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9. – 10. 8. Mezinárodní jazzové dny
Vážení spoluobčané,

první měsíc prázdnin a s tím i hlavní rekreační
sezóny je za námi. Nastala tedy nejvhodnější
doba trochu si zrekapitulovat dosavadní průběh
letní sezóny v našem autokempu. Stejně jako
v letech předešlých, prokázaly průběžné výsledky odebraných vzorků, že voda v našem koupališti je zcela nezávadná a tudíž bez sinic. Její
teplota se díky příznivému slunečnému počasí
pohybuje mezi příjemnými dvaadvaceti a třiadvaceti stupni. S dosavadní návštěvností a obsazeností kempu jsme spokojeni a nezbývá, než doufat, že se počasí i nadále bude vyvíjet obdobným
způsobem. Všechny nové chatky jsou již běžně
využívány a podle ohlasů mnohých návštěvníků,
kteří k nám zavítali, jsou s jejich podobou ubytovaní klienti spokojeni. Na podzim nás čeká
dokončení úprav bezprostředního okolí nových
chatek, a to včetně vysázení nové zeleně. Ráda
bych připomněla, že v průběhu letní sezóny, je
maximální povolená rychlost v lipové aleji mezi
Dubou a Nedamovem, omezena na padesát kilometrů v hodině. Zmíněné opatření má přispět
především ke zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů i bruslařů, kterých se na tomto úseku v létě vyskytuje mnohonásobně více. V návaznosti
na zvýšení bezpečnosti a zároveň zajištění bezpečné průjezdnosti, kolem koupaliště ve směru
na Horky došlo k posunu dopravního značení
„Zákaz stání“, který se nyní vztahuje k celému
úseku od začátku oplocení u dolního stánku až
na konec oplocení u křižovatky s cestou vedoucí kolem rybníka na skálu. Po celé délce hráze

Slovo úvodem
nyní tedy již řidiči nesmějí nechávat stát svá vozidla. V minulém roce zde docházelo k tomu, že
vozidla nevhodně ponechaná podél hráze, znemožňovala průjezd nejen autobusu, ale v několika případech také hasičům, kteří měli problém,
z rybníka čerpat vodu.
K letní sezóně se vrátím ještě v následujícím
odstavci. V průběhu léta se každoročně navyšuje počet případů vandalismu. Ani letošek není
výjimkou. Vzhledem k tomu, kde dochází k poškozování majetku nejen města, je zřejmé, že
se omladina ničením věcí zabývá nejvíce cestou z Nedamova zpět do Dubé. V nedávné době
opět došlo k vyvrácení obou laviček v nedamovské aleji, a to i přesto, že jsme lavičky zabezpečili. Mladí si ovšem našli i nový způsob „zábavy“, a to otevírání kanálových poklopů, což
je z našeho pohledu velmi nebezpečná zábava.
Proto jsme kanály na kraji Vodní ulice, na které se vandalové soustředili, museli zajistit proti
otevření nepovolanými osobami. Občané města
si také již několikrát ztěžovali na to, že jim omladina převrátila a vysypala popelnice, které mají
postavené u domů. Tomu se dá bohužel zabránit jen tak, že popelnice nebudou volně přístupné
z ulice. V minulém vydání Dubáčku jsem vás informovala o rozšíření kamerového systému v Dubé, od kterého si slibujeme, že povede ke značnému omezení počtu případů vandalismu nebo
v opačném případě dopomůže k dopadení vandalů páchajících přestupky proti majetku. Převzetí
rozšířeného kamerového systému je naplánované
na dobu, kdy píši tento sloupek. Pouze pro připo-
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menutí bych chtěla uvést, že na bezpečnost bude
nyní v Dubé dohlížet celkem šest kamer, z toho
dvě otočné a čtyři statické.
Na červencovém mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva vybrali zastupitelé na základě doporučení hodnotící komise zhotovitele
na obnovu vstupních portálů historických sklepů v Dubé. Rekonstrukce zmíněné části sklípků
v Sadové ulici je nezbytná. Portály jsou poškozené nejen působením povětrnostních vlivů, ale
částečně také kořeny dřevin, které zde dříve rostly. Rekonstrukce vstupních portálů včetně osazení nových dveřních výplní vyjde na 364 849,- Kč
včetně DPH. Na realizaci této akce se nám podařilo získat dotaci prostřednictvím MAS LAG
Podralsko, která činí 80 procent z uznatelných
výdajů. Zdůrazňuji, že se jedná teprve o první
etapu oprav těchto jedinečných pískovcových
sklepů v Sadové ulici, která zahrnuje opravu
sklípků č. 18, 21, 24, 28, 29, 31 a 32.
Závěrem bych vás chtěla pozvat na další ročník Dnů evropského dědictví, které se odehrají
v sobotu 14. září jako obvykle v sušárně chmele
a jejím bezprostředním okolí. O podrobném programu celého dne budete informováni obvyklým
způsobem, tedy na plakátech ve vývěsních skříních, na internetové adrese www.mestoduba.cz
a na naší facebookové stránce.
Přeji vám poklidný zbytek letních prázdnin
a těším se na viděnou při srpnových Mezinárodních jazzových dnech v Nedamově.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Pozor na vyhlášku
o kácení stromů
Zlatá popelnice 2012

telefon: 487 870 201

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

V případě dřevin rostoucích na parcelách, které spadají pod ochranu
v rámci památkové péče, bude i nadále třeba před kácením mít vyjádření
památkářů.
Zuzka Martínková, ekolog

Počínaje dnem 15. 7. 2013 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 189/2013
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Ta velmi významně mění doposud zaběhnutý režim povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.
Za zásadní lze považovat ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky, kde je
uvedeno, že povolení ke kácení není třeba na dřeviny rostoucí v zahradách, a to bez ohledu na jejich velikost (tudíž i nad 80 cm obvodu kmene). Je třeba však vědět, že pojmem zahrada, není myšlena zahrada
dle katastru nemovitostí, ale jakýkoliv pozemek dle katastru nemovitosti (např. trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však musí splňovat zákonnou definici „zahrady“, jak ji zavádí
v § 1 písm. c) tato vyhláška. Přesněji řečeno, se musí jednat o pozemek
u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném území obce (netýká se to tak pozemků u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií,
zahrad u restaurací, pozemků u průmyslových objektů, veřejné zeleně,
zahrad u škol, školek apod.). Tento pozemek zároveň musí být nepřístupný veřejnosti a být stavebně oplocený, což znamená, že oplocení
pozemku muselo být povoleno režimem dle stavebního zákona (zák.
č. 183/2006 Sb.).
V případě, kdy si majitel pozemku není jistý, zda se na něj tato vyhláška vztahuje, bylo by dobré se obrátit na místně příslušný obecní či městský úřad (tedy orgán ochrany přírody), kde získá odpovědi na své otázky.
V případě, že strom pokácí a nebude se na něj výše zmíněná vyhláška
vztahovat, vystavuje se tak riziku udělení pokuty.
Nadále platí, že kácení by mělo být prováděno v období vegetačního klidu (nejedná-li se o tzv. havarijní stav dřeviny), a to především kvůli
ochraně volně žijících ptáků a ochraně zvláště chráněných živočichů dle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

DOVOLENÁ
NA SBĚRNÉM DVOŘE

Dovolujeme si vás upozornit, že do 11. 8. 2013
(včetně) bude sběrný dvůr Dubá uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. čísle 724 857 243.
Prosíme všechny občany, aby v době uzavření SD neodkládali odpady před bránu.

