 076 553

Školní kantýna nabízí školní potřeby za přijatelné ceny!
Denně od 7:30 do 10:00, po telefonické dohodě kdykoli, tel: 487 883 950 Pavlíková Helena
Sešit 520, 524, 525
5,Sešit 440, 444, 445
15,Vodové barvy 10 (KOH-I-NOOR) 45,Pastelky Studio
98,Náplně do Studio
20,Desky na písmena
52,Desky na číslice
39,Nůžky kulaté (i pro leváky)
od 15,Mazací tabulka + fix
49,Barevné papíry
17,-

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

7,23,99,25,19,29,49,18,13,18,-

Dále: sešity (různé druhy), obaly, propisky, tužky, pera (cool, gumovací), ořezávátka, pravítka, kružítka, úhloměry, pryže, astrofolie A4, A5 euroobaly, eurodesky, milimetrové papíry, perka na malování, zmizík, čtvrtky, lepidla (různé druhy), podložky do sešitů, podložky na modelování A3, A4, voskovky, štětce, špejle, tuhy (do mikrotužek, do kružítek), uhel
(přírodní, umělý), kufříky, penály, počítadla, hodiny atd.
Akce: Box na sešity A4 + A5 + A4 sešit jen 99,- (různé motivy)
Veškeré sešity i na střední školy! Balíčky pro 1.tř. budou k vyzvednutí od 17.8.2015

Dovolená praktického lékaře a stomatologa
ve dnech 7. až 18. září 2015
budou ordinace praktického lékaře i stomatologa uzavřeny
z důvodu dovolené.
Zástup praktického lékaře: MUDr. Petr Cedrych, ordinace Zahrádky (tel. 487 877 423)
Zástup stomatologa: MUDr. Taranová, Tovární Vrch, Doksy (tel. 487 883 935)

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 5.9.
MUDr. Naděžda Motlíková
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 853 014

neděle 13.9.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706

sobota 26.9.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

neděle 6.9.
MUDr. Miroslav Pelc
Purkyňova 158, Nový Bor
tel. 487 524 328

sobota 19.9.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 27.9.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706

sobota 12.9.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 20.9.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

pondělí 28.9.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

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

Tel.: 487 870 139,
e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách Stáří 14 - 19
týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:
18. září a 22. října 2015
Dubá – u kostela ve 14.40 hod.
19. září, 17. října a 7. listopadu 2015
Dubá – u kostela ve 13.15 hod.
----------------------------------------------Při prodeji slepiček výkup králičích kožek
Cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00-16.00 hodin, tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840

fotohádanka
(řešení na str. 12)

(připravil Fotoklub Dubá)

POZVÁNKA

na tradiční Čaj o páté ve Ville Hrdlička v České Lípě
15. září 2015 od 17.00 hod.
Okresní hospodářská komora Česká Lípa srdečně zve své členy i širokou veřejnost na v pořadí druhý Čaj o páté, který
se bude zabývat dotačními možnostmi ze strany Úřadu práce ČR. S přednášejícími z Úřadu práce ČR, kontaktního
pracoviště Česká Lípa, bude tedy možné diskutovat o:
- možnostech získání finančních prostředků od Úřadu práce ČR pro všechny typy podniků, nestátních neziskových
organizací a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
- oblastech podpory – další vzdělávání, mzdové příspěvky atd.
Cílem je opět poskytnout podnikatelským subjektům co možná nejvíce informací o vybrané problematice. Chcete-li
získat praktické rady o možnosti čerpání finančních prostředků a bude-li Vás zajímat, jestli i Vy tyto finanční
prostředky můžete čerpat, přijďte na společný ČAJ o páté do sídla Okresní hospodářské komory, Děčínská 361/7, Česká
Lípa (Villa Hrdlička). Vítáni jsou i Vaši kolegové, přátelé či obchodní partneři.
Pro členy OHK Česká Lípa vstupné 200,- Kč, pro nečleny 300,- Kč.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontaktní údaje.
Email: info@ohkceskalipa.cz, Tel.: 487 522 783, 724 082 538
Mgr. Jana Kalousová, MBA, za OHK Česká Lípa
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Trénink v lese i do vršku

