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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané! Tématem číslo jedna je rekapitulace projektu bezbariérovosti Dubé. Při první etapě, nesoucí název „Chodník Dubá – Nedamovská“, která byla zahájena v září 2013, došlo k vybudování zcela nového bezbariérového chodníku od mateřské školy, Nedamovskou ulicí, podél potoka,
přes lipovou alej až ke koupališti. Zároveň se do lipové aleje vrátila dřevěná
lávka přes potok, která odtud musela být kvůli velmi špatnému technickému
stavu odstraněna. Celkové náklady na stavbu dosáhly v roce 2013 výše
3.080.809,- Kč. Na tuto akci získalo město dotaci ve výši 1.911.295,- Kč,
což pokrylo 70 % uznatelných nákladů. Dotace byla městu vyplacena již v
roce 2013. Stavební akce však ještě nebyla finančně uzavřena, neboť se
čekalo na odstranění nedodělků ze strany dodavatele, po čemž následovalo
vyčíslení v oblasti neuznatelných nákladů. Souběžně s tím byl do kina zřízen bezbariérový přístup. Náklady na zajištění bezbariérovosti letního kina,
které město uhradilo v roce 2013, dosáhly 333.155,- Kč, přičemž jsme od
Ministerstva kultury ČR z programu mobility pro všechny získali dotaci ve
výši 233.209,- Kč. Ta byla městu vyplacena v roce 2014.
Ve výstavbě bezbariérových chodníků jsme pokračovali i v minulém
roce, kdy se městu Dubá podařilo získat dotační prostředky na realizaci
projektů „Dubá, chodník Nedamovská – Požárníků – Českolipská“ a také
„Dubá, chodník Českolipská“. V případě akce „Dubá, chodník Nedamovská – Požárníků – Českolipská“ došlo podél úseků silnic I/9, II/259 a III/
27325 v celkové délce 802 metrů k rekonstrukci a vybudování chodníků,
realizaci dvou přechodů pro chodce se speciálním nasvícením, osmi míst
pro přecházení a dvou zálivů autobusových zastávek. V ulici Nedamovská
jsme navázali na chodník vybudovaný v roce 2013, který začínal u vjezdu
do mateřské školy a pokračoval dále podél bytových domů do ulice Požárníků a do ulice Českolipská. V případě druhé akce s názvem „Dubá, chod-

NAROZENÍ

JUBILEA

Šponiarová Katarína, Dubá
Jílková Danuše, Panská Ves
Moravcová Ivanka, Dřevčice
Drdová Drahomíra, Nový Berštejn
Nikodémová Danuška, Dubá
Donátová Hana, Dubá

80 let
84 let
86 let
83 let

Dne 29. 10. 2016 tomu budou dva roky, co
nás navždy opustila milovaná maminka a
babička paní Dagmar Martínková z Dubé.
S bolestí v srdci stále vzpomíná rodina.

Dne 4. 10. 2016 by oslavil pan Václav
Marysko své 70. narozeniny. Kdo jste ho
znali, věnujte mu vzpomínku. Manželka,
dcera a jeho přátelé a kamarádi.

Přibyla Vojtěch, Korce

ník Českolipská“ byl v letošním roce vybudován chodník o délce 691 metrů
podél silnice I/9 v oblasti mezi centrem města (přibližně od autobusového
nádraží) směrem na Českou Lípu až k místu, kde se nachází tenisové kurty. Na této trase došlo k vybudování dvou přechodů pro chodce, a to rovněž se speciálním nasvícením a čtyř míst pro přecházení v místech, kde
byl stávající chodník v dezolátním stavu nebo kde úplně chyběl. Všechny
nové chodníky jsou plně v souladu s tzv. Záměrem bezbariérové trasy č. 1
doporučené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny k financování. Na obě
tyto akce jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to
v celkové výši více než 9 milionů korun, což je 85 % uznatelných nákladů. V roce 2015 jsme proinvestovali při výstavbě chodníků 3.969.378,- Kč
a získali dotaci ve výši 2.996.000,- Kč. V roce 2016 činily náklady na výstavbu chodníků 3.104.712,- Kč a dotace pokryla 2.349.000,- Kč. Velké poděkování patří panu Ing. Lukáši Hrádkovi, díky jehož úsilí a přičinění jsme
dotaci na obě výše uvedené akce získali a také panu Ing. Petru Kmínkovi, který má na našem úřadě na starost projektovou a investiční přípravu
a tuto stavbu kontroloval a řídil.
Ráda bych se také zmínila o rekonstrukci křížku v Sušici. Jedná se
o drobnou sakrální stavbu umístěnou na vyvýšeném místě u cesty, složenou ze tří schodišťových stupňů, hranolového soklu a kříže. Křížek byl v žalostném stavu, jeho celková rekonstrukce si vyžádala 56.900,- Kč. Celkem
39.800,- Kč pokryla dotace od Libereckého kraje z programu ochrany přírody a krajiny. Na spodním díle soklu je umístěn sekaný nápis do klínu s datací 1911 a jmény donátorů v němčině. V rámci rekonstrukce došlo k demontáži stávajícího kříže a postavy Krista, odstranění nepůvodních nátěrů, rzi
a pasivaci zkorodovaného povrchu, následnou aplikaci základového nátěru, pozlacení Krista, pořízení litinového odlitku kříže, jeho osazení na sokl,
opravu soklu a schodů, dále úpravu výšky okolního terénu a v neposlední
řadě také usazení malby sv. Anežky provedené nově na silný měděný plech

Z městské matriky

Dne 31. 10. 2016 tomu budou již tři smutné roky, co nás po prohraném boji s těžkou
nemocí navždy opustil pan Vlasta Donát z Krčmy. S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomínají manželka Marie a děti s rodinami.

Dne 1. 10. 2016 uplynul 2. smutný rok, kdy
nás náhle navždy opustil pan Petr Charouzek
z Dubé.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Pracoval vždy do únavy, klidu sobě
nedopřál, za vše dobré co vykonal,
tichý spánek buď mu přán.
Dne 23. října 2016 vzpomeneme první
smutné výročí od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek, dědeček
a bratr pan Jiří Hrabě ze Zakšína.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
sestra, děti a vnoučata s rodinami.
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olejovými barvami. Změna, jaké křížek dostál je neuvěřitelná.
Na konci srpna jsme se rozloučili s dlouholetým zaměstnancem města
a vedoucím městské údržby panem Vlastimilem Šmolem. Pan Šmol, který
byl vedoucím údržby od roku 2003, si nyní bude užívat důchodu a já doufám, že i zaslouženého odpočinku, i když, jak všichni víme, nepatří k lidem,
kteří by vydrželi lenošit. Chtěla bych mu tímto ještě jednou poděkovat za
vynikající práci, kterou pro město po mnoho let odváděl, popřát mu, ať se
mu vydaří vše, co si již dlouho plánoval a ať mu štěstí přeje a zdraví slouží co nejdéle a nejlépe. Na jeho místo v říjnu nastoupí pan Vladimír Knap,
který přebere jeho práci a bude mít na starost pracovníky městské údržby. Telefonní číslo zůstává stejné, pokud tedy budete pana Knapa chtít

kontaktovat, obraťte se na něj na telefonním čísle 607 933 058. Novému
kolegovi samozřejmě přeji mnoho úspěchů a věřím, že se mu práce s námi bude líbit.
Přeji vám pohodový a barevný podzim.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se bude konat 20. 10. v Deštné
od 18.00 hodin

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje
Starostka města Dubá podle ustanovení podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1.

Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční:
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
a v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.

Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 – Dubá
je volební místnost v zasedací místnosti zastupitelstva
Dubá, Dlouhá ulice čp. 86 (Klubový dům)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dubá (Dubá, Rozprechtice, Vrabcov, Krčma, Malý Mlýnek), Nový Berštejn, Horní Dubová
Hora, Korce, Plešivec, Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Dražejov, Nedvězí a Kluk,
ve volebním okrsku č. 2 – Dřevčice
je volební místnost v budově čp. 1 ve Dřevčicích – v 1. patře (bývalá knihovna)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dřevčice, Zátyní, Lhota, Heřmánky a Sušice,
ve volebním okrsku č. 3 – Deštná
je volební místnost v budově čp. 9 v Deštné – v 1.patře (knihovna)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Deštná, Zakšín a Bukovec.

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.

Žádám všechny voliče, aby svým chováním a vystupováním přispěli k nerušenému průběhu voleb.

V Dubé dne 15. září 2016

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 7/2016 ze dne 22. září 2016 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Ludmilu Kadlečkovou a pana Tomáše Nováka (ODS) a zapisovatele usnesení paní
Ing. Lucii Dostálovou.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 7/2016.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 6/2016 ze dne 23. června 2016 včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2016 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 16/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku:
pozemkové parcely parcelní číslo 1083/2, orná
půda, o výměře 289 m2, v obci Dubá, katastrální
území Nedamov. Jedná se v podstatě o jediný
městský pozemek v zastavěné části obce Kře-

nov přístupný přímo z místní komunikace, a pro
jeho případné využití do budoucna, je vhodné,
aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem tohoto pozemku.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 18/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části
pozemkové parcely parcelní číslo 55/1, zahrada,
o výměře cca 100 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Jedná se o úzký pozemek navazující na přilehlou městskou stavbu tělocvičnu v části
obce Dubá, přístupný z místní komunikace v Zahradní ulici, a pro jeho případné využití pro tuto
stavbu do budoucna, je vhodné, aby město Dubá
zůstalo i nadále vlastníkem tohoto pozemku. Dále
uvedený pozemek má Základní škola Dubá – příspěvková organizace zapsán s právem hospodaření ve zřizovací listině.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 20/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 3010/13, ostatní plo-

cha (jiná plocha), o výměře 30 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Bližší podmínky prodeje
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 21/16, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských pozemků: části pozemkové parcely parcelní číslo 260/2, ostatní plocha (neplodná půda), a části pozemkové parcely
parcelní číslo 261/1, ostatní plocha (manipulační plocha), o celkové výměře cca 60 m2, v obci
Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky,
v blízkosti stavby č.ev. 21 v části obce Deštná.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost –
složka č. 6/14): pozemkové parcely parcelní číslo 1488, trvalý travní porost o výměře 1 706 m2,
včetně porostů, v obci Dubá, katastrální území
Deštná u Dubé. Strana kupující: manželé pan
A.F. a paní L.D., kupní cena činí 71 840,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

pokračování na str. 22 a 23

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bychom chtěli poděkovat starostce města Dubá paní Šepsové za zapůjčení prostor hasičské zbrojnice a dubským
hasičům za velké překvapení, které pro nás přichystali k 50. výročí svatby. Zejména synům Jaromírovi, Tomášovi a Milošovi. Velké
díky patří také manželům Řeřichovým, Pavlovi Koubkovi, Zbyškovi Stiborovi, Pavlovi Kulhánkovi a Ivanu Gyečukovi. Poděkování patří i Ivance Kopecké a vnučce Marušce za pomoc při přípravě. Děkujeme za velké dary všem kamarádům a rodině, kteří to
s námi přišli oslavit.
Manželé Karel a Marie Maříkovi
4. září 2016 uplynulo neuvěřitelných padesát let od chvíle, kdy si manželé Vlasta a Filip Velikovi z Dubé řekli v bulharské Varně své
„ANO“. Na dlouhé společné cestě životem zažili spoustu krásných, ale i těžkých chvil. Ruku v ruce ale vždy byli vzorným příkladem
nejen nám – svým dětem, ale také vnoučatům, přátelům a známým. Dokázali nám totiž, že pokud si jeden druhého váží a je mu oporou,
mohou spolu šťastně prožít celý život. Milá maminko, milý tatínku, přejeme vám mnoho dalších radostných a ve zdraví prožitých společných let a děkujeme vám ještě jednou za vše, co jste pro nás a naše děti udělali. Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat paní starostce Mgr. Šepsové a matrikářce paní Papírníkové za krásný obřad, který u příležitosti zlaté svatby manželů Velikových připravily.
Dcera Pavlína, syn Filip a vnoučata Filip a Pavlína s manželem
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v srpnu

l Dne 11.8.2016 od 13:52 do 14:28 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní
nehodě se zraněním v KÚ Tuhaň s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na udané místo události nám bylo sděleno, že se jedná o dopravní nehodu v Heřmanicích u Žandova. Jednotka se vrátila zpět na svoji
základnu.

l Dne 3.8.2016 od 14:17 do 16:50 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Kluk s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna studna zaplavená bahnem po přívalových deštích. Jednotka provedla pomocí elektrického kalového čerpadla odčerpání znečištěné vody, vyčištění od naplavenin, bahna a spadaného listí. Jedním vysokotlakým proudem byl proveden oplach
vnitřku studny a její následné odčerpání.

l Dne 12.8.2016 od 13:58 do 14:20 hodin vyjela jednotka k požáru do obce
Horky s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu bylo zjištěno zahoření komunálního odpadu v plastovém kontejneru, které bylo zlikvidováno jedním vysokotlakým proudem.

l Dne 4.8.2016 od 16:10 do 18:29 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě
v KÚ Zahrádky s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského
záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla zjištěna dopravní nehoda motocyklu s osobním automobilem. Na místě byla jedna zraněná osoba v péči Záchranné zdravotní služby. Jednotka vypomohla s transportem do vrtulníku

l Dne 12.8.2016 od 18:30 do 21:00 hodin jednotka prováděla dle „Nařízení Libereckého kraje číslo: 6/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“
a vyhlášky města Dubá číslo 3/2007 zajištění požární ochrany při plánované akci města – „22. Mezinárodní jazzové dny Dubá-Nedamov“, která
byla pořádaná v Autokempu Dubá - Nedamov.
l Dne 13.8.2016 od 17:47 do 18:21 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Dřevčice s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno sršní hnízdo v dutině stromu na bývalém dětském hřišti. Likvidace hnízda byla provedena
ve včelařském vybavením pomocí spreje na nebezpečný hmyz.
l Dne 13.8.2016 od 18:21 do 23:00 hodin jednotka prováděla dle „Nařízení Libereckého kraje číslo: 6/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“
a vyhlášky města Dubá číslo 3/2007 zajištění požární ochrany při plánované akci města – „22. Mezinárodní jazzové dny Dubá-Nedamov“, která
byla pořádaná v Autokempu Dubá-Nedamov.