Dubáček
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Závěr prvního pololetí letošního roku patřil jako vždy slavnostnímu vyhlašování vítězů soutěže o Zlatou popelnici, tentokráte za rok 2012. Do této
prestižní soutěže je každoročně zapojeno na 215 obcí a měst z celého
Libereckého kraje. Dubá se i za rok 2012 opět dostala mezi deset nejlepších měst, pyšnících se tím, že jeho obyvatelé umějí třídit odpady.
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, kam přijel cenu převzít místostarosta Dubé pan Tomáš
Novák. A teď to nejlepší. I když jsme již v únoru věděli, že svozová firma
evidovala pokles výtěžnosti tříděného odpadu v našem městě, umístili
jsme se na KRÁSNÉM PÁTÉM MÍSTĚ v kategorii měst. Jako odměna
za pátou příčku nám byla předána broušená váza.
Je pravdou, že v minulých letech jsme byli zvyklí na lepší umístění,
nicméně si nemyslím, že by páté místo bylo špatné, ba naopak. Vezmeme-li v potaz, kolik měst rok co rok v této soutěži usiluje o co nejlepší umístění, je skvělý výsledek už to, že se opakovaně dostáváme mezi
deset finalistů. Nicméně bych to nebyla já, kdybych si nedovolila říci, že
máme na to, abychom se vrátili na přední příčky a znovu zabojovali o jeden z pomyslných kovů.
Proto se na vás všechny obracím s prosbou, abyste v třídění odpadů nepolevovali a naopak se snažili k této problematice přistupovat ještě
zodpovědněji. Čím více odpadů vytřídíme, tím větší šanci na lepší umístění budeme v příštím roce mít.
Závěrem bych jménem svým, i jménem vedení města chtěla poděkovat všem, kteří poctivě třídí a pomáhají tak našemu městu dosahovat
úspěchů v již zmíněné soutěži o Zlatou popelnici. Děkuji a jen tak dál.
Zuzka Martínková, ekolog

OTEVÍRACÍ DOBA V INFOCENTRU V SRPNU
PONDĚLÍ – PÁTEK 7,00 – 18,00

SOBOTA A NEDĚLE

8,00 – 16,00

Poděkování

V sobotu 22. 6. 2013 jsme na přání našich dětí na Mlejnku s rodinou a přáteli oslavovali
„naší korálovou svatbu“ (35. výročí svatby).
Chtěli bychom moc poděkovat Městskému úřadu Dubá, v zastoupení místostarosty p. Nováka
a matrikářky pí. Papírníkové za jejich účast, blahopřání a dárky.
Velký dík patří hlavně našim dětem, které vše připravily a zrealizovaly za velké pomoci přátel,
hlavně rodiny Stejskalovi a Voldřichovi.
Moc Vám děkujeme i za to, že jste je přijali mezi „Dubáky“.
Jana a Jiří Fuxovi, Domašice

JUBILEA

Z městské matriky

Bílková Blažena, Dubá
Sedlmaierová Marie, Dubá
Žáková Věra, Dřevčice
Došek Vlastimil, Dubá

70 let
80 let
83 let
83 let

NAROZENÍ

Hanyk Daniel, Dubá
Nováková Ema, Dubá

Dne 20. srpna 2013 uplynou dva roky od chvíle, co nás navždy opustil milovaný
tatínek, manžel a dědeček, pan Josef Maleček z Dubé. Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dubáček -
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Usnesení č. 7/2013 ze dne 18. července 2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 7/2013.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Evu Jelenovou a pana Tomáše Nováka (ODS) a zapisovatele usnesení pana Václava Hátle.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) VYBRALO na návrh paní starostky na
základě doporučení hodnotící komise v záležitosti výběru dodavatele – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Sanace svahové
deformace Dubá“, která bude prováděna jako
realizace dílčích projektů „Sanace svahové
deformace nad domem čp. 264 v obci Dubá“
a „Dešťová kanalizace, Dubá, odvodnění svahu
u čp. 264“, společnost STRIX Chomutov, a.s.,
IČ 27274535, se sídlem ulice 28. října 1081/19,
430 01 Chomutov, s nabídkovou cenou 2 343
083,- Kč včetně DPH. Tato společnost splnila všechny stanovené podmínky podle zadání
a nabídla nejnižší cenu. Pokud by nedošlo k
podepsání smlouvy o dílo z důvodu odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky,
pak bude zakázka zadána společnosti s další
nejnižší cenovou nabídkou podle Zápisu hodnotící komise k veřejné zakázce ze dne 11. 7.
2013.
SCHVÁLILO rozpočtovou změnu č. 8 rozpočtu města Dubá na rok 2013: zvýšení příjmů v položce 4213 (investiční přijaté transfery ze státních fondů) o částku 2 109 000,- Kč
a zároveň zvýšení výdajů v paragrafu 2321
(odvádění a čištění odpadních vod) o částku
2 850 000,- Kč.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Akce je spolufinancována
z Operačního programu životního prostředí, spoluúčast města je 10 % z uznatelných vynaložených nákladů. K sesuvu svahu nad domem čp.
264 došlo koncem září 2010 po vydatných dešťových srážkách. Sesunutý materiál se zastavil
o dům čp. 264 a částečně narušil jeho zdivo.
Svah není dlouhodobě stabilní a ohrožuje zdraví a životy občanů. Obsahem projektu je sanace
svahu – úprava tvaru povrchu terénu do terasovitého tvaru, použití tahových geomříží, použití
propustných štěrkových materiálů, odvodnění,
obnovení vegetačního krytu povrchu a zbudování nízké patní zídky. Na základě požadavků
SČVK byla dopracována i projektová dokumentace na odvedení vody ze zídky vybudováním
dešťové kanalizace.
4) VYBRALO na návrh paní starostky na základě doporučení hodnotící komise v záležitosti výběru dodavatele – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Obnova vstupních portálů
historických sklepů v Dubé“ firmu Petr Tamchyna, IČ 18418554, se sídlem Lidická 612, 472 01
Doksy, s nabídkovou cenou 364 849,- Kč včet-

ně DPH. Tato společnost splnila všechny stanovené podmínky podle zadání a nabídla nejnižší
cenu. Pokud by nedošlo k podepsání smlouvy
o dílo z důvodu odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou
podle Zápisu hodnotící komise k veřejné zakázce
ze dne 12. 7. 2013.
SCHVÁLILO rozpočtovou změnu č. 9 rozpočtu města Dubá na rok 2013: zvýšení příjmů

v položce 4213 (investiční přijaté transfery ze
státních fondů) o částku 241 000,- Kč a zároveň
zvýšení výdajů v paragrafu v paragrafu 3322 (zachování a obnova kulturních památek) o částku
500 000,- Kč.
pro schválení: 9 proti schválení: 1 zdrželo se: 0

komentář starostky: 1. etapa oprav pískovcových sklepů v Sadové ulici v Dubé bude financována na základě žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu. Žádost byla podána prostřednictvím MAS LAG Podralsko. Dotace bude činit
80 % uznatelných výdajů. Tesané pískovcové
sklípky jsou kulturní památkou a zároveň je
občané využívají k uložení ovoce a zeleniny.
V rámci akce budou provedeny opravy zděného přístřešku u pumpy, vstupních portálů sklípků 18, 21, 24, 28, 29, 31 a 32, včetně výměny
dveřních výplní.
5) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky o vybraném dodavateli v záležitosti – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Úprava
povrchu stávající cesty na sídliště Na Výsluní“
(jedná se o provedení zádlažby stávající cesty v délce 28 m betonovými dlažebními kameny mezi nové žulové obrubníky, nové zpevněné
plochy propojí stávající zpevněné komunikace
– silnici na Malé Straně a schodiště Na Výsluní),
společnost INGSTAV Doksy s.r.o., IČ 40232191,
se sídlem Klůček 878, 472 01 Doksy, s nabídkovou cenou 249 749,10 Kč včetně DPH. Tato
společnost splnila všechny stanovené podmínky
podle zadání a nabídla nejnižší cenu. Pokud by
nedošlo k podepsání smlouvy o dílo z důvodu
odstoupení vybraného dodavatele od realizace
zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou podle Zápisu hodnotící komise k veřejné zakázce ze dne