Po horkém létě, kdy by namáhavější cyklistická
trasa byla nemyslitelná, se můžeme vydat na trochu náročnější vyjížďku. Na necelých 15 kilometrů dlouhý výlet vyrazíme z Dubé mšenskou silnicí do Rozprechtic, kde naproti bývalému lomu si
všimneme upravené výklenkové kapličky. Za bývalým Šibeničním mlýnem mineme odbočku na
Vrabcov i na Dražejov a dáme se doleva okolo
poničeného Rozprechtického statku. Silnice stoupá nad Rozprechtický rybník, vlevo vedle silnice
stojí jeden z řady bunkrů takzvané Liběchovské
příčky z roku 1938. Pokračujeme podél mokřin, které spadají do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Tam, kde odbočuje pěšina
na Panskou Ves, bývala také zkratka na Křenov.
Nyní je bohužel v horní části přerušená ohraženou pastvinou.
Na Křenov vyjdeme po úzké silničce, která odbočuje z mšenské silnice doleva. Stoupáme osadou, vlevo se táhne pastvina skotského
náhorního skotu, o něco dále si vpravo na čp.
11 všimneme tabulky s textem. Vyjedeme nad
osadu, kde se dáme polní cestou mírně doprava k vodárně z roku 1913, obklopené starými
šlechtěnými akáty. Odtud je pěkný rozhled do
kraje. Sjedeme na zpevněnou cestu značenou
modrou turistickou značkou a dáme se po ní

doprava. Mineme odbočku k přírodní památce
Kamenný vrch a dojedeme k rozcestí. Zeleně
značená silnička pokračuje doprava do osady
Beškov, modře značená cesta v přímém směru
stoupá na Beškovský vrch. My se dáme cestou doleva po červené turistické značce. Než
začne cesta ostřeji klesat, odbočíme doprava
na polní, trochu zarostlou cestu. Přes louku
vlevo je pěkný výhled na krajinu se Starým
Berštejnem.
Cesta u mohutného několikakmenného buku
vstupuje do lesa a mělkým úvozem se svažuje
podél návrší. Na prvním rozcestí se dáme vpravo, na dalším rozcestí, kde vyježděná cesta klesá prudce dolů, se dáme opět doprava po méně
používané lesní cestě, vedoucí po vrstevnici.
Zdoláme poházené větve a na třetím rozcestí
u krmelce zabočíme opět doprava. Cesta mírně
stoupá, vedle ní je starý hlubší úvoz. Nad cestou
se tyčí mezi stromy mohutné pískovcové balvany a skalní útvary. Dojedeme na čtvrté rozcestí,
uprostřed kterého je ohniště. Jistě se nám vybaví
cedule, visící na kraji lesa, na které se zakazuje

Vodárna nad Křenovem

rozdělávání ohně v lese. Ohnišť následně mineme ještě několik.
Na rozcestí s ohništěm zabočíme doleva a po
půvabné, i když hrbolaté lesní cestě sjíždíme mírným klesáním dolů. Na posledním rozcestí pokračujeme rovně a vzápětí vyjedeme na ždíreckou
silnici, kde se dáme doleva. Jedeme nejdříve lesem, posléze podél mokřinatého údolí, kde Správa CHKO Kokořínsko vybudovala několik malých
rybníčků pro obojživelníky. Dojedeme na křižovatku, na které přímý směr vede do Dubé, doleva
odbočuje úzká silnice na Panskou Ves a doprava
na Plešivec. Abychom dostáli náročnější trase,
zabočíme doprava na Plešivec.
V údolí míjíme studánku s připravenými hrníčky a malé vodní plochy. Zpevněná červeně
značená cesta posléze vede ostře vzhůru. Lemují ji staré ovocné stromy. Namáhavé stoupání
nekončí ani u prvních domů, vyjedeme ke kapličce, dle záznamů zasvěcené sv. Janu a Pavlovi.
Doprava odbočuje turistická značka k Vysokému
vrchu s Kameníkovou jizbou, my ale pokračujeme
rovně dlážděnou cestou dolů do údolí. Vyjedeme
na silnici, kde se dáme doleva. O něco dále mineme odbočku do Horeckého dolu a k Horkám.
U křižovatky stojí na soukromém pozemku opravená Boží muka. Pokračujeme rovně po silnici
údolím, vyjedeme na návrší, v remízku vlevo je
další z řady bunkrů. Dojedeme na křižovatku,
kde vlevo odbočuje soukromá silnička k historické usedlosti Březinka, doprava pak lesní cesta
kolem dalších bunkrů směrem k chatám a k bývalé kapli sv. Barbory.
Pokračujeme rovně, sjedeme serpentinou
dolů k Černému rybníku a doprava pokračujeme starou lipovou alejí k Dubé. U stáčírny pitné
vody, kdysi Hellerovy sušárny a sířírny chmele,
zabočíme přes můstek vlevo po modré turistické
značce. Mineme dva prameny a kolem památkově chráněné roubenky se dostaneme k tak zvanému Máchadlu – silnému prameni, u kterého
stojí socha sv. Floriána. Podél památkově chráněného souboru skalních sklípků a kolem bývalému hotelu Slávie, který prochází rekonstrukcí,
se vrátíme do centra Dubé.
–myš–