LZS. U vozidel bylo provedeno protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění dalšího úniku provozních kapalin. Jednotka z rozkazu velitele zásahu
provedla uzavření komunikace a následné řízení silničního provozu ze směru Dřevčic. Na žádost Policie ČR bylo provedeno odtažení osobního vozidla
mimo komunikaci. Před odjezdem jednotky byl proveden úklid vozovky.
l Dne 5.8.2016 od 10:20 do 11:12 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě
na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Jestřebí s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení
se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla
zjištěna dopravní nehoda osobního a dodávkového vozidla. Na místě bylo
provedeno protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění dalšího úniku
provozních kapalin. U jednoho řidiče bylo provedeno ošetření povrchového
zranění horní končetiny. Po vyšetření nehody Dopravní Policií ČR a úklidu
vozovky byla jednotka odeslána zpět na základnu.

l Dne 18.8.2016 od 09:14 do 09:24 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k technické
pomoci na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Dubá, Dubová Hora s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byla zjištěna nahnutá větev ovocného stromu nad komunikací.
Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily její odřezání a následné
odstranění z profilu vozovky.
l Dne 21.8.2016 od 9:16 do 09:47 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy, číslo 259 v KÚ Blatce, Beškov s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý vzrostlý strom na komunikaci a sloup se sdělovacím
vedením. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání
kmene stromu a jeho následné odstranění z vozovky. Pádem stromu došlo
k poškození a stržení sloupu sdělovacího vedení.
l Dne 21.8.2016 od 11:13 do 12:21 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dvě havarovaná osobní vozidla s jednou zraněnou osobou, které
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byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta před-lékařská pomoc. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU)
a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny byly zlikvidovány sedmi kg sorbentu ECO-DRY. Jednotka na žádost Policie ČR provedla odtažení vozidel mimo komunikaci. Na místě jednotka z Hasičského
záchranného sboru ÚO Česká Lípa. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 22.8.2016 od 12:28 do 12:57 vyjela jednotka k technické pomoci na turistickou cestu v osadě Vrabcov s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
nalomená větev starého ovocného stromu. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla odřezání větve a její následné odstranění z cesty.

požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“ a vyhlášky
města Dubá číslo 3/2007 zajištění požární ochrany při plánované akci města
– „Taneční večer“, který byl pořádaný v Autokempu Dubá-Nedamov.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553
FOTOHÁDANKA - řešení na str. 19
(fotoklub Dubá)

l Dne 25.8.2016 od 21:29 do 22:21 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na místní komunikaci v KÚ Blatce, Beškov s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo
zjištěno zapadlé vozidlo Záchranné zdravotní služby. Jednotka provedla
pomocí ženijního nářadí odkopání zeminy a částečné vyhrabání sanity.
Společně s jednotkou z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa
bylo provedeno odtlačení a vyproštění vozidla ZZS.
l Dne 26.8.2016 od 00:38 do 01:02 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k technické
pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Jestřebí-Újezd s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna nalomená větev nad profilem vozovky. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla její odřezání a následné odstranění. Na místě
Policie ČR. Nehrozilo bezprostřední nebezpečí z prodlení, událost měla být
řešena správcem komunikace – Ředitelství silnic a dálnic Liberec.
l Dne 27.8.2016 od 18:30 do 21:47 hodin jednotka prováděla dle „Nařízení
Libereckého kraje číslo: 6/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení

Zájezd za nákupy do Polska
Kudowy Zdroje se koná

v sobotu 15. října 2016

Odjezd v 7.00 hod. z autobusového nádraží v Dubé. Cena 280,- Kč.
Možnost přistoupit na trase.
Přihlásit se můžete u paní Evy Jelenové osobně
nebo na tel. 723 729 829
nebo na 487 870 511.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou
v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.

sobota 8.10.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388

neděle 16.10.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

pátek 28.10.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

neděle 9.10.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

sobota 22.10.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356

sobota 29.10.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

sobota 15.10.
ESO dent s.r.o., MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 23.10.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

neděle 30.10.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530
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Lékárna v Dubé
Provozovatel: Českolipská
lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 18,00
8,00 – 14,00
9,00 – 12,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

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

Na kole podzimní krajinou

Na pohodlný cyklovýlet, dlouhý necelých 30 km,
se vydáme z Dubé lipovou alejí k Nedamovu.
U Černého mlýna odbočíme vlevo a pojedeme
směrem na Korce, kde se dáme opět vlevo na
Doksy. Mineme kapličku sv. Prokopa a sjedeme
do obce Tachov, kde míjíme mohutnou chráněnou lípu, na druhé straně silnice pak malou obecní kapličku a za obnoveným roubeným domem
zabočíme doprava. O něco dále se pod mohutnými javory vpravo vedle silnice tyčí sloupová boží
muka. Dojedeme na křižovatku, kde doprava
vede silnice na Ždírec, my ale pokračujeme rovně. Projedeme krajem lesa a při výjezdu do volné krajiny nás ohromí velkolepý výhled na Malý
Ranní mlhy u Korců

Křížek s lípou u Oken

i Velký Bezděz se siluetou hradu. Pohled na něj
nás bude provázet až do Oken. Cestou mineme
poškozená boží muka, skrývající se ve vegetaci, a opravený kamenný sokl s křížem, u kterého
byla pokácena jedna ze stařičkých lip. Jaký bude
osud té druhé?
V Oknech projedeme obcí na hlavní silnici,
kde se dáme doprava. Dojedeme na křižovatku
s křížem na kamenném podstavci. Vpravo bychom sjeli do Luk, ale my si cestu trochu prodloužíme a dáme se rovně. Zajížďky nemusíme
litovat. Z návrší, kam silnice vystoupá, se nám
otevře další nádherný výhled na Bezděz. Na křižovatce u dřevěného posezení zabočíme doprava. Úzkou silnicí dojedeme do Žďáru. Na křižovatce pod mohutnou lípou stojí zdobný kamenný
sokl s křížem. Žďár je vesnickou památkovou rezervací s množstvím cenných roubených domů.
Nepojedeme ale doleva do centra obce, dáme se
vpravo. I zde míjíme několik výjimečných roubených staveb. Pokračujeme podél novější zástavby a dále mezi poli do Luk.
Úzká silnička ústí na nově opravenou silnici,
na ní se dáme doleva a pojedeme kolem starodávného Týna, vlevo se nám ukáže věž Bořejovského kostela, míjíme Ždírec a pokračujeme
příjemným sjezdem po novém povrchu silnice.

U Ždíreckého dolu vpravo vedle silnice mineme
skalní kapličku Jana Křtitele. A sjíždíme mezi
lesy do Nedamova a lipovou alejí se vrátíme
opět do Dubé.
–myš–
Sloupová boží muka u Tachova

Křížek ve Žďáru

Kaplička Jana Křtitele ve Ždíreckém dole
Bezděz při cestě do Žďáru

Výhled na Bezděz při cestě do Oken
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Roháč z jiné Dubé

Husitský hejtman Jan
Roháč z Dubé je dodnes jednou z nejznámějších osobností
husitských válek, a to
i díky filmu, který natočil režisér Vladimír Borský. Tento první československý barevný film
měl světovou premiéru
28.3.1947 v Dubé v novotou zářícím sále hoErb pánů z Dubé z rodu
telu Slávie. Slavnostní
Benešoviců
premiéry se zúčastnil
tehdejší ministr informací Václav Kopecký, Vítězslav Nezval – v tu dobu šéf filmového odboru
ministerstva informací, a také tři britští pořadatelé festivalu československého filmu v Londýně.
Před premiérou byla jedna z ulic města Dubá přejmenována na ulici Jana Roháče z Dubé.
Celá tato velká sláva ale byla založena na
omylu. V 19. století někteří historici bez důkladnějšího zkoumání přiřkli Janu Roháči jako rodiště město Dubou a spojili ho s rodem Ronovců.
I Mikoláš Aleš, ovlivněný tímto omylem, použil

