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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, prázdniny jsou za námi a léto už se také pomalu
chýlí ke konci, i když v době, kdy píši tento sloupek, to teplotně vypadá
spíše obráceně.
V srpnu jsme v Dubé přivítali velice příjemnou návštěvu v podobě tříčlenné delegace z polského města Mirsk, odkud k nám zavítal pan starosta Andrej Jasiński, Joanna Trudzinska, která má v Mirsku na starost
turistiku a Krzysztof Predki z investiční a projektové přípravy. Dorazili
k nám spolu s překladatelkou Ing. Barbarou Vítkovou, která nás s polskými kolegy seznámila. Ptáte se proč právě Mirsk? Protože bychom s tímto městem a jeho představiteli rádi navázali partnerskou spolupráci. Ale
vezměme to od začátku. První společné setkání se uskutečnilo v červenci
v Mirsku. Připraven pro nás byl skutečně zajímavý a pestrý program. Při
opětované návštěvě jsme polské kolegy přivítali na radnici, provedli je
Slávií, kde pokračuje rekonstrukce, sušárnou chmele, prohlédli si techniku dubských hasičů, svezli se hasičským autem do našeho kempu, který

se jim moc líbil a program jsme zakončili vynikajícím obědem. Při obou
setkáních jsme postupně zjišťovali, že máme mnoho společného, a to nejen problémy, s nimiž se potýkáme, ale také vize a plány do budoucna.
V případě navázání spolupráce tak, jak si představujeme bychom mohli
společně žádat o dotační prostředky např. na rekonstrukci sušárny chmele. Zároveň by bylo možné pořádat různé akce, ať už kulturní či sportovní,

JUBILEA

Jeništová Marie, Dubá
Jakuš Miroslav, Dubá
Bauerová Anna, Dubá
Polcar Vladimír
Jiřinská Růžena, Dubá
Purš Jaroslav, Dubá
Banert Eduard, Horky
Čejková Růžena, Dubá

a to jak u nás, tak i v Polsku. Zkrátka a dobře přeshraniční spolupráce
může mít mnoho podob a dle poznatků ostatních starostů bývá zajímavá
a výhodná pro obě strany.
Tématem číslo dva je autokemp Dubá-Nedamov. Konec letní sezóny
v kempu se nezadržitelně blíží. Pro letošní rok jsme naplánovali výstavbu
čtyř nových dřevěných vyvýšených chatiček. Ty budou situovány do prostoru svahu od přístřešku u letního kina směrem k rybníku. Zmíněné chatičky budou opět o něco lépe vybavené, budou disponovat vlastní kuchyňkou i sociálním zařízením. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na jejich
zhotovitele proběhne v září, nemohu vám nyní sdělit ani to, kdo je bude
stavět, či kolik budou činit náklady na jejich pořízení.
Ráda bych se také zmínila o změnách, které nás čekají v oblasti nakládání s odpady. Ke konci června dostalo město výpověď od svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.. Firma již delší dobu usilovala
o navýšení ceny za služby, které nám poskytovala, ale se kterými jsme my
nebyli vždy spokojeni - viz problémy s vývozy skla v našich obcích apod.
V současné době tedy připravujeme podklady pro vyhlášení výběrového
řízení na poskytovatele služeb týkajících se nakládání s odpady a jejich likvidace. Je téměř jisté, že nová smlouva, ať už bude uzavřena s kýmkoliv,
nebude pro město tak finančně výhodná, jako ta stávající. Společnost AVE
CZ bude za současných podmínek zajišťovat nakládání s odpady pocházejícími z našeho správního území do konce roku 2016. Počínaje 1. lednem
2017 pak začne platit smlouva nová. Co z toho vyplývá? Všechny odpadové nádoby (popelnice i kontejnery, a to jak na směsný, tak i na tříděný odpad) jsou majetkem svozové firmy. Pokud od ledna bude s odpady
v našem městě nakládat jiná firma, dojde ke stažení všech nádob, jejich
vrácení majiteli a následnému výdeji nádob od nového smluvního partnera. V případě, že dojde opět k uzavření smlouvy se stávající firmou, dojde
k redukci počtu nádob tak, jak tomu bylo již v letech minulých, kdy se to
ovšem ne všude podařilo. O všech plánovaných změnách budete včas informováni prostřednictvím Dubáčku.
Závěrem bych vás chtěla upozornit, že ve dnech 7. a 8. října 2016 se
konají volby do Zastupitelstva Libereckého kraje. Věřím, že této příležitosti
využijete a přijdete k volebním urnám, kde svým hlasem budete moci ovlivnit, kdo povede náš kraj v následujících letech.
Přeji vám poklidný, teplý a sluncem prozářený zbytek léta a těším se
s vámi na viděnou třeba 10. září u příležitosti Dnů evropského dědictví
u sušárny chmele.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se bude konat 22. 9. v Dubé
od 18.00 hodin