Pískovcové útvary vedle cesty

Kaplička v osadě Plešivec

Výklenková kaplička v Rozprechticích

Křenov - cedule na domě

Dubáček
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Historie zanechala v lidských sídlech i ve volné
krajině mnoho různých památek od velkých staveb světských či církevních, přes lidovou architekturu a různé technické památky, až po drobná architektonická dílka jako jsou různé kapličky.
Všeobecně je u památkových objektů oceňována
především jejich velkolepost a historická a estetická hodnota. Pro pochopení místní historie
a tradice jsou často velmi důležité právě drobné
stavbičky, upomínky vytesané do skal či nenápadné pozůstatky každodenního života. Většinou
nejsou tyto drobné památky ani oficiálně zanesené v katastru nemovitostí, nemají určeného vlastníka a často ani nepožívají ochranu jako kulturní
památka. Přesto mají velmi důležité místo v té
které lokalitě, připomínají jaký život vedly předchozí generace obyvatel a poukazují na význam
či duchovní rozměr místa, kde se nalézají.
Co jsou tyto drobné památky? Většinou malé
kapličky, boží muka a křížky. Stávají na návsích,
na rozcestích nebo u cest, někdy v místech, kde
se kdysi přihodila nějaká událost. V každé osadě v okolí Dubé takové objekty nalezneme. Například v Korcích se dochovalo několik kapliček.
U brány na kraji osady je kaplička sv. Floriána,
výše na návsi pak kaplička sv. Jana Nepomuc-

Kaplička sv. Jana Nepomuckého v Korcích
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Drobné památky
kého.a při výjezdu směrem na Doksy na rozcestí
kaplička sv. Prokopa. U cesty z Korců ke Ždírci
pak další malá kaplička. Mezi drobné památky
v Korcích se řadí požární zbrojnička se zvonicí
i kamenné sklípky, či bývalý rybníček. Některé
z objektů, které uvádějí staré záznamy, se ale
nedochovaly – do 50. let 20. století vedla na
Korecký vrch Křížová cesta a na vrcholu kopce
stával kříž s Kristem a se sochami Panny Marie,
sv. Jana Evangelisty a Máří Magdaleny. Dále se
nedochoval kříž s obrázkem sv. Prokopa na podstavci u domu čp.20 a kříž u školy, zničena byla
i boží muka s kopii Panny Marie montserratské
- bezdězské u silnice do Korců.
Objekty drobných památek v minulosti doplácely na nezájem nebo dokonce cílenou devastaci.
Mnoho z nich se ale v uplynulých desetiletích podařilo zachránit a opravit. Na obnově drobných památek mají zásluhu soukromí majitelé, jako v případě hasičské zbrojničky v Korcích, různé spolky
– v Korcích v případě kapliček sv. Floriána a sv.
Prokopa to bylo sdružení Drobné památky severních Čech. Opravy v některých případech zajišťuje i obec, město Dubá nechalo například opravit
boží muka v Dubé a na Dražejově a mnohé další
objekty.
–myš–

Zvonička v Korcích

Kaplička sv. Prokopa u Korců

Kaplička sv. Floriána v Korcích

Rodina v pohybu 2015 -2016
Milí rodiče, nabízíme vám
druhý ročník programu Rodina
v pohybu. Podmínkou je společná
aktivní účast rodičů a dětí. Noviny
letošního ročníku např. návštěva
Vrátenské rozhledny, návštěva
jezdecké farmy ve Vrchovanech
nebo návštěva knihovny...
Těší se na vás
Jana a Pavel Maškovi

září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

koně Vrchovany
výstup na Nedvězí
návštěva knihovny
keramická dílna
bowling Dubá
zpívání s kytarou
výstup na Starý Berštejn
sběr žab – pomoc
výlet na Vrátenskou rozhlednu
opékání, závěrečné vyhodnocení