pro kresbu husitského hejtmana erb se zkříženými ostrvemi – tedy znak Ronovců. Sám Jan
Roháč ale používal erb s bílou (stříbrnou) zavinutou střelou v červeném poli, což je znak rodu
Benešoviců. A ta Dubá? Na levém břehu Sázavy
mezi Hvězdonicemi a Zlenicemi nedaleko Čerčan
založil ve 13. století panský rod Benešoviců hrad
Dubou. Po této Dubé se poprvé psal Ondřej z rodu Benešoviců v roce 1283, jedním z jeho potomků byl Jan Roháč z Dubé. Hrad Dubá dostal své
nynější přízvisko Stará až v roce 1648, kdy se
už dávno proměnil z výstavního hradu v trosky.
Právě po této Staré Dubé tedy používal Jan Roháč přídomek z Dubé.
Jan Roháč působil v průběhu husitských válek jako hejtman v Lomnici nad Lužnicí a v Čáslavi. Po bitvě u Lipan se stal velitelem táborské
obce a jedním z hlavních odpůrců kandidatury
Zikmunda Lucemburského na český trůn. Po několika neúspěšných akcích se nakonec Jan Roháč uchýlil na hrad Sion nedaleko Kutné Hory.
Roku 1437 vyslal Zikmund vojsko pod vedením
nejvyššího hofmistra Hynce Ptáčka z Pirkštejna,
které po několikaměsíčním obléhání Sion dobylo a Jana Roháče spolu s dalšími obránci Sionu

Vítězslav Nezval (zcela vlevo) s britskými hosty před Slávií

zajalo. 8. září byl zajatý Jan Roháč přiveden
v Praze před Zikmunda Lucemburského
a pak na Staroměstské radnici podroben
útrpnému právu. Podle dobového textu byl:
Pečeť Jana Roháče
„...zmučen tak nemiloz Dubé
srdně, že z něho střeva vyplynula“. Druhý den – 9. září 1437 byl Jan
Roháč z Dubé spolu s dalšími zajatci potupně
oběšen.
Jaký vztah tedy měl Jan Roháč k městu Dubá
a rodu Ronovců? Zcela jistě se v okolí Dubé pohyboval, protože počátkem dubna 1426 oblehl
se svým vojskem Lipou (Českou Lípu), ale nakonec na město nezaútočil a místo toho obsadil Bělou pod Bezdězem. Vypálil také Benešov
nad Ploučnicí. Je tedy pravděpodobné, že Dubou z dálky míjel. Zajímavější je vztah obou rodů
pánů z Dubé – Ronovců a Benešoviců. Hynce
(Hynek) Ptáček z Pirkštejna, který byl střídavě
katolíkem a kališníkem, umírněným husitou i bojovníkem proti husitům, hofmistrem českého krále Zikmunda Lucemburského a spojencem jeho
odpůrců, pocházel z rodu Ronovců, a to z rodové
větve sídlící na hradě Sloup (Pirkštejn). Tato část
rodu se posléze usídlila v Ratajích nad Sázavou
a nedaleký hrad přejmenovala na Pirkštejn. Hynkův dědeček se oženil s Hedvikou z Dubé z rodu
Benešoviců – vzhledem k tomu, že ale není jasné, že které větve pánů z Dubé Hedvika pocházela, je obvykle uváděné tvrzení, že Hynce byl
synovcem Jana Roháče, značně přehnané. Jistá
příbuzenská spřízněnost tu ale byla.
Každopádně díky omylu ohledně původu
Jana Roháče si město Dubá zažilo v březnu
1947 při premiéře velkofilmu Jan Roháč z Dubé
svou chvilku slávy. A možná právě k této premiéře směřovalo vybudování velkého sálu při hotelu
Slávie – stavba započala v říjnu 1946 a sál byl
předán k užívání 29.12.1946.
–myš–

ZA JELENÍM TROUBENÍM
7. 10. 2016

Novozámecký rybník

Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj Vás zve na procházku
za jeleny k Novozámeckému rybníku.
V tomto období máme šanci spatřit krále lesů v období říje, kdy se ozývají mohutným
troubením a soupeří mezi sebou o skupiny laní.
Sejdeme se v 18:30 hod. u silnice Jestřebí – Zahrádky u odbočky na Borek
(autobusová zastávka Borek, rozc.), na souřadnicích N 50°37.15227’, E 14°32.49298’.
Počet účastníků je omezen!
Registrace a podrobnější informace na marcela.holubova@nature.cz.
Akci pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa
chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, Mělník.
Bližší informace na tel.: 315 728 065 nebo na výše uvedeném emailu.
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PLACENÁ INZERCE

Jana a Pavel Maškovi vesele zvou
všechny obdivovatele podzimní
přírody na

16. ročník výstupu
na Nedvězí
28.10.2016
Sraz poutníků ve 13,00
hodin na náměstí v Dubé.
Těšíme se na Vás!
PLACENÁ INZERCE

Uhelné sklady Luka
Ladislav Markvart

držitel stříbrné plakety za prodej a skladování uhlí
prodej – ledvické uhlí, brikety, palivové dřevo
l Ořech I.
l Ořech II.
l Kostka

l Brikety uhelné, brikety dřevěné
l Palivové dřevo
l Kostkoořech Polsko

Uhlí je skladováno v hale, skládání pásem zdarma, doprava do 25 km zdarma,
zapůjčení přívěsného vozíku zdarma.
Pro více informací a objednávku nás kontaktujte na tel. 723 524 112.
V roce 2016 a 2017 vracíme při nákupu uhlí až 6.000,- Kč.
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To to letí

Prázdniny se rychle překulily a z nás se stali třeťáci. 1. září jsme se odpočati a v plné síle opět
vrátili do školních lavic, abychom se zde setkali
se spolužáky a s paní učitelkou. Po vzájemném
přivítání nás. p. učitelka seznámila s průběhem
prvních dnů ve škole, popovídali jsme si o zážit-

cích z prázdnin a také jsme mezi sebou přivítali
novou spolužačku. Do nadcházejícího školního
roku přejeme všem žákům mnoho úspěchů, učitelům i rodičům pevné nervy, hodné a šikovné
dětičky.
Třeťáci s pí. uč. Kadlečkovou

Aktivity u zvířátek

Stejně jako loni, tak i letos, budou jednotlivé třídy
navštěvovat a plnit různé aktivity v chovatelské
třídě. Tento měsíc probíhá seznamování s našimi
zvířátky. Proto se 14. září druháci a třeťáci vydali
plnit první aktivitu. V úvodu hodiny žáci zjišťovali, kdo je obyvatelem naší chovatelské třídy, kolik
je zde nájemníků, kteří živočichové nemají nohy
nebo naopak mají dokonce osm nohou, kteří se
svlékají a podobně. Také jsme zjistili, že máme
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nové přírůstky – tři roztomilé pískomily (zlaťáky),
šváby a obřího afrického suchozemského šneka,
který je velmi krásný a v poslední době je u nás
velmi oblíbeným mazlíčkem pro domácí chov.
Největší radost jsme měli, když jsme si mohli
některé miláčky pohladit a pochovat. Na závěr
jsme některá zvířátka výtvarně ztvárnili. Hodina
se nám líbila a těšíme se na další.
Druháci a třeťáci

Ze života škol
24 kilometrů

V neděli 11. září za slunečného počasí proběhla
první společná aktivita Rodiny v pohybu 2016.
Patnáct cyklistů – nejmladšímu bylo čtyři a půl
roku a měl svůj vlastní stroj – se vydalo z Dubé
přes Rozprechtice na Blatecký kopec, který někteří vyšlápli a někteří vytlačili. Cesta dál pokračovala kolem hejna hus a koní přes Bořejov a Tachov
do Dubé, kde v Nedamově čekala odměna v podobě občerstvení. Všem cyklónům děkujeme za
spořádaný peloton a za úspěšné překonání vlastích sil.
Mgr. Jana Mašková

Mirakulum

Jako odměnu za účast v soutěži Dubá žije za
školní rok 2015 – 2016, vyjelo celkem 45 dětí
z naší školy do MIRAKULA u Nymburku. Originální herní prvky pro dospělé, lesní naučná stezka, program třídění odpadu, skvělá kuchyně, to
vše bylo připraveno na prověření od našich dětí.
Ani doprovod se nenechal zahanbit a dokázal,
že na věku opravdu nezáleží! Počasí bylo letní,
děti byly skvělé, pan řidič perfektní, prostě den
jak má být.
Děkujeme městu Dubá za úhradu dopravy na
mimořádný zážitek.
Mgr. Jana Mašková

A jsme zase ve škole.