12. 7. 2013.
SCHVÁLILO rozpočtovou změnu č. 10
rozpočtu města Dubá na rok 2013: zvýšení příjmů v položce 4213 (investiční přijaté transfery
ze státních fondů) o částku 125 000,- Kč a zároveň zvýšení výdajů v paragrafu 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací) o částku
300 000,- Kč.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Jde o velmi frekventovanou pěší komunikaci, nejkratší přístup obyvatel sídliště Na Výsluní do města v blízkosti
autobusového nádraží. Cesta je dosud nezpevněná (hliněná), pro svůj podélný spád je
za horších povětrnostních podmínek riziková.
Oprava povrchu cesty bude spolufinancována
z Programu obnovy venkova, vyhlášené Dotačním fondem Libereckého kraje. Spoluúčast
města je 50 %.
6) VYBRALO na návrh paní starostky na
základě doporučení hodnotící komise v záležitosti výběru dodavatele – Veřejná zakázka
malého rozsahu na akci „Modernizace výuky na ZŠ Dubá – nákup HW a SW“, společnost AV MEDIA, a.s, IČ 48108375, se sídlem
Pražská ulice 1335/63, 102 00 Praha 10, s nabídkovou cenou 578 629,- Kč včetně DPH. Tato
společnost splnila všechny stanovené podmínky
podle zadání a nabídla nejnižší cenu. Pokud by
nedošlo k podepsání smlouvy o dílo z důvodu
odstoupení vybraného dodavatele od realizace
zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti
s další nejnižší cenovou nabídkou podle Zápisu
hodnotící komise k veřejné zakázce ze dne 12.
7. 2013.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Ředitelka školy vyzvala
5 firem k zaslání nabídky, z nichž jedna nabídku zaslala. Druhou nabídku zaslala firma
na základě výzvy uveřejněné na internetových
stránkách.
7) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) vypsaného výběrového řízení na zakázku „Oprava výtluků místních komunikací ve
městě Dubá“
komentář starostky: V srpnu popř. v září budou opraveny výtluky na komunikacích Malá
Strana (včetně autobusového nádraží), Zahradní ulice, Poštovní ulice, Školní ulice a Masarykovo náměstí.
b) provedené rekonstrukce ústředního
topení ve staré budově Základní školy Dubá
c) schválené dotace na akci „Zateplení
tělocvičny a šatnového objektu – ZŠ Dubá“
komentář starostky: Tělocvična se začne zateplovat v září, akce bude financována z Operačního programu životního prostředí a spoluúčast města činí 10% z uznatelných vynaložených
nákladů.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červnu

l Dne 1.6.2013 od 07:35 do 08:28 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4 na komunikaci III. třídy, číslo
25935 v KÚ Osinalice, okr. Mělník. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom ve vozovce, který byl pomocí motorové řetězové pily rozřezán a následně odstraněn. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 1.6.2013 od 13:21 do 15:58 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci v KÚ Dubá s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3 na monitoring Povodí Liběchovky. Z důvodu výstrahy
Českého hydrometeorologického ústavu byla
provedena kontrola v Nedamově, Rozprechticích, Deštné, Zakšíně a Bukovci. Na místě byly
u propustí odstraněny naplaveniny, čímž jsme zamezili možným záplavám.
l Dne 1.6.2013 od 14:28 do 15:24 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 na komunikaci II. třídy, číslo

270, na 2,3. km v KÚ Vrchovany. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že strom byl již odklizen. Jednotka provedla
úklid vozovky od větví a spadaného listí.
l Dne 2.6.2013 od 08:12 do 09:12 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 na komunikaci III. třídy, číslo
27325, na 10,1. km v KÚ Dubá, Nedamov (směr
Ždírec). Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom, který
byl částečně zavěšen ve sdělovacím vedením.
Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla postupné odřezání zavěšených větví, rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění
z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid
vozovky.
l Dne 2.6.2013 od 9:31 do 09:52 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4 do obce Panská Ves. Po pří-

jezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn spadlý strom na místní komunikaci.
Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné
odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 2.6.2013 od 9:52 do 11:16 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4 do chatové osady Nedamov.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom (dub) na místní
komunikaci. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání kmene stromu a jeho
následné odstranění. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 2.6.2013 od 15:36 do 16:23 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 na komunikaci II. třídy, číslo 270, na 4,1. km v KÚ Zbyny. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom. Jednotka pomocí motorových

řetězových pil provedla rozřezání kmene stromu
a jeho následné odstranění z komunikace. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 2.6.2013 od 22:22 do 22:50 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 na komunikaci I. třídy, číslo 9,
na 48,6. km v KÚ Deštná. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom. Jednotka pomocí motorové řetězové pily
provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl
proveden úklid vozovky.
l Dne 6.6.2013 od 11:49 do 12:38 hodin vyjela jednotka k technické pomoci s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3 na komunikaci III. třídy, číslo 27325, na 7. km v KÚ Dubá,
Plešivec. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny tři nebezpečně
nakloněné stromy, které hrozily pádem na pro-

jíždějící automobily. Jednotka pomocí motorové
řetězové pily provedla pokácení nakloněných
stromů, rozřezání kmenů a jejich následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 7.6.2013 od 16:46 do 17:42 hodin vyjela jednotka k nahlášenému úniku ropných látek
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3
na komunikaci III. třídy, číslo 27306 v KÚ Dubá,
Horky. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik motorového oleje
po technické závadě na traktoru v délce 1,2 km.
Jednotka provedla pomocí 60-ti kg sorbentu Eco-dry posyp a likvidaci úniku.
l Ve dnech 9.6. až 16.6.2013 jednotka postupně vyjížděla na žádost Krizového štábu hejtmana Libereckého kraje na výpomoc při záchranných a likvidačních pracích při „Povodních 2013“
s technikou CAS-25 Liaz a CAS-32 T148 v okrese Mělník. Jednotka byla postupně vysílána do
obcí Lužec nad Vltavou, Hořín, Vrbno a Zelčín,
kde zabezpečovala dekontaminaci a provoz čističky odpadních vod, odčerpávání prostorů rodinných domů, chat a hospodářských stavení,
likvidaci kontaminovaného materiálu, odstraňování povodňových odpadů, zajištění humanitární pomoci a čištění budov. Likvidačních prací
se postupně zúčastnili: Hoza Jaroslav, Koubek
Pavel, Hypša Jaroslav ml., Slaba Zdeněk, Stibor Zbyšek ml., Kulhánek Pavel, Horák Lukáš,
Mařík Jaromír, Martínková Zuzana a Hypša Jaroslav st..
Velitel jednotky děkuje všem členům dubských hasičů za jejich profesionálně odvedenou práci.
l Dne 10.6.2013 od 08:58 do 10:14 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3 na komunikaci I. třídy, číslo 9, na 51,8. km na Novém Berštejně. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil po
čelním nárazu do „doubku“ mimo komunikaci. Na
místě byla jedna zraněné osoba, které byla do
příjezdu Záchranné zdravotní služky poskytnuta
předlékařská pomoc. Vozidlo bylo zajištěno proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. Místo zásahu bylo předáno
Policii ČR.
l Dne 11.6.2013 od 16:01 do 16:53 hodin vyjela jednotka k technické pomoci s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3 na zahradu u sušárny chmele v Dubé. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn roj včel na
stromě, který byl pomocí motorového vysavače
zapůjčeného z městského úřadu zlikvidován.
l Dne 21.6.2013 od 17:57 do 18:53 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 3 na komunikaci I. třídy,
číslo 38, na 10,1. km v KÚ Doksy, Obora. Po
příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu byla zjištěna
dopravní nehoda kamionu s osobním automobilem. Na místě byla jedna zraněná osoba v péči Záchranné zdravotní služby. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení
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AKU) a úniku provozních kapalin. Na místě bylo
prováděno řízení silničního provozu.
l Dne 23.6.2013 od 14:16 do 15:42 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4 na komunikaci I. třídy, číslo.
9, na 52,1. km v KÚ Dubá, Nový Berštejn. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn havarovaný motocykl s osobním automobilem. Na místě jedna zraněná osoba, které
byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská pomoc. U motocyklu bylo
provedeno protipožární opatření (odpojení AKU)
a zjištěn únik motorového oleje, který byl zlikvidován 15-ti kg sorbentu Absodan. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 25.6.2013 od 08:02 do 08:50 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 na komunikaci III. třídy, číslo
27325, na 9. km (Nedamov – Ždírec). Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn spadlý strom. Jednotka pomocí motorové
řetězové pily provedla rozřezání kmene stromu
a jeho následné odstranění z komunikace. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 25.6.2013 od 16:29 do 19:04 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci s technikou DA-12 Avia
v počtu 1 + 3 do Dubé, Na Vyhlídce. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
zatopený stavební výkop u rodinného domu. Na vyčerpání bylo použito kalové čerpadlo Honda.
l Dne 25.6.2013 od 16:57 do 19:04 hodin byl
s technikou RZA I Nissan Patrol, v počtu 1 + 3
proveden z důvodu dlouhotrvajících dešťů a podmáčení terénu průzkum a monitoring povodí Liběchovky a provedena kontrola hrází vodních
ploch v KÚ Dubá. V místech propustí byly odstraněny naplaveniny.
l Dne 25.6.2013 od 19:09 do 19:59 hodin vyjela jednotka k technické pomoci s technikou CAS25 Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 5 do
Rozprechtic. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý suchý strom
a naplavené klády v profilu vodoteče Liběchovky.
Jednotka pomocí motorových řetězových pil a na-