Mezinárodní
jazzové dny
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Dubáček

21. ROČNÍK MJD DUBÁ-NEDAMOV

Pátek 7. a sobota 8. srpna 2015 patřil všem příznivcům jazzové hudby, v nedamovském letním kině se totiž konaly Mezinárodní jazzové dny Dubá-Nedamov. Dvoudenní hudební festival, jehož zakladateli jsou Eva Pilarová a JUDr. Vít
Fiala, zapustil v Dubé hluboké kořeny, letos totiž slavil již
21. ročník.
Během pátečního programu, který byl zahájen v 18 hodin, se na pódiu letního kina v Autokempu Dubá-Nedamov
vystřídali báječní hudebníci:
– Kapela strýce Michaela (neboli ti nejlepší z big bandu Michaela Wollmanna)
– Dixieland Messengers Praha (opravdoví poslové tradičního jazzu)
– Vít Fiala (junior) a X-Tet Víta Fialy (senior)
– Bohemia Big Band + Lucie Černíková a Jan Smigmator
Sobotní odpoledne se opět neslo v nenuceně hudebně literárním duchu. Večer se diváci mohli těšit na:
– Old Stars Mladá Boleslav
– Czech Philharmonic Jazz Band
– Lee Andrew Davisona s Petrem Hanzlíkem a X-Tet Víta
Fialy
– o závěr se jako tradičně postarala Eva Pilarová a Golden
Big Band Prague.
V průběhu obou dnů se v letním kině prostřídalo na tři
sta příznivců jazzu. Atmosféra, počasí, ani výkony všech hudebníků neměly chybu. Účinkující byli odměněni náležitým
potleskem, ale ten největší samozřejmě sklidila paní Eva Pilarová.
foto Václav Zýval

foto Václav Zýval

V rámci Mezinárodních jazzových dnů Dubá-Nedamov se během uplynulých dvaceti ročníků
vystřídalo v nedamovském letním kině nespočetně muzikantů z celé České republiky, zahraničí,
ale nechyběli zde ani místní mladí a talentovaní hudebníci.
Oba zakladatelé tohoto jazzového festivalu,
tedy Eva Pilarová i JUDr. Vít Fiala, získali za
svůj mnohaletý přínos, který pro město představují zejména v oblasti kulturní, Čestné občanství města Dubá. Eva Pilarová jej získala v roce
2009 a JUDr. Vít Fiala v roce 2012.
Poděkování patří všem sponzorům:
NČHF – Nadace český hudební fond, Svaz
autorů a interpretů, Město Dubá, Lesní školka Vědomice, manželé Thurnvaldovi, Kateřina
Bouchnerová, AGROP s. r. o. (Bowling Dubá)

Dubáček -
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foto Václav Zýval
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European Rural Youth Forum

Projekt ERYF - Evropské venkovské fórum mládeže vznikl v roce 2005 v
Anglii a od té doby je každý rok organizován dobrovolníky v nové hostitelské zemi. Po dobu jednoho týdne tak mají účastníci z evropských zemí

Dubáček

podpory EU. Pro rok 2015, který je současně 10. výročím projektu, byla
jako hostitelská země vybrána Česká republika. ERYF je zároveň úplně
prvním projektem tohoto typu, který se odehrál v oblasti Máchova kraje
a Českého ráje.
Tentokrát se projektu zúčastnilo 14 mladých
lidí z České republiky, Německa, Polska, Maďarska, Francie a Moldávie. Celý týden byli ubytováni v Nedamově, odkud vyjížděli na různé exkurze
a pozdní odpoledne a večery trávili workshopy s
akademickými pracovníky. Samozřejmě nezapomněli navštívit ani krásy našeho města. S výkladem Ing. Petra Kmínka a Bc. Lucie Heringové si
mohli účastníci prohlédnout sušárnu chmele, skalní sklípky, Galerii Šatlava a kostel Nalezení sv.
Kříže. Samozřejmě jsme nezůstali pozadu ani při
mezinárodním večeru, kdy byl prezentován rozvoj
našeho města, a kde probíhala i ochutnávka místních produktů z jednotlivých zemí.
Zprostředkovaně bych chtěla vyřídit poděkování organizátorek Lenky Dědkové a Petry Sklenářové panu Ing. Petru Kmínkovi, za poutavý výklad,
já se k poděkování přidávám za to, že mě v tom
nenechal samotnou a děkuji všem účastníkům za
vřelé přijetí a úžasnou zkušenost.
Bc. Lucie Heringová

možnost řešit problematiku životních podmínek ve venkovských oblastech daného regionu a napomoci k jejich zlepšení. Projekt je také unikátní svou schopností fungovat od svého počátku bez jakékoli finanční