Začátek školního roku 9. třídy se nesl v duchu
tradice. Po přivítání a nezbytných organizačních
záležitostech jsme se vypravili navštívit naše zvířátka v chovatelské třídě. Pozdravili jsme se především s korálovkou, s užovkou a křečky. Tyto
kamarády jsme si vyndali z klecí a trochu jsme si
s nimi pohráli. Ovšem začátek výuky už tak tradiční nebyl. Začali jsme ji totiž „Hrou proti AIDS“.
V úterý 6. 5. jsme se na Obchodní akademii
Česká Lípa zapojili do interaktivního peer projektu primární prevence HIV/AIDS. Celou akcí
nás prováděli studenti a studentky 2. ročníku.
Nejprve nás rozdělili na tři týmy a hra mohla
začít. Postupně jsme procházeli jednotlivými
stanovišti, kde jsme plnili různé úkoly a získávali tak body. Při tom jsme si vlastně osvojovali základní znalosti o možnostech přenosu
viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích a vysvětlovali si základní pojmy a poznatky
z prevence. Zároveň jsme si mohli utvořit vlastní názor a postoj k možným rizikovým situacím.
Celá akce probíhala ve spolupráci se Státním
zdravotním ústavem.
Všem žákům se dopoledne velice líbilo a já
doufám, že sami došli k závěru, že jejich zdraví
spočívá zejména v jejich zodpovědném chování,
které je ochrání před touto zákeřnou nemocí.
Mgr. Miroslava Sochová
Postřehy žáků
Matyáš: Líbilo se mi to kvůli tomu, že to neby-

la obyčejná přednáška. Téma bylo pojmuté ve
hře, kterou řídili žáci, a to si myslím, že na nás
mělo jiný vliv.
Bára: Docela nás i nějaké informace překvapily.
Nikola: Vše bylo formou her, pantomimy a otázek.

Akce se mi líbila a spoustu nového mě přiučila.
Petr: Hrou nás provázeli žáci Obchodní akademie v České Lípě a musím pochválit velmi
nápadité a originální zpracování. Rozhodně podobných akcí uvítáme víc.

Vycházka do přírody

Když nejde proud, užíváme si. V úterý 6. září se druháci spolu s třeťáky vydali na dopolední vycházku do okolí Dubé. Cesta vedla do Nedomova, pokračovali jsme kolem Mlýnku pod zámek
a zastávku jsme měli na hřišti Slavoje Dubá. Na sklonku léta jsme pozorovali nádhernou přírodu,
vychutnávali si ticho lesa a těšili se na opékání vuřtíků. Byly výborné. S plnými bříšky jsme chvíli
odpočívali, potom si hráli a soutěžili. Výšlap se nám vydařil, den byl jako malovaný.
Druháci a třeťáci
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Zvítězili jsme v IQlandii

V červnu tohoto roku přišel do školy e-mail
s možností účastnit se zajímavé soutěže „ Veselý stroj na …
Soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo měl nápad či fantazii vymyslet stroj na cokoliv, sestavit
ho z papírových součástek a popsat, jak stroj funguje. Osobně se mi tato soutěž velice zamlouvala
a o hodině pracovních činností jsem tento nápad
vnukla své bývalé třídě třeťáků. Žáci vymýšleli
různé stroje, stroje na bublinky, stroje na uklízení, stroje na psaní úkolů,…. Nápadů byla spousta,
všechny stroje byly vynikající a unikátní. Ty nejlepší, nejzajímavější a nejpropracovanější jsme
vybrali a zaslali do soutěže.
Velké překvapení nastalo v pátek, kdy mi přišel e-mail , že naši žáci Vojtěch Toman a Anetka
Nikodémová vyhráli tuto danou soutěž. Oficiální
vyhlášení a předání cen proběhlo v pátek dne
16. 9. v IQlandii. První cenou pro vítěze bylo sestrojení daného stroje.
Předání cen proběhlo za přítomnosti předsedkyně vědecké rady Lidie Vajnerové a vyhlášení nejlepších prací se ujal bývalý olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle. Nejzajímavější práce, které
dostaly největší počet hlasů v IQlandii byly napří-

klad: stroj na duhu, stroj na výrobu Babek s nůší,
stroj na zvířecí (kočičí) lásku a… láskostroj – stroj
proti rozvodům, který vymyslela naše Anetka Nikodémová.
Došlo až na vyhlášení toho nej nej stroje
a tím byl „ SAMOVYDĚLÁVAČ“, autorem toho
stroje byl Vojtěch Toman!!! Tento samovydělávač
IQlandie nechala sestrojit a bude k vidění přímo
v prostorách parku.

FOTOHÁDANKA - řešení ze str. 6

Jak popsal Vojtíšek svůj stroj „SAMOVYDĚLÁVAČ – Náš nový si na sebe vydělává sám,
díky pečlivě propojené neviditelné síti kabelů.
Nepotřebuje žádný benzín! Je to 2 v 1 a slouží
k prozkoumávání. Může jezdit po souši i plavat
v moři a nemá vůbec složité řízení. Prostě DOKONALÉ 2 v 1“.
Vítězům gratuluji! Bc. Tereza Jelenová

NÁBOR KARATE

Karate klub Beringin pořádá nábor
nových členů, od 5 let věku dítěte.
Tréninky budou probíhat pondělky
a středy, od 16 do 17 hodin. Rozděleny budou do skupin:
1) děti, 2) dorost a dospělí
Je to výzva např. pro rodiče, kteří chtějí jít příkladem svým dětem
a zvýšit svou fyzickou kondici (vše
bude vše přizpůsobeno fyzickým
možnostem každého karategi –
cvičence).

KONDIČNÍ CVIČENÍ
A KRUHOVÉ TRÉNINKY

Každé pondělí a středu od 17 do 18
hodin se budou v ZŠ Dubá konat
tréninky pro každého, všichni si budou moci zvyšovat intenzitu cvičení.
Zvládne to každý, stačí chtít a přijít.