vijáku z vozidla RZA v ochranných oděvech proti
vodě provedla postupné odřezávání spadlého stromu, vytažení na břeh a vyčištění koryta potoka.
l Dne 26.6.2013 od 17:49 do 18:41 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 na komunikaci I. třídy, číslo 9,
na 48,7. km v KÚ Deštná. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný motocykl s osobním automobilem. Na
místě byla jedna zraněná osoba, které byla do
příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta
předlékařská pomoc. Motocykl byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. DN bez úniku. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 30.6.2013 od 18:51 do 19:20 hodin byla
vyslána jednotka k dopravní nehodě motocyklu
na komunikaci I. třídy, číslo 9 za Bukovcem směr
Medonosy s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
V Medonosích bylo Operačním střediskem hasič-

ského záchranného sboru ÚO Česká Lípa upřesněno, že se jedná o dopravní nehodu v Želízech
a naše jednotka se má vrátit zpět na základnu. Na
místě zasahovala jednotky z HZS ÚO Mělník.
Jaroslav Hoza

PLACENÁ INZERCE

Prodám

byt 3+1 v Dubé,
lokalita Na Výsluní. Ihned volný,
osobní vlastnictví, nově zatepleno,
minimální náklady. Cena 650 tisíc.
Při rychlém jednání sleva.
Tel.: 602 417 721.

Informace pro chovatele

Obchodování se zvířaty mezi členskými státy
EU a veterinární osvědčení
Vzhledem k sousedství Libereckého kraje
s Německem a Polskem dochází stále častěji
k příhraničnímu obchodování s hospodářskými
zvířaty. Bohužel se stává, že především z neznalosti dochází k pochybením při uskutečňování
obchodů. Zde je třeba mít na paměti, že obchody
a přesuny se uskutečňují na základě jistých legislativních požadavků, které je potřeba dodržet, za
jejich dodržení zodpovídají v plné míře chovatelé
obchodovaných zvířat.
Náležitosti a podmínky, které je potřeba splnit
při obchodování se zvířaty mezi členskými státy
upravuje zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), prováděcí právní předpisy např. vyhláška č. 382/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních
podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 296/2003 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně,

o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a
odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 372/2003
Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se
zvířaty. Při obchodování se zvířaty musí být splněny samozřejmě i požadavky dalších souvisejících předpisů ČR a EU např. zákon č. 154/2000
Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), zákon č. 246/
1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, Nařízení
Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností apod.
Všechny zásilky zvířat při obchodování mezi
členskými státy musí odbavovat úřední veterinární lékař, zásilka musí být provázena veterinárním osvědčením. Chovatel přesunovaných
zvířat je povinen požádat regionální pracoviště
(Česká Lípa, Liberec, Semily) místně příslušné Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Liberecký kraj (KVSL) ve lhůtě nejméně 2 pracovních dnů před dnem předpoklá-

daného odeslání zvířat o vydání veterinárního
osvědčení. Úřední veterinární lékař zkontroluje
zdravotní stav zvířat, jejich označení a evidenci, zkontroluje dodržování povinností chovatele
z veterinárního hlediska, provede kontrolu hospodářství původu, posoudí dopravní prostředek
vzhledem k jeho vhodnosti pro přepravu daného
druhu a kategorie zvířat, zkontroluje dokumentaci
a schválení dopravce zvířat. Na základě zjištěných skutečností vydá veterinární osvědčení. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře,
které je předmětem obchodování je zpoplatněno
50,- Kč za jedno zvíře, 100,- Kč za více než jedno zvíře formou kolku.
Další potřebné informace můžete získat na
KVSL - Regionálním pracovišti Česká Lípa, Bezručova 391, 470 02 Česká Lípa, tel. 487 521 361
a na stránkách Státní veterinární správy České
republiky www.svscr.cz.
MVDr. Jindřich Dvořák,ředitel odboru
ochrany zdraví a pohody zvířat
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Nařízení Státní veterinární správy

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT

ST
ČT
PÁ
SO

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

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

a) do 15. února 2014 odebrat směsný vzorek zimní měli; vzorek musí
být odebrán nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých
podložek na dna úlů, provedeném po posledním ošetření podle čl. 2 tohoto nařízení,
b) odevzdat směsný vzorek zimní měli k vyšetření: 1. laboratoři Státního veterinárního ústavu v Praze nebo 2. přímo KVS SVS pro Liberecký
kraj nebo 3. zkušební laboratoři Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o.,
Dol 94, 252 66 Máslovice. V tomto případě je chovatel povinen předat KVS
SVS pro Liberecký kraj kopii objednávky vyšetření osobně nebo písemně,
a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací ( identifikátor datové schránky: rz78b9i, elektronická adresa podatelny:epodatelna.kvsl@svscr.cz) do 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky.
(2) Chovatelům včel se zakazuje přesívat odebranou měl přes síta s otvory menšími než 4 mm.

PLACENÁ INZERCE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále
jen „KVS SVS pro Liberecký kraj“ jako místně a věcně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54
odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná
veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy
– varroázy včel v Libereckém kraji.
Letní ošetření
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na územích okresů Liberec,
Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa se nařizuje ošetření všech včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto nařízení, v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami jeho použití pro klinické
testování schválenými Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů
a léčiv ke klinickému testování; toto ošetření musí být provedeno neprodleně
po posledním odběru medu, nejpozději do 31. července 2013.
(2) Chovatelům včel, kteří se včelstvy kočují na území Libereckého kraje, se nařizuje provést po 1. červnu 2013 ošetření těchto kočujících včelstev
jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto nařízení nejpozději do 14 dnů
po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci zvířat.
(3) Chovatelům včel se zakazuje ošetřovat včelstva před posledním
vytočením medu jinými přípravky, než přípravky, jejichž účinnou látkou je
kyselina mravenčí.
Podzimní ošetření
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Libereckého kraje se nařizuje:
a) do 30. září 2013 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky
tak, aby pokryly celou plochu dna úlu,
b) v období od 10. října 2013 do 31. prosince 2013 v intervalech 14 – 21
dnů mezi jednotlivými ošetřeními zajistit
1. trojí ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem Varidol 125 mg/
ml roztok k léčebnému ošetření včel podle přílohy tohoto nařízení v souladu
s příbalovou informací k jeho použití, nebo
2. ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem s účinnou látkou
kyselinou mravenčí nebo thymolem podle přílohy tohoto nařízení v souladu
s příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami použití přípravku
pro klinické testování schválenými Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování,
c) provést důkladné ometení a očištění podložek za 5 – 7 dní po každém ošetření a jejich následné vrácení na dna úlů,
d) provést odstranění zavíčkovaného plodu vyřezáním nebo rozdrásáním před druhým nebo třetím ošetřením podle písm. b).
Zimní měl
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Libereckého kraje se nařizuje:

Dubáček

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 10. 8.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

sobota 24. 8.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

sobota 7. 9.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

neděle 11. 8.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 728 209 220

neděle 25. 8.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

neděle 8. 9.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

sobota 17. 8.
stomatolog Natália Naboichenko
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 645 138

sobota 31. 8.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

neděle 18. 8.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

neděle 1. 9.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

Dubáček -
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Ze života škol
Kultura
Obrazy Venduly Císařovské
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací připravil na přelom srpna a září
v Galerii Pošta v Dubé výstavu obrazů akademické malířky Venduly Císařovské. Zároveň
bude ve výstavních prostorách instalováno několik soch akademického sochaře Petra Císařovského. Vernisáž výstavy se koná v pátek 23. srpna od 18 hodin.

V tvorbě restaurátorky, malířky a ilustrátorky
Venduly Císařovské se odráží její vztah k italské malbě 14. století. Nejčastějším námětem jejích obrazů jsou bizarní hříčky, sny a přízraky,
nadlehčené černým humorem. V nevelkých formátech nalezne divák imaginární svět, ovliněný
magií, astrologií a mytologickými příběhy. Kromě
malby se Vendula Císařovská zabývá také kresbou, ilustrovala řadu knih. Na Pražském hradě
realizovala podle vlastního návrhu dvě rozměrné fresky v pracovně presidenta Havla na téma
Commedia dell´Arte.
Vendula Císařovská pochází z pražské umělecké rodiny, z matčiny strany má příbuzenské
vazby na Jana Zrzavého. Studovala v Praze
i v Paříži. Pobývá na Kokořínsku v Olešně, kde
má ateliér její manžel sochař Petr Císařovský,
který je členem Pšovky, okrašlovacího spolku
Kokořínska. Pro tento spolek Vendula Císařovská namalovala řadu obrazů do kostela sv. Jakuba v Bořejově, ale i do kapliček v okolí, o které
spolek Pšovka pečuje.
Akademický sochař Petr Císařovský se původně vyučil kovářem a i po absolvování vysokoškolského studia sochařství vytváří své plastiky
z kovu. Kromě užité i volné sochařské tvorby se
zabývá i realizacemi pro architekturu. Je mimo
jiné autorem kované brány s výjevy ze života
sv. Františka u Františkánské zahrady v Praze či

autorem úpravy náhrobku Bedřicha Smetany na
Vyšehradském hřbitově.
Výstava v dubské Galerii Pošta potrvá do
21. září a je možné ji navštívit vždy v sobotu
a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14
do 16 hodin.
–myš–
PLACENÁ INZERCE

RESTAURACE A PENZION
ČERNÝ MLÝN
DUBÁ – NEDAMOV
nabízí
ubytování, pořádání rodinných
oslav ve stylové restauraci,
dětské pobyty
tel.: 777 283 762,
www.cernymlyn.cz

Dubáček -
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Kultura v okolí

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Kulturní dům Crystal, 11. 8. - 14:00
Letní nedělní zábava pro milovníky lidových písniček s hudebníkem Jiřím
Horákem.
JAZZOVÁ FARMA
Amfiteátr zahrady Vlastivědného muzea a galerie
17. 8. - 19:00
Celovečerní koncert
Skupina vznikla v roce 2006 v Základní umělecké škole Česká Lípa, pod
vedením Aleše Jungmana.

MĚLNÍK

JAN SPÁLENÝ & ASPM
pátek, 16. 8., 19.30 hod., náměstí Míru
vstupné: zdarma
Jan Spálený – zpěv, kornet , piano, Michael Gera – trubka, křídlovka, Radek Krampl – vibrafon, synthamarimba, hammond, Filip Spálený – kontrabasová tuba, basový trombon, kontrabas, basové kytary, Filip Janíček
– bicí nástroje, perkuse
ASPM (Amatérské sdružení profesionálních muzikantů) se pohybuje virtuózně na pomezí žánrů blues, jazz, gumbo, folk a jejich vzájemným ovlivňováním si vytváří vlastní nezaměnitelný výraz. V čele APM stojí Jan Spálený,
muzikant vypravěč, autor většiny písní.

ÚŠTĚK

Historický jarmark 2013
16. ročník - sobota 17.8.2013 - centrum města
Velké dobové tržiště s vybranými řemeslníky z Čech, Moravy a Slovenska, celodenní program na několika scénách: hlavní, loutková, gotická, renesanční, dětská scéna, dále výstavy, prohlídky - šatlava, sklepení, atd.,
soutěže, ohňostroj

2 G v Galerii Pošta

Do 17. srpna nabízí Galerie Pošta v Dubé návštěvníkům možnost porovnat
výtvarný projev otce a syna Grimmichových. Oba malíři vystavují poprvé
společně právě zde v Dubé, přitom každý z nich již má za sebou mnoho
výstav samostatných, a to v České republice i v zahraničí. Obrazy Igora Grimmicha staršího s působivou jednoduchostí navozují náladu lehce
dekadentní secese, zatímco obrazy Igora Grimmicha juniora připomínají
davové scény velkofilmů, pohled do muzejních expozic, či hluboký ponor
do pravěké krajiny.
Galerie Pošta v domě čp. 192 ve Školní ulici je otevřená vždy ve středu
a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Mimo tento termín
je možné si prohlídku výstavy dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

neděle 25. 8. 2013
Nedělní odpoledne pro seniory s tanečním parketem na náměstí Míru.
14.00 hodin
MĚLNICKÁ CIMBÁLOVKA
Cimbálová muzika s bohatým repertoárem českého, moravského i slovenského folklóru. Soubor vznikl před třemi lety na popud Břetislava Moce.
Hraje ve složení Jindřiška Kubecová – housle, Patricia Malcová – viola,
Břetislav Moc – kontrabas, Josef Kölbl – cimbál. Dnes má bohatý repertoár. Zabývá se českým, moravským i slovenským folklórem
Od 16.00 hodin
MĚLNIČANKA
Dechový orchestr působící od roku 1946, byl založen panem Vladimírem
Adamským. Pod vedením současného kapelníka Františka Štastného ml.
Mělničanka účinkuje na různých tuzemských koncertech, festivalech a také
mimo území ČR .
RADIM HLADÍK A BLUE EFFECT
pátek, 30. 8., 19.30 hod., náměstí Míru, Mělník
vstupné: zdarma
Radim Hladík – sólová kytara, Honza Křížek- kytara, zpěv, Wojttech – baskytara, Václav Zima – bicí.
Do historie českého bigbítu se zapsal Radim Hladík jako člen legendárních Matadors. Dnes je s ním neodmyslitelně spjata kapela Blue Effect,
která byla založena v roce 1968. Ještě v témže roce byl Blue Effect, vyhlášen objevem roku a kapelou sezóny, Radim Hladík hudebníkem sezóny a Slunečný hrob, první hit skupiny, skladbou sezóny. V průběhu let se
obsazení skupiny mění. Jediným členem, který hraje s kapelou dodnes, je
Radim Hladík.