PLACENÁ INZERCE

Řešení fotohádanky ze str. 7
(mlýn)
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Kult ura

ČESKÁ LÍPA

KD Crystal
10. 9. 2015 19:00 BIG BAND JAM 2015
Koncert. Dva big bandy Big ´O´ Band a The Bug Orchestra ze Slovinska
se představí ve velké hudební a taneční show. Slavnostní premiéra nového videoklipu.Vstupné 220,-Kč
18. 9. 2015 19:00 EXCLUSIVE DANCE PARTY DARA ROLINS / LIPO
Výjimečná koncertní show, se kterou startujeme novou sezónu s Darou
Rolins, raperem Lipem a DJ´s after party. Vstupné v předprodeji 180,-, na
místě 220,-Kč Předprodej na www.cl-kultura.cz
25. 9. 2015 19:00 V JINÉM SVĚTĚ - MILOSTNÁ MAGIE
Oblíbená talk show se záhadologem Milanem Doležalem tentokráte na
téma: Milostná magie, kouzla s láskou a partnerskými vztahy.
Vstupné: 80 Kč
26. 9. 2015 18:00 THRASH TILL DEAT TOUR 2015
Koncert. Kapela DEBUSTROL se neodmyslitelně zapsala do metalových
dějin naší malé zemičky. FLESHLESS – pojem, který zná snad každý evropský fanoušek zasvěcený do extrémního stylu jakým death/gring. Dále
zahrají kapely z České Lípy Deaf and Dumb - kteří představí svou industrial death/grind show, Incarnate – grindovou nekompromisní jízdu a Failure
of the Native – melodický a technický crossover. Vstupné 150,-Kč v předprodeji, na místě 200,-Kč
Jiráskovo divadlo
14. 9. 2015 19:00 PRÁSKNI DO BOT
Owen McCafferty. Zlodějská komedie o hledání štěstí prostřednictvím krádeže. Režie: Jan HŘEBEJK. V hlavních rolích: Jan Hrušínský, Radek Holub, Martin Sitta, Václav Liška.
Vstupné: 350 Kč
„…Moc dobře zahrané! Šulin Jan Hrušínský, Mudrc Radek Holub, Drátěnka
Martin Sitta a Volej Václav Liška vedou dlaždičské řeči (o babách, o politice, o lazarech - fotbalistech Slávie) a na práci dokážou mistrovsky nesáhnout. Pak ale nezávisle na sobě objeví nevyfakturovanou paletu kachlíků
a zrodí se plán, jak ji čórnout….
… Konec neprozradím, protože je dobré ten kousek Na Jezerce vidět, ale
za salvami veselí a smíchu, které trampoty jiných vyvolávají, se najednou
vynoří vykřičník…
...Mezi soukromými divadly v Praze zůstává Hrušínského Jezerka oázou
nepodpásové tvorby, dobrých režisérských, hudebních a hereckých výkonů. Také proto to nemá vůbec lehké. Dýchá z jejího prostoru ale odhodlání nikdy to nevzdat…“
19. 9. 2015 15:00 SŮL NAD ZLATO
Česká klasická pohádka z pera naší nejmilejší pohádkářky Boženy Němcové. Vstupné: 80 Kč
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otevírací doby Centra textilního tisku, vstupné 10 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 a také četných
akvarelů, které zachycují zákoutí Prahy a život jejích obyvatel.