SEBEOBRANA A MMA
(MIX MARTAL ARTS)

PLACENÁ INZERCE

Pondělí a středy od 19 do 20 hodin
jsem pro vás tento rok připravil tréninky reálné sebeobrany. Budeme
zvyšovat fyzickou kondici pomocí
bojového umění, nábor od 15 let
a starší. Nikdo se nemusí obávat
zranění nebo nezvládnutí. Vše přizpůsobíme vaší kondici a zvýšíme ji
ruku v ruce s uměním boje a sebeobrany – jak na zemi, tak v postoji.
Přijďte si vyzkoušet – první hodina zdarma. Každé další příspěvky
slouží jako sponzoring pro Karate klub Beringin na jeho existenci.
Veškeré tréninky budou probíhat
v ZŠ Dubá.
Marek Hruška
Kontakt: tel: 775 66 53 53
FB: Karate Beringin
e-mail: trener.hruska@seznam.cz
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Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
17.09.2016 – 19:00 FRANTIŠEK NEDVĚD S KAPELOU
František Nedvěd je český zpěvák a kytarista. Patří mezi nejvýznamnější
osobnosti české country, folku a trampské písně. Vystupoval ve skupinách
Brontosauři a Spirituál kvintet. Vstupné: 250 Kč
19.09.2016 – 19:00 DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle
těsná. Kolotoč zoufalých zastíracích manévrů, nedorozumění a lží, nechtěných záměn osob se rozjíždí naplno.
8.10.2016 – 19:00 TANEC DUŠE
NANOHACH – taneční soubor. Mezinárodní hudební festival Lípa Musica
uvádí taneční diptych zobrazující neustálý pohyb duše oscilující mezi peklem a nebem v nekonečném koloběhu zrání.
Vstupenky a více informací na http://www.lipamusica.cz Vstupné: 200 Kč
11.10.2016 – 19:00 DOKONALÁ SVATBA
DS Ty-já-tr Hrobeso na 40. Českolipském divadelním podzimu. Na přehlídku je možné zakoupit nepřenosnou „Vstupenku na celou přehlídku” v hodnotě 480 Kč
Pražský soubor Ty-já-tr Hrobeso je generační divadelní soubor a vznikl
pod vedením dramaturga a režiséra Luďka Horkého v lednu 1996. Vstupné: 120 Kč
12.10.2016 – 19:00 THE LOSER(S)
Losers Cirque Company na 40. Českolipském divadelním podzimu. Novocirkusová inscenace je současnou reflexí faktu, že v dnešním zrychleném
tempu společnosti mnoho lidí ztrácí svoji osobnost a vizi svého jak soukromého, tak partnerského života. Vstupné: 200 Kč
13.10.2016 – 19:00 VERONIČIN POKOJ
„Komorní mrazivá inscenace hry klasika hororového žánru, autora populárních knih Rosemary má děťátko a Stepfordské paničky.” Divadlo Navenek na 40. Českolipském divadelním podzimu. Psychothriller o postarším
sourozeneckém páru. Vstupné: 120 Kč
14.10.2016 – 19:00 ROZMARNÉ LÉTO
Rádobydivadlo na 40. Českolipském divadelním podzimu. Velmi populární
humoristická novela Vladislava Vančury Rozmarné léto. Vstupné: 120 Kč
14.10.2016 – 22:00 ZAHRAJ TY EJSÍKY!
One rocker show pro všechny (ne)bigbít ̌ áky plná kytarových riffů a nadsázky. Broukovcovo Kamdivadlo na 40. Českolipském divadelním podzimu.
Příběh, který začne nákupem jedné gramofonové desky, singlem kapely
Katapult, je chvílemi velice povědomý všem, kteří někdy koketovali s muzikou. Vstupné: 100 Kč
15.10.2016 – 14:00 KAŠPÁREK V ROHLÍKU: KABARET
„Slavíme i s dětmi – propojení divadla a živé hudby plné písniček, scének
a dobře praštěných postaviček.” Kašpárek v rohlíku: Kabaret na 40. Českolipském divadelním podzimu. Vstupné: 140 Kč
15.10.2016 – 16:00 SMÍŘENÍ
„Letem světem odsunem čili tahle země není pro skopčáky – inscenované čtení v kabaretním duchu v salónku divadla.” Divadelní studio D3 na 40. Českolipském divadelním podzimu. Vstupné: 80 Kč
15.10.2016 – 19:00 COMMEDIA Á LA CARTE
„Premiéra nové komedie pořádajícího souboru náhodně poskládaná z jídelního lístku Commedia dell’arte.” Divadelní klub Jirásek na 40. Českolipském
divadelním podzimu. Nová autorská komedie českolipských ochotníků vychází z improvizovaného divadla renesanční Itálie. Vstupné: 120 Kč
20.10.2016 – 19:00 CAVEMAN
PŘESUNUTÉ PŘEDSTAVENÍ Z 18.7.2016. Zakoupené vstupenky zůstávají
v platnosti a je pro ně vyhrazena 1.-4.řada nečíslovaně. Vstupné 330 Kč
28.10.2016 – 16:00 ZPÍVÁME VÁM K SVÁTKU
Českolipský pěvecký sbor pořádá již jedenáctý ročník společného vystoupení
pod názvem „Zpěvem se veselí děti i dospělí“ Letošními hosty jsou Českolipský Evergreen, Chrapot Mělník a Charmone Mnichovo Hradiště. Vstupné:
dospělí 50 Kč, děti a důchodci 30 Kč
Crystal
9.10.2016 – 15:00 TANČÍME A ZPÍVÁME S MÍŠOU
Zábavné odpoledne pro nejmladší s populární Míšou. http://
www.minidiskoteka.cz/ Vstupné: 130 Kč
26.10.2016 – 19:00 MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Minipárty je zcela nová zábavná talk show, která je volnou alternativou velmi úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Vstupné: 250 Kč
29.10.2016 – 19:00 ŠKWOR: HLEDÁNÍ IDENTITY TOUR
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Koncert české nu metalové / hardrockové kapely. Vstupné: 320 Kč
Vlastivědné muzeum a galerie
Ambit
do 20. 11. 2016 Vladimír Svoboda – obrazy
Galerie Jídelna
do 23. 10. 2016 Zdeněk Šulc
Zdeněk Šulc se vrací do Galerie Jídelna po třech letech. Malbě a kresbě
se věnuje 35 let. Žije a pracuje na Dobřeni a na Mělníku. Od roku 1984 je
členem výtvarné skupiny SKOBA, která působí právě v mělnickém regionu. Impulzem k rozvoji výtvarného myšlení byla Zdeňku Šulcovi mimo jiné
krajina Českého středohoří, Kokořínska a Lužických hor.
Galerie Chodba
do 23. 10. 2016 Vlastimil Andršt
V chodbě galerie se vám představí Lužické hory tak, jak je vidí fotograf
z Nového Boru Vlastimil Andrš. K fotografování přírody se dostal před devíti lety a za tuto poměrně krátkou dobu se vypracoval natolik, že se v loňském roce stal členem Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě. Své snímky pořizuje především v Lužických horách, které
mu jsou nejbližší.
Maštálkova síň
do 13. 11. 2016 Velký vlastivědný obraz českého severu
Fotografie Bohumila Kinského z let 1924 až 1930 - výstava k 80. výročí
otevření Českého muzea pro kraj Českolipský.

KOKOŘÍNSKÝ DŮL

8.10.2016 od 10:00 Kokořínský jarmark
Tradiční jarmark v Kokořínském údolí u hotelu Kokořín, rukodělné výrobky,
řemesla, staročeské sladkosti, grilované speciality, pivo, dětské atrakce.

KADLÍN

31.10.2016 8:00 - 15:00 Ukončení turistické sezóny

MŠENO

Kostel sv. Martina ve Mšeně
11.11.2016 18:00 – 20:00 Svatomartinský koncert pro Světlušku
Pořádají Město Mšeno a ZUŠ Mšeno.
Vstupné 100 Kč, děti zdarma. Výtěžek z koncertu bude zaslán na konto
Nadace Světluška, pod jejíž záštitou se koncert koná.