Vybrané akce na hradech a zámcích
v Libereckém kraji
SH Grabštejn (www.hrad-grabstejn.cz)
Výstavy na Grabštejně:
6.5. - 30.9.2013 - FasciNatur Objevování přírody.
Putovní interaktivní výstava
Výstava odhaluje fascinující svět naší přírody, popřípadě ukazuje, jaký fascinující by byl, pokud
bychom si ji zbytečně neničili, či ještě lépe, jak

to udělat, abychom si umožnili žít ve fascinujícím
světě přírody kolem nás.
SZ Sychrov (www.zamek-sychrov.cz)
Zámek je pro veřejnost otevřen denně včetně
pondělí, vždy od 9.00 do 16.30 (začátek poslední prohlídky).

Prohlídková trasa A - autentické zámecké interiéry obsahující soukromá apartmá majitele zámku
a jeho rodiny (ložnice, pracovny, toaletní pokoje)
a reprezentativní prostory (královské apartmá,
hráčský salon, knihovna, velká jídelna). Pokoje
byly rekonstruovány na základě archivních materiálů do romantické novogotické podoby (tj. do

10
období 2. poloviny 19. století).
Prohlídková trasa B – prohlídka interiérů Bertina
křídla, ve kterých se návštěvníci poutavou formou
seznámí s historií a způsoby stolování na aristokratických sídlech. Nechybí sbírky stříbrného nádobí, romantická marcipánová zátiší nebo ukázky
skládání látkových ubrousků.
Prohlídková trasa C - prezentace interiérů druhého patra východního křídla, kde se připravuje nový prohlídkový okruh. Představí návštěvníkům průběh restaurátorských prací, průzkum
dobových fotografií a postup při instalaci interiérů v souladu s jejich původní funkcí. Prohlídková
trasa je otevřena dle provozních možností zámku,
zavíracím dnem je pondělí.
Prohlídková trasa D Prohlídka s princeznou, denně, v každou celou hodinu – výklad uzpůsobený
věku dětí, délka prohlídky cca 25 minut (schodišťová hala, východní křídlo s reprezentačními
prostory)
Klenotnice – prezentuje šperky a plastiky z drahých kovů a kamenů, které České republice věnoval turnovský rodák, pan František Khynl.
Technopolis – výstava v bývalé konírně, kde uvidíte patentovou kancelář, Starý Svět s vynálezy
vědy a techniky 19. století a Nový Svět reprezentující 20. století. Je určena pro děti i dospělé.
Cesta za pokladem medvědího klanu – hra v zámeckém parku určená pro děti. Úkolem dětí je
projít zámecký park podle nápovědy v herním
plánku a získat tak informace vedoucí k pokladu, který je ukryt někde na území zámeckého
areálu.
Zámecká oranžérie
Otevírací doba: denně 10:00 – 17:00 hodin
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SH Trosky (www.hrad-trosky.eu)
Hrad Trosky je otevřený denně od úterý do
neděle a nově také ve vybrané pondělky
29/7, 12/8, a 26/8 2013 od 9:00 do 17:30 hodin.
NOČNÍ PROHLÍDKY TROSEK:
středa 7.8., sobota 24.8.2013, vždy od 18.00 do
24.00 hod., k dispozici občerstvení
SZ Zákupy (www.zamek-zakupy.cz)
Hlavně pro dětské návštěvníky jsou na zámku
Zákupy realizovány „Prohlídky s princeznou“. Rodina s dětmi si během 30 minutové prohlídky projde celou zámeckou trasou, ale výklad je uzpůsoben věku dětí a navíc jsou pro děti přichystány
úkoly – během prohlídky zámku totiž musí hledat plyšové medvídky, kteří se stali symbolem
Zákup díky medvědu brtníkovi, který je chován
v zámeckém příkopu. Zákupské prohlídky s princeznou jsou realizovány denně mimo pondělí od
14.30 hodin.
Ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově je celkem
18 objektů v kraji Libereckém, Pardubickém
a Královéhradeckém. Všechny objekty jsou zpřístupněny dle uvedené návštěvní doby. Zároveň si
dovolujeme upozornit, že od 1.5.2013 byla spuštěna Věrnostní soutěž NPÚ – 5+1, kdy návštěvník sbírá razítka do papírového pasu, a pokud navštíví pět objektů, do šestého má vstup zdarma,
kartičku lze navíc zaslat do slosování o zážitkové ceny. Hlavní cenou je jízda historickým vozem
Praga Piccolo z Mníšku pod Brdy na Konopiště.
Pasy (kartičky) jsou k dispozici na pokladnách
objektů. Do věrnostního programu je celkem zapojeno 129 objektů, tedy objekty státní, městské

Dubáček

i soukromé. Podrobné podmínky soutěže, přehled zapojených památek i kompletní výčet cen
je možné najít na www.ozivlepamatky.cz nebo
na webových stránkách www.npu.cz

Kalendář akcí
na Housce

17. 8. - 18. 8.: Renesanční jarmark
Skupina historického šermu (ARMATUS) a tance (AMBROSIA). Vstupné s příplatkem 10 Kč
na osobu.
24. 8. - 25. 8.: Jarmark „Před branou do
Pekel“
…troufnete si k „Nim“ do Předpeklí? Vstupné
s příplatkem 10 Kč na osobu.
14. 9.: Myslivecký jarmark
Prezentace mysliveckých aktivit a program s tématikou myslivosti. Vstupné s příplatkem 10 Kč
na osobu.
14. 9.: Hradní koncert
Orchestr Dvořákova kraje pod taktovkou prof.
Václava Mazáčka. Od 19 hod.
28. 9.: Historické klání
Šerm, ukázky zbraní a od 15 hod. před poslední
prohlídkou navíc ještě…!? Vstupné s příplatkem
10 Kč na osobu.

Dubáček -
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REVIVAL - NIKDY TO NESKONČÍ
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Revival je nová komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem, komedie pro muže, pro ženy a vůbec pro všechny. Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Marián Geišberg hrají v Revivalu kamarády, jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 1972, a kteří se rozhodli pokusit o
její velkolepý comeback. Každý má k tomu své důvody a každý z nich si stačil nastřádat své vlastní osobní průšvihy. Ve středu dění proto není jen
návrat kapely na pódia a s tím spojená zábava, ale i život všech jejích členů. V dalších rolích Revivalu se představí Zuzana Bydžovská, Vojta Dyk,
Jenovéfa Boková nebo Richard Genzer.
„Revival je komedie o rokenrolu a o jednom podvodu, který báječně vyšel tím, že se vůbec nepovedl,“ říká režisérka Alice Nellis.
Mimořádné promítání českého filmu, který měl premiéru 11. 7. 2013, uvidíte v letním kině v Nedamově v sobotu 17. srpna 2013 po setmění. Vstupné 100,- Kč.