MŠENO

12. 9. 2015 14:00 - 16:00 III. setkání s loutkami u Hlovecké studánky
Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí vás zve na III. setkání s loutkami
u Hlovecké studánky, které se koná 12. září 2015 od 14:00 v Hlovci. Loutkové představení pro děti, tvořivá dílnička.
chrám sv. Martina
12. 9. 2015 15:00 - 16:15 Koncert - Spirituál kvintet
Již delší dobu se město Mšeno aktivně zapojuje do mezinárodního projektu Dny evropského dědictví. V loňském roce jsme při této příležitosti uvítali
sólistu opery Národního divadla v Praze Františka Zahradníčka, jenž v chrámu sv. Martina přednesl Biblické písně Antonína Dvořáka.
Cílem Dnů evropského dědictví (EHD - European Heritage Days) je hledání cest ke kořenům naší, evropské civilizace. Proto jsou v rámci EHD
pořádány nejrůznější doprovodné akce: přednášky, koncerty, městské
slavnosti a další kulturní programy. Jednotlivá města vyhlašují svá témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost návštěvníků na fenomény
přírodního a kulturního dědictví. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.
V rámci letošních Dnů evropského dědictví vystoupí v chrámu sv. Martina
ve Mšeně vokálně instrumentální soubor Spirituál kvintet, jenž v letošním
roce oslavuje 55 let koncertní činnosti.
Městské lázně Mšeno
18.09.2015 18:00 - 18.09.2015 19:00 Vzpomínková akce k poctě Václava Havla
Vzpomínková akce k poctě Václava Havla se bude konat dne 18. září 2015
od 18 hodin na městském koupališti.
Program bude doplněn.
Více informací: Michal Šimek, evangelický farář, tel. 608 718 898

HOUSKA

12. 9. 2015 Myslivecký jarmark
Prezentace mysliveckých aktivit a program s tématikou myslivosti.
12. 9. 2015: Hradní koncert
Orchestr Dvořákova kraje pod taktovkou prof. Václava Mazáčka. Od
19. hod.
26. 9. 2015: Historické klání
Šerm, ukázky zbraní a od 15. hod před poslední prohlídkou navíc ještě…!?

KADLÍN

12. 9. 2015 Dny kulturního dědictví
26.9.2015 13:00 - 26.9.2015 22:00 Plody podzimu
výstava výpěstků našich zahrádkářů, ochutnávka výrobků z ovoce a zeleniny, prodej zeleniny a ovoce a plno dalšího.
Vlastivědné muzeum
12. - 13. 9. 2015 Dny evropského dědictví (EHD 2015) národní téma: Památky znovuzrozené
Vstup do stálých expozic a výstav zdarma. Tvůrčí dílna pro děti: „Muzeum
má novou střechu.“
Hrad Lipý
do 20. 9. 2015 Výstava IMPULSY
Výstava studentských prací Novoborské sklářské školy, přístupná během

LOBEČ

12.9.2015 PIVOVAR LOBEČ
happening 2015

KOKOŘÍNSKÝ
DŮL

10.10.2015 Kokořínský jarmark
- řemeslný jarmark

pivovar v Lobči
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Dubáček

REGIONÁLNÍ MUZEUM
MĚLNÍK

1.9. - 27.9. Strážnické střípky podruhé – Výstava dokumentující projekt Tady jsme doma v rámci 70. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu
Strážnice 2015
8.9. - 4.10. Osobnosti z českých vinět – Malá
prezentace užité grafiky z produkce Českých vinařských závodů zaměřená na osobnosti českých i světových dějin, které jsou na vinětách
připomínány (prostory kavárny)
12. - 13. 9. Dny evropského dědictví 2015 –
Muzeum v roli lokálního garanta zve k návštěvě zajímavých, povětšinou církevních památek v
Mělníku, ve Vlíněvsi, Vrbně a v Záboří.
18.9. - 1.11. Hoří…! – Výstava Hasičského záchranného sboru Mělník. Vernisáž výstavy 17. 9.
v 17 h., velký sál.
23. 9. Poznáváme ryzce – Přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od 17
h., přednáší Jan Schneider
do 31. 3. 2016 Z historie malé železnice aneb
železniční hračky – výstava mechanických hraček věnovaná historickým modelům a soupravám
plechových vláčků. Nejmenší návštěvníci mají
možnost vyzkoušet si svou zručnost v malé dílně, kde si mohou sestavit modely ze stavebnice
Merkur podle vlastních představ.
Srdečně zveme také do stálých expozic!
Celoročně otevřeno: Nahlédnutí do středověkého
města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední
život obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých
sklepích). Historické kočárky, kolonáda 1900
– 1910, piknik 1920 – 1930, odpoledne v parku
1930 – 1940, válečný interiér 1940 – 1945...
Kavárna a víno
Ochutnávku kvalitních českých vín. Skupiny mohou po předchozí objednávce degustovat víno
v původních středověkých sklepích z 2. poloviny
14. století. Na jednotlivce čeká stejný sortiment
vín v muzejní kavárně, která láká i příjemným posezením na historických hradbách.