ÚŠTĚK

28.10. 2016 od 10:00 Den českých řemesel s T.G.Masarykem
7.ročník, ocenění osobností města k 655. letům města
Stará hasičská zbrojnice
29.10.2016 od 12:00 ? Patchwork
umělecko řemeslné dílny pro děti a rodiče (rezervace míst nutná)
Galerie U brány
do 1.12.2016 Vladimír Šavel - Obrazy a grafiky
Akademický malíř, pedagog, po někdejší společné výstavě s bratrem a otcem (Trio Šavel) první samostatná výstava skvělého severočeského autora
a patriota v Galerii U brány.

OSTRÉ

29.10.2016 od 16:00 Dýňové lucerničky
Kostelíčky Ostré

DOKSY

Památník K.H.Máchy
do 16. 10. 2016 Máchovo jezero v průvodcích
Výstava reprodukcí ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
do 27. 10. 2016 Máchovo jezero
Ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě jsou vystaveny
obrazy např. Františka Lipenského, Jaromíra Vrzala, Rudolfa Novotného
a Pavla Formana.
do 27.10. 2016 Máchovo jezero v dílech výtvarných umělců 19.-21. století
Ilustrovaná vydání Máchova Máje obsahují četná zpodobnění krajiny okolo
hradu Bezděz a Máchova jezera, dříve označovaného jako Velký rybník.
Výstava ukáže, jak tuto krajinu výtvarní umělci vnímali a zobrazovali.

Jen tak… si zahráli a zazpívali v Sušárně chmele při Dnech evropského dědictví. V rozšířeném pěveckém
složení jim to krásně ladilo i zpívalo. Jen tak dál!
Fanklub

Karel Hynek Mácha

Na přelomu října a listopadu si připomeneme
180. výročí posledních dnů básníka Karla Hynka Máchy. Drama předčasné Hynkovy smrti má
počátek již v říjnu 1836. Hynek tehdy plánoval
svatbu s Lori, chtěl, aby se ona i s nedávno narozeným synkem Ludvíkem přestěhovala do Litoměřic, kde se Hynek usadil v malém podnájmu u vinárníka Lorence. Od září Hynek Mácha
v Litoměřicích pracoval jako koncipient advokáta Durase.
V neděli 23. října si vyšel na Radobýl – kopec nad Litoměřicemi, odkud je pěkný rozhled
do krajiny. Ale místo čerpání básnické či výtvarné inspirace z krásné vyhlídky, uviděl Hynek, že
na kraji Litoměřic vzplála jedna z řady stodol.
Rozběhl se k ohni a pomáhal hasit. Vodu brali z nedaleké stoky. Aby se ochladil, lil si ji na

hlavu i ji pil. A když byl oheň uhašený a stodoly
zachráněné, vydal se mokrý do svého nevytopeného podnájmu.
Další dny se cítil unavený, měl průjem, ale
snažil se dál chodit do kanceláře. Zdraví se mu
ale rychle zhoršovalo. 28. října píše rodičům, že
má podvrknutou nohu a že ho to velmi bolí, dopis
je plný výčitek a smutku. Další dopis z 2. listopadu rodičům je sice veselejší, ale Hynek píše,
jak má tlustý a červený obličej, zlobí se na Lori,
píše jí také, že v pondělí 7. listopadu přijde do
Prahy. Ale o tři dny později už nemůže jít ani do
práce. Zvracel, zavolali k němu lékaře, ale v noci
na 6. listopadu 1836 Karel Hynek Mácha zemřel.
Místo svatby měl 8. listopadu pohřeb, na který
z Prahy přišel z rodiny jen bratr Michal. Hynkovi
bylo pouhých 26 let.
–myš–
Máchův pomník v Litoměřicích

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.

Markéta Váradiová
v Galerii Pošta

Poslední akcí výstavní sezóny 2016 v Galerii
Pošta v Dubé je výstava s názvem Mezi nebem a vodou, na které představuje svou tvorbu
malířka a sochařka Markéta Váradiová. Původně sklářská designerka se inspiruje fyzikálními
zákonitosmi, světlem a jeho působením na prostor. Minimalistický výtvarný projev a střídmá
barevnost nechávají prostor pro fantazii a vcítění diváka.
Výstava v Galerii Pošta potrvá do 22. října
a je otevřená vždy v sobotu a ve středu od 9 do
11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín návštěvy galerie je možné si dohodnout na
telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Fiktivní portrét Karla Hynka Máchy
s jeho promítnutou lebkou
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4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl
již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 24/15): podle vypracovaného geometrického
plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 443/21, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře
35 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana
kupující: pan R.Č., kupní cena činí 4 200,- Kč plus
21% DPH, plus správní poplatky, vše se splatností
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IE12-4004236//VB/01, CL_Zakšín – rekonstrukce
NN k čp. 4, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká
umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení
NN a plastového pilíře s rozvodnou skříní včetně
připojovacích kabelů, v celkové délce 44 m, na
částech městských pozemků pozemkových parcel
parcelní čísla 1178, 895 a 1201/2, v obci Dubá,
katastrální území Zakšín. Jednorázová finanční
náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému
břemeni služebnosti je sjednána ve výši 2 000,Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná hradí
všechny související poplatky.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IP12-4006486, CL_Dubá – ppč. 103/1, přípojka NN,
mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká umístění a
provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení NN, v
celkové délce 80 m, na částech městských pozemků pozemkových parcel parcelní čísla 2800/
1, 106/3, 106/8, 106/2, 103/3 103/4 a 105/5, v
obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová
finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši
5 000,- Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná
hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva přijmout nabídku pana J.V. na darování jeho nemovitosti – pozemku do vlastnictví
města Dubá (složka č. 22/16), a to části pozemkové parcely parcelní číslo 71/1, ostatní plocha
(neplodná půda), o výměře cca 70 m2, v obci
Dubá, katastrální území Zátyní, v rámci projektované stavby „Zátyní – rekonstrukce odtoku z vodní nádrže“. Jedná se o pruh pozemku, na kterém
je dárce povinen vybudovat otevřené odtokové
koryto pro odtok vody z přilehlé městské vodní
nádrže, a to podle zpracované projektové dokumentace a podle vydaných stanovisek dotčených
orgánů. V současné době bude v této souvislosti uzavřena smlouva o budoucí darovací smlou-
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vě, a následně po realizaci předmětné stavební
akce a po geometrickém zaměření stavby bude
uzavřena konečná darovací smlouva. Dárce se
dále zavazuje umožnovat po předchozí domluvě
vstup přes své nemovitosti pracovníkům města
Dubá za účelem provádění pravidelné kontroly
a údržby stavby.
pro schválení: 7 proti schválení: 1 zdrželo se: 1

5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních prostředků města Dubá na bankovních
účtech ke dni 31. 8. 2016, který byl byl 11 milionů 348 tisíc Kč; saldo příjmů a výdajů za leden
až srpen roku 2016 skončilo záporným výsledkem ve výši 2 miliony 23 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO protinávrh paní starostky oproti
návrhu finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti ředitelky Mateřské školy Dubá – příspěvková organizace
paní Mgr. Zdeny Šindelářové, poskytnout mimořádný finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá
ve výši 100 000,- Kč na rekonstrukci bývalé kotelny v areálu mateřské školy, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 2 zdrželo se: 0

komentář starostky: Navrhla jsem posílit rozpočet školky, protože se jedná o rekonstrukci budovy ve vlastnictví města. Děkuji paní ředitelce
Mgr. Z. Šindelářové za aktivní přístup a pomoc
při správě majetku.
5c) SCHVÁLILO protinávrh paní starostky oproti
návrhu finančního výboru zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 6 rozpočtu města Dubá na rok
2016, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 2 zdrželo se: 0