Dubáček -
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SPONZOŘI 19. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍCH JAZZOVÝCH DNŮ DUBÁ - NEDAMOV
TOPROM s.r.o., LESNÍ ŠKOLKA VĚDOMICE s.r.o, manželé Thurnvaldovi, ENRA.CZ - dodavatel zemního plynu
městu Dubá, REKLAMA KLAPKA, s.r.o , Rita Veselá - PENZION A RESTAURACE ČERNÝ MLÝN
Jiří Povejšil - VÝŠKOVÉ PRÁCE Z PLOŠINY, manželé Slovákovi, Kateřina Bouchnerová - PRANÍ PRÁDLA
manželé Maškovi BAR - RESTAURANT TAM VEDLE
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Sport
Ohlédnutí za soutěžní a tréninkovou
sezónou KK Beringin
Veřejnosti bych také rád dal vědět, že na
stránkách www.fudokan.cz je soutěž v kopu
Tobi geri - kop ve vzduchu. Do této soutěže je
zařazeno i několik členů KK Beringin a ještě
další členové přibudou. Každého z nich můžete
podpořit svým hlasem - jeden mail - jeden hlas.
Na těchto stránkách můžete vidět i foto z akcí,
kterých se účastníme.
Všem děkuji, přeji krásný zbytek prázdnin.
Marek Hruška

Rád bych shrnul soutěžní, tréninkovou a exhibiční
sezónu KK Beringin. Tento rok byl opět pro Beringin úspěšný. Ostatně jsem vás v průběhu roku,
prostřednictvím Dubáčku informoval, úspěchy
KK Beringin už by se mohly stát samozřejmostí
a také možná trochu klišé. Jenomže je vždy se
kam posunout, ještě o stupínek výše. V říjnu se
totiž v Praze koná mistrovství světa v tradičním
karate a já jsem se rozhodl s Beringinem zkusit
zabojovat.
Na tak velkou soutěž jako je MS, není lehké se dostat a nominace není žádnou samozřejmostí! Aby byl každý závodník nominován, musí
mít báječné výsledky na domácích soutěžích, ale
také pravidelnou a tvrdou přípravu na trénincích o každém členu rozhoduje komise, v čele s prezidentem České federace tradičního karate.
Můj plán je, složit tým z reprezentantů a tzv.
asistentů, či koučů. Mé zkušenosti z minulého
MS, kterého jsem se zúčastnil v Bělehradě, jsou
takové, že pokud má závodník podat dobrý výkon, musí se soustředit jen na sebe. Od ostatních nenominovaných budu očekávat asistenci ve
věcích okolo, což je velmi zajímavá zkušenost.
Týmové ucelení a sehranost v jiných zemích je
obdivuhodná a já budu mít krátkou dobu na přípravu, proto jsem se rozhodl, věnovat se svým
svěřencům i o prázdninách.
V září nás čeká mistrovství České republiky,
v říjnu mistrovství světa, není času nazbyt.
Nemám velké ambice v umístění mých svěřenců, jelikož myslím, že už když dostanu několik
dubských občanů či občánků na soutěž takové
velikosti, bude to úspěch!
Nechtěl jsem vůbec předbíhat událostem,
protože je v životě spousta elementů, které naše
plány mohou zmařit, jen jsem chtěl poděkovat
paní starostce Mgr. Zdeňce Šepsové a paní ředitelce ZŠ Dubá Mgr. Jindřišce Skalické za podpo-

ru. Mají velikou zásluhu na našich úspěších.
Také děkuji veřejnosti za jakoukoliv podporu,
která je v průběhu roku pro nás velmi důležitá,
jedná se samozřejmě především o tu morální.
Na závěr poděkuji mým svěřencům, za jejich
píli a jejich rodičům za to, že je podporují v této
dobré aktivitě.
Dne 22. června 2013 navštívili Sportovně střelecký klub Dubá žáci 6. -9. třídy ze Základní školy
K. H. Máchy z Doks, pro které klub uspořádal soutěž ve střelbě ze sportovní malorážky na 50 metrů. Děti byly velmi šikovné a kromě diplomů si odnesly i nevšední zážitek ze střelnice.
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Dubské sochy svatých
sv. Jan Nepomucký a sv. Prokop

Období konce 17. a počátku 18. století bylo
v Čechách dobou nově zesíleného katolicismu, ale také dobou rozkvětu umění v barokním slohu. A to i v malých městech a na vesnicích. Vznikalo mnoho nových koslelů, kaplí,
božích muk a soch světců. Dubá nebyla výjimkou. V průběhu 18. století byl postaven velký
nový kostel, kaple v okolních vesnicích, sloup
Nejsvětější Trojice na náměstí a na Novém Berštejně, a také množství soch a kamenných soklů s kříži. Bohužel ne všechny se dochovaly
do dnešních dnů.
Pískovcové sochy zpodobňují často české
zemské patrony a nejvíce z nich představuje
sv. Jana Nepomuckého. V Dubé stojí socha
sv. Jana Nepomuckého u kostela Nalezení
sv. Kříže. Není to její původní místo, byla postavena v roce 1740 u farní zahrady v ulici, která se dnes jmenuje Požárníků. Při havárii nákladního auta kolem roku 1980 byla zeď, která
zahradu ohraničovala, poškozena a socha byla
při té příležitosti přestěhována do parčíku
u kostela. Když byla
socha v roce 1996
restaurována, byla
přemístěna v tomto
parčíku o něco dále
na nový základ.
Generální vikář
pražského arcibiskupa Jan z Pomuku
se narodil mezi roku
1340 - 50 ve vsi Pomuk, dnes město
Nepomuk na Plzeňsku. Hájil práva církve proti králi Václavu
IV. a 20. března 1393
byl umučen a shozen
z Karlova mostu do
Vltavy. Ještě předtím
Socha
než byl 19. března
sv. Jana Nepomuckého
1729 svatořečen, stal

se uctívaným mučedníkem. A posléze světově
nejznámějším českým světcem. Je zemským
patronem Čech a Bavorska, uctívají ho v Rakousku, Španělsku, Belgii a v Latinské Americe. Jeho sochy bývaly umísťovány na mostech,
je patronem kněží, zpovědníků, rybářů, lodníků,
mlynářů a plavců.
Sv. Jan Nepomucký je vždy zpodoben jako
muž středních let s krátkým plnovousem v typickém oblečení kněze - kanovníka. Má na
sobě dlouhou sutanu, kratší rochetu s krajkovým spodním okrajem, přes ramena pláštík,
většinou kožešinový, a na hlavě biret. Atributem sv. Jana Nepomuckého je především svatozář tvořená pěti hvězdami, dále pak palmová
ratolest na znamení vítězství a mučednictví zároveň, kříž s ukřižovaným Ježíšem, znázornění
mostu či vody, jako připomínka jeho mučednické smrti, případně také jazyk a chuďas, kterému světec dává almužnu, a méně často staroboleslavské paladium na památku pouti Jana
Nepomuckého do Staré Boleslavi.
Originální staroboleslavské paladium je
malý reliéf ze slitiny mědi a zlata, ozdobený
perlami a drahými kameny, který zobrazuje
Pannu Marii s Ježíškem. Původní paladium
údajně pocházelo z doby kněžny Ludmily, to
však zničili, jako mnoho jiných věcí, husité.
Poté bylo vytvořeno paladium nové, které také
v průběhu různých válečných konfliktů prošlo
mnoha peripetiemi, bylo mnohokrát přemístěno,
zcizeno, poškozeno, ale vždy se nakonec vrátilo do kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi.
Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela
v Dubé, kterou podle dubské farní pamětnice nechal postavit páter Václav Thum v roce
1740, má typické oblečení, v pravé ruce drží
krucifix. Levou pak přidržuje paladium, které
k němu zvedá postava dítěte - anděla. Na podstavci jsou reliéfy, zpodobňující na jedné straně
sv. Václava, na druhé snad sv. Františka z Assisi. Původní nápisy na podstavci sochy, které
cituje dubská farní pamětnice, se nedochovaly.
Nyní se na soše nachází nápis, že socha byla
postavena 1740 a renovována 1880.
Další socha sv. Jana Nepomuckého stojí na
Novém Berštejně u silnice 1/9. Byla postavena
vrchností v roce 1743. Světec zde drží palmovou ratolest a krucifix. Stejného světce představuje i socha na Křenově na pozemku u domu
čp. 9. Sochu sv. Jana Nepomuckého původně
nesl také kamenný podstavec na návsi v Dřevčicích. Tato socha z roku 1767 se ale nedochovala. Na podstavci je reliéf, znázorňující dvě
postavy, jak shazují tělo světce z mostu.
Mezi české zemské patrony patří také
sv. Prokop. Jeho sochu nalezneme v polích
nedaleko Dubé směrem k Šibeničnímu mlýnu.
Zde ale stojí jen její kopie, tak zvaný výdusek,
který byl vytvořen po zrestaurování originálu.
Originál sochy byl po zrestaurování odvezen do
Doks a instalován před bývalý dřevěný špitálek,
kde se nachází muzeum Karla Hynka Máchy.
O návrat originálu této sochy usiluje dubská
radnice již několik desetiletí.
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Prokop
byl
poustevník a posléze opat sázavského
kláštera benediktinů. Narodil se kolem
roku 980 v Chotouni
u Českého Brodu
v zemanské rodině a zemřel v roce
1053 v sázavském
kláštěře, který založil. Roku 1204
byl Prokop svatořečen. Původně byl
pohřben v kláštěře,
kde působil, ten byl
ale husity zničen.
Teprve roku 1588
byly ostatky sv. Pokopa přeneseny do
kapitulního kostela
Všech svatých na
Pražském hradě.
Podle legendy byl Socha sv. Prokopa
pokoušen ďáblem,