Dubáček -
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Galerie Pošta

Poštovní ulice č.p. 192, otevřeno 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.

KRÁSA KONÍ

Na závěr letošní výstavní sezóny připravila Galerie Pošta v Dubé výstavu tvorby
akademické malířky a restaurátorky Hany
Kohlové. Obrazy a kresby koní, psů či
květin působí nesmírně pravdivě, nesou
v sobě velký cit a schopnost přenést do
výtvarného díla každodenní prostou krásu
světa kolem nás.
Hana Kohlová působila v restaurátorském ateliéru Národní galerie, který také
více než deset let vedla. Jejíma rukama
prošlo mnoho cenných obrazů ze sbírek
Národní galerie. Právě důvěrná znalost
děl od středověku po moderní umění dodala její vlastní tvorbě jistotu a nadhled.
Výstava byla zahájena vernisáží v pátek 25. září od 18 hodin a potrvá do
24. října.
–myš–

ZE SVĚTLA DO SVĚTLA

Malířské hrátky se světlem předvádějí v Galerii Pošta malíři Jozef
Mrva a Igor Grimmich st. Jejich obrazy, jakkoliv jsou rozdílné malířským rukopisem i v práci s barvou, mají společnou snahu zachytit dojmy z reálných situací a nálad, a jejich intenzívní interpretaci.
Kontrast, který díla obou malířů staví proti sobě, je výsledkem střetu

nejhlubších niterných zákoutí jejich osobností. Přesto jejich obrazy
vedou vzájemný dialog, stejně přátelský, jako jsou vztahy autorů.
Oba představili své umění již v loňském roce, nyní je možné se
přesvědčit, jak se jejich tvorba v průběhu roku proměnila, jakým způsobem se vyvíjí a jak navazuje na tvorbu let předchozích. Výstavu Ze
světla do světla mohou návštěvníci shlédnout v dubské Galerii Pošta
do 19. září.
–myš–

Vernisáž výstavy Ze světla do světla
(Jozef Mrva, Igor Grimmich st., Michal Kořán

Obrazy I. Grimmicha

DEN ARCHITEKTURY 2015 – sobota 3.10.
Sraz účastníků v 10 hod. u sušárny chmele v Dubé; seznámení se stavebními akcemi realizovanými v roce 2015 (nové bezbariérové chodníky, rekonstrukce povrchů ulic, další etapa rekonstrukce
věhlasné Slávie); pokračování programu v Pivovaru Lobeč a ve Mšeně
V případě dostatečného zájmu bude z Dubé vypraven autobus. Zájemci se mohou do 23. září hlásit u sl. Bc. Lucie Heringové, a to osobně nebo na tel. číslech 487 870 490, 736 126 063.

MŠENO

19. 9. 2015 08:00 - 18:50 Tenisový turnaj
TJ Sokol Mšeno pořádá tenisový turnaj kategorie mixy na antukových kurtech za sokolovnou ve Mšeně.
27. 9. 2015 9:30 - 16:00 Zavírání šoupátek
JAWA-MOTO-ČZ CLUB MŠENO. Sraz účastníků v 9:30 hodin na náměstí Míru
ve Mšeně. Start jízdy 10:00 hodin. Vyjížďka okolím Mšena. Účast 50,- Kč.
28. 9. 2015 8:00 - 18:53 Memoriál V. Mokrého - nohejbalový turnaj
TJ Sokol Mšeno pořádá Memoriál V.Mokrého nohejbalový turnaj dvojic na
antukových kurtech za sokolovnou ve Mšeně.

Sport

28. 9. 2015 16:00 - 19:00 Plochá dráha: extraliga družstev
plochodrážní stadion

KOKOŘÍNSKÝ DŮL

19. 9. 2015 od 11 hodin Kokořínská klasika - tradiční cyklistický závod
Hospoda U Grobiana
Čtvrtý ročník tradičního cyklistického závodu na historických kolech. Dvě
trasy, zábava a příjemné odpoledne