6) VZALO NA VĚDOMÍ rozhodnutí paní starostky o zrušení zadávacího řízení na základě
doporučení hodnotící komise na stavební akci
– veřejná zakázka malého rozsahu „Novostavba
rekreačních chat v kempu v Nedamově 3. etapa“,
tak jak je dále uvedeno v Zápisu ze schůzky hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu
ze dne 15 9. 2016, viz příloha.
komentář starostky: Rozhodla jsem s okamžitou platností zrušit zadávací řízení zahájené na
výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu dne 30. 8. 2016. Rozhodnutí je v souladu
s článkem 15 zadávací dokumentace, kde je vyhrazeno, že zadavatel má možnost „zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy bez
udání důvodu“.
7) ROZHODLO na návrh paní starostky na
základě upozornění Ministerstva kultury ČR týkající se Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón ČR na rok 2016, a v návaznosti na schválené usnesení Zastupitelstva města Dubá č. 63/2016 ze dne 17. března 2016, změnit v rámci
správného zaokrouhlování podíly na financování stavebních úprav kulturní památky rejstříkové číslo 11822/5-8505, budova čp. 149 v ulici
Jana Roháče v části obce Dubá, vlastník objektu: Dana Horká, adresa místa trvalého pobytu Praha, navržená akce obnovy – stavební
opravy fasády, rozpočtované náklady činí celkem 151 583,- Kč, podíl z programu regenerace
MPZ činí 75 000,- Kč, podíl z rozpočtu města
Dubá činí 15 159,- Kč.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) VZALO NA VĚDOMÍ informace Státního
pozemkového úřadu ČR, pobočka Česká Lípa
o realizaci navržených polních cest č. C2, C30
a C32, v obci Dubá, v katastrálním území Dubá

z plánu společných zařízení, viz příloha.
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky přeshraniční spolupráci mezi městem Dubá a městem Mirsk (Polsko).
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na úrovni starostů proběhly již dvě pracovní schůzky. 15. července
tohoto roku nás v Mirsku přivítal starosta města
Mirsk pan Andrzej Jasiňski. Jednání bylo velice
přátelské a přínosné. Všichni účastníci se shodli, že obě města mají velký potenciál ke spolupráci, která bude přínosem pro obě strany. Pan
starosta A. Jasiňski se svým týmem přijal pozvání do Dubé a druhé jednání proběhlo 3. srpna
v Dubé. Zde nás paní Ing. B. Vítková (tlumočnice, projektové řízení a dotační politika) seznámila s informacemi o aktuálních možnostech pro
předkládání projektů v rámci Euroregionu Nisa i
velkého Interregu V-A Česká republika – Polsko.
Účastníci jednání se shodli na možnosti rozvíjení
spolupráce a přípravě společných přeshraničních
projektů. Realizací by došlo k setkávání a spolupráci institucí a různých zájmových skupin lidí,
navozování nových kontaktů a vazeb. Oblastí
spolupráce mezi oběma městy je mnoho – např.
výměna zkušeností zaměstnanců městských úřadů, spolupráce zaměstnanců infocentra v Dubé
a Mirsku, spolupráce vzdělávacích institucí, hasičských jednotek, mysliveckých spolků, sportovních, kulturních a zájmových organizací a spolků
působících ve městě Mirsk a Dubá.
10) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti občanů Zátyní
Osadní výbor města Dubá pod názvem Osadní
výbor Zátyní, viz příloha.
JMENOVALO na návrh paní starostky tříčlenný Osadní výbor Zátyní ve složení: předseda
pan Michal Exner, a členové pan MVDr. Hanuš
Velebný a pan Oldřich Grosman, všichni adresa
místa trvalého pobytu Dubá, Zátyní.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

11) DELEGOVALO na návrh paní starostky pana
místostarostu k účasti a k jednání za město Dubá
na valných hromadách nově vznikajícího Honebního společenstva Dražejov, které se uskuteční
v období od září 2016 do 30. září 2018.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky vstup
města Dubá do honebního společenstva Honebního společenstva Dražejov.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

12) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
kulturních a společenských akcí:
a) Letní slavnosti města Dubá, které se konaly
dne 2. července 2016
b) Sportovní hry v Nedamově, které se konaly
dne 16. července 2016
c) Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov,
které se konaly ve dnech 12. a 13. srpna 2016
d) Dny Evropského dědictví u Sušárny chmele
v Dubé, které se konaly dne 10. září 2016
zrealizovaných stavebních akcí města Dubá:
a) rekonstrukce Školní a Poštovní ulice v Dubé
b) rekonstrukce chodníku v Českolipské ulici v
Dubé, 3. etapa bezbariérovosti
c) nátěr střech na budově čp. 139 na Masarykově náměstí v Dubé
d) výměna oken a dveří na budově čp. 46 na
Masarykově náměstí v Dubé
e) rekonstrukce křížku s obrázkem na Sušici
konání voleb do zastupitelstva Libereckého kraje, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016

komentář starostky: Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční v pátek dne 7. října
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
– Dubá je volební místnost v zasedací místnosti
zastupitelstva Dubá, Dlouhá ulice čp. 86 (Klubový dům) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dubá (Dubá, Rozprechtice, Vrabcov, Krčma, Malý Mlýnek), Nový Berštejn,
Horní Dubová Hora, Korce, Plešivec, Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Dražejov, Nedvězí
a Kluk; ve volebním okrsku č. 2 – Dřevčice je
volební místnost v budově čp. 1 ve Dřevčicích
v 1. patře pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dřevčice, Zátyní, Lhota,
Heřmánky a Sušice; ve volebním okrsku č. 3 –
Deštná je volební místnost v budově čp. 9 v Deštné v 1.patře (knihovna) pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Deštná,
Zakšín a Bukovec. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno. Žádám všechny
voliče, aby svým chováním a vystupováním přispěli k nerušenému průběhu voleb.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Tradiční Dny evropského dědictví, tentokráte na téma Památky a komunity,
se konaly v Dubé 10. září 2016. Odpolední program pro celou rodinu se odehrál
u Sušárny chmele, kde byla připravena zajímavá přednáška Jiřího Adamoviče
o cestách a úvozech kolem nás, výstava vybavení stálého dubského kina, nechybělo
ani vystoupení Sboráčku, dubského pěveckého sboru Jen tak a hudební skupiny
Hradní duo. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet svoji zručnost v rámci tvořivých dílen pro
děti i dospělé nebo si zkrátka jen pochutnat na vynikajícím občerstvení.
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Poprvé
ve školních
lavicích

Ze života Sportovně-střeleckého
klubu Dubá z.s.

a
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28. srpna 2016 jsme se, jako již tradičně, zúčastnili Přeboru ČR ve střelbě vojenskou puškou. Závod byl pořádán SSK Boletice pod
záštitou Českého střeleckého svazu, a to na
střelnici v Maxičkách u Děčína. Ve dvou kategoriích ze čtyř se Jirka Hlavatý z našeho
SSK Dubá umístil na 2. a 3. místě. V kategorii Vojenská kulovnice opakovací nebo samonabíjecí na jednotný náboj ráže 6 mm a větší
s otevřenými mířidly vzor do roku 1945 získal
3.místo a v kategorii Vojenská kulovnice na náboj 7,62 x 39 mm s otevřenými mířidly obdržel
krásné 2. místo. Moc gratulujeme!
Za SSK Dubá z.s. Leona Maříková