kterého ale spoutal a přinutil orat. Proto bývá
zobrazován v opatském rouchu s mitrou na hlavě a opatskou berlou v ruce, u nohou se mu
svíjí ďábel na řetěze. Svatý Prokop je patronem
rolníků a horníků a ochráncem před zlými duchy a před bleskem a bouří.
Socha u Dubé je zajímavá tím, že ďáblovi
dal sochař podobu ženy. Sochu nechal postavit
dubský měšťan Josef Ungermann v roce 1740.
Na podstavci sochy jsou ze tří stran reliéfy sv.
Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého.
Nápisy, které na originálním podstavci původně
byli, se dochovaly jen v zápisech dubské farní
pamětnice. Kopii sochy v současné době chybí berla a řetěz.
Nedaleko sochy sv. Prokopa došlo v roce
1774 k tragické události, kdy Ignác Schiffner
zabil chmelovou tyčí svého otce. Událost se
stala jedním z motivů básně Máj Karla Hynka
Máchy, proto se někdy o soše hovoří jako o máchovské památce.
–myš–
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Zámeckou cestou
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Na cyklistický výlet s terénní vložkou dlouhý přibližně 25 kilometrů vyjedeme lipovou alejí k Nedamovskému koupališti, kde se dáme doleva po
červené turistické značce směrem na Korce. Vy-

Hrad Houska

Náves v Korcích

jedeme prudší stoupání serpentinou na návrší,
mineme odbočku soukromé cesty na Březinku
a pokračujeme mírným sjezdem do Ptačího dolu.
Před odbočkou na Horky můžeme obdivovat několik posledních mohutných topolů, které tvořily
starou topolovou alej.
Projedeme kolem odbočky na Plešivec, kam
zahýbá turistické značení, my ale jedeme dále k
ostřejšímu stoupání, které nás dovede do Korců. Míjíme bránu bývalého statku s kapličkou sv.
Floriána, silnice poté odbočuje vlevo k Doksům,
ale my jedeme návsí nahoru k bývalé hasičské
zbrojnici se zvonicí, za ní vlevo si všimneme zajímavé kapličky, původně zasvěcené sv. Janu
Nepomuckému. Doprava mezi kamennými zídkami odbočuje dlážděná cesta, po ní pojedeme
z osady Korce směrem ke Ždírci. Cesta vede lesem, tam kde les končí, stojí vpravo poškozený

Kaplička u Ždírce

U lesa je cesta velmi písčitá a posléze stoupá lesem až k návrší, kde nás zaujme torzo staré lípy, pod kterou v křoví a kopřivách můžeme
najít tak zvaný Melzerův nebo dle jiných dokladů
Malcherův kříž (Malchers Kreuz). Lokalita nedaleko kříže se nazývá Nechutov a stával zde dvorec a zaniklá ves Nechutov. Cesta odtud klesá,
vlevo se táhne původní poměrně hluboký úvoz.
U ústí polní cesty na silnici stojí kapličky Panny
Marie, do níž repliku středověké malby vytvořila
Irena Gosmanová. Na silnici se dáme doprava
a na dalším rozcestí pojedeme vlevo do kopce
směrem ke Ždírci.
Nezajedeme přímo do obce, ale po hlavní silnici pokračujeme rovně až na křižovatku, kterou
projedeme v přímém směru. U cedule, označující hranici CHKO Kokořínsko, odbočíme ze silnice na cestu doprava. Sjíždíme kolem dvou samot
do údolí. Cesta je poněkud zarostlá a nerovná, v
údolí značně bahnitá. Na rozcestí se dáme doleva a dojedeme až k oplocence - osázená stráň
vlevo od cesty končí skalními útvary. Zde odbočuje doprava velmi stará cesta. Stoupáme po ní
nahoru do kamenného úvozu. Cesta se pak stá-

Kaplička sv Jana Nepomuckého v Korcích

kamenný podstavec. Jedeme dále rovně po zelené turistické značce polní cestou, ze které je
přes makové pole pěkný výhled na Bezděz i na
vylámaný Tachovský vrch.

Výhled na Bezděz a lom

Starý kamenný úvoz

čí doleva a vede až na kraj lesa. Podél něj pokračujeme dále, cesta pak vede mezi řepkovými
poli až na upravenou štěrkovanou cestu, která
doprava vede do malé osady Kbelsko. My se
ale dáme vlevo a vyjedeme na silnici, kde zabočíme doprava.
Dojedeme do osady Houska a zamíříme po
značce cyklotrasy k hradu Houska. Naproti hradu si všimneme sochy sv Ludmily z roku 1758,
nad ní stávala kaple Nejsvětější Trojice z konce
16. století, která byla v roce 1833 zrušena a posléze zbořena. Od hradu pojedeme tak zvanou

Zámeckou cestou. Je označena jako cyklotrasa
0003, odbočuje z plošiny před hradem vlevo
dolů. Sjíždíme ostrými zatáčkami více než dva
kilometry lesem. Upravená historická cesta, lemována kamennými zídkami, starými patníky a
mohutnými stromy, tvoří velmi působivou trasu,
kterou je dobré si vychutnat.
V dolní části Zámecké cesty je vpravo studánka, vlevo půvabná tůň. Zámecká cesta ústí

Tůň u Zámecké cesty

u tubožského rybníka Palác na silnici. Kolem
skalní stěny a starobylého mlýna, zvaného také
Palác či Spálený mlýn, dojedeme na křížovatku,
kde se dáme doprava. Pokračujeme do osady
Blatečky, vystoupáme na křižovatku, kterou projedeme v přímém směru a dlouhým sjezdem se
dostaneme do Beškovského dolu. Pokud nejedeme příliš rychle, můžeme si všímat skalních
útvarů kolem silnice.
V Beškovském dole mineme za odbočkou na
Beškov studánku u skály se silným pramenem,
posléze mineme tak zvanou Cikánskou jeskyni
a za několika domy si můžeme vpravo od silnice
všimnout u odlámané skalní stěny bývalého lomu
pomníku z železitého pískovce, původně postaveného pravděpodobně na památku obětí I. světové
války. O něco dále mineme beškovskou kapličku a známý pramen pitné vody. Projedeme kolem nepatrných zbytků Křenovského mlýna, který
podlehl požáru v roce 1996, mineme odbočku na
Křenov a mokřadním údolím dojedeme ke stoupání nad Rozprechtickým rybníkem. Každému
vnímavému člověku zatrne, když projíždí kolem
výjimečné ale těžce poškozené stavby Rozprechtického statku, jehož část se nedávno zhroutila.
U empírového pavilonu v Rozprechticích zabočíme doprava, míjíme bývalý Šibeniční mlýn,
za kterým je odbočka k soše Sv. Prokopa. Jedeme po silnici dále, nalevo je ve skále výklenková
kaplička, projedeme kolem bývalé hájovny a posléze vystoupáme na kraj lesa, odkud je pěkný
výhled na Dubou s fotovoltaickou elektrárnou
a sušárnou chmele v popředí. Sjíždíme pak mladou lipovou alejí do města.
–myš–