Z městské matriky

81 let
75 let
70 let
75 let
70 let
85 let

NAROZENÍ

Košková Ivana, Zakšín
Jombíková Sofie, Dubá
Zedník Michal, Dubá

ÚMRTÍ

Dne 9. 9. 2016 uplyne 10. výročí úmrtí pana
Mikuláše Hraníka z Heřmánek.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Eva Horáková, Dubá
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Dne 12. září 2016 si připomeneme první smutné výročí od úmrtí pana Mgr. Kamila Matějoviče,
vynikajícího pedagoga, přítele, dlouholetého kronikáře města Dubá, dvojnásobného vítěze soutěže
o Nejlepší kroniku Libereckého kraje a laureáta Ceny města Dubá. Pan Matějovič nás náhle
a nečekaně opustil pouhé tři dny před dovršením životního jubilea – 85 let. Věnujte mu prosím
spolu s námi tichou vzpomínku.
Mgr. Zdeňka Šepsová
Neuvěřitelných 50 let manželského soužití oslaví
4. září 2016 Vlasta a Filip Velikovi z Dubé. Jejich
společná cesta životem začala v roce 1965 v bulharské Varně, kde se seznámili, zamilovali a kde si o rok
později řekli své ANO. Od roku 1974 žijí v Čechách
a již osm let přímo v Dubé. Společně přivedli na svět
dceru a syna a těší se ze dvou vnoučat. Celý život
jsou velkou oporou nejen rodině, ale také přátelům.
Za vše, co pro nás kdy udělali, co nás naučili i za to,
jak báječní rodiče a prarodiče jsou, jim touto cestou
chceme poděkovat. Zároveň jim přejeme ještě mnoho krásných společně strávených let, pevné zdraví,
spoustu štěstí, lásky a radosti. Výročí jejich zlaté
svatby společně oslavíme 10. září ve 12 hodin v obřadní síni Městského úřadu Dubá.
Dcera Pavlína, syn Filip a vnoučata Filip a Pavlína s manželem

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v červenci
l Dne 1.7.2016 od 9:00 do 13:36 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru do
Nedamova s technikou CAS-25 Liaz, v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu bylo postupně zjištěno několik ložisek požárů, které byly zlikvidovány jednoduchými hasebními prostředky. Na místě: vyšetřovatel příčin požárů z Hasičského záchranného sboru územního
odboru Česká Lípa a Policie ČR.
l Dne 2.7.2016 od 09:02 do 22:30 hodin jednotka vyjela k zajištění „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 k zajištění požární ochrany při plánované akci města – „Letní slavnosti města Dubá“, která byla pořádána na
autobusovém nádraží v Dubé, a která byla ukončena ohňostrojem.
l Dne 2.7.2016 od 12:47 do 13:20 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do KÚ Deštná s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na telekomunikační vedení a komunikaci I. třídy číslo 9. Jednotka pomocí motorové
řetězové pily provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění
z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.

užití jednotek požární ochrany. Po zjištění oznamovatele mu bude tento
výjezd dán k úhradě.
l Dne 2.7.2016 od 19:38 do 20:40 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do části obce Plešivec s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na
komunikaci III. třídy číslo 27325. Jednotka pomocí motorových řetězových
pil provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky i přes opakované upozornění Operačního důstojníka Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru Liberec, že se jedná o úplnou uzavírku komunikace
Nedamov – Ždírec.
l Dne 3.7.2016 v 10:42 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním
střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k odstranění spadlého
stromu na komunikaci III/27325 Nedamov – Ždírec. Operační důstojník byl
opětovně upozorněn, že se jedná o komunikaci s úplnou uzavírkou a z obou
stran je komunikace označena zákazem vjezdu. Jednotka byla odvolána.
l Dne 4.7.2016 od 07:12 do 07:57 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k spadlému
stromu na komunikaci II. třídy, číslo 259 cca 2 km za Dubou. Po domluvě
s operačním důstojníkem jsme projeli komunikaci do obce Tubož a žádný
spadlý strom nebyl nalezen. Další průzkum byl proveden na místní komunikaci z Rozprechtic na Vrabcov, kde byl spadlý strom nalezen. Na místě
před příjezdem jednotky již spadlý strom odklízeli pracovníci lesní správy.
Jednotka vypomohla s odklízením odřezaných větví.

l Dne 2.7.2016 od 14:00 do 15:10 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Křenov s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na
komunikaci II. třídy číslo 259. Jednotka pomocí motorových řetězových pil
provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.

l Dne 4.7.2016 od 13:25 do 16:25 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Heřmánky s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna znečištěná
studna po přívalových deštích. Jednotka pomocí dvou elektrických kalových
čerpadel provedla vyčerpání studny. Majitel studnu vyčistil od naplavenin
a následně byl proveden oplach vnitřku studny jedním proudem vysokotlaku a její následné dočerpání.

l Dne 2.7.2016 od 15:20 do 16:02 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do areálu dětského domova v Deštné s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny
spadlé stromy na sportovním hřišti a příjezdové cestě. Jednotka pomocí
motorových řetězových pil provedla rozřezání kmenů stromů, které byly
ponechány na místě.

l Dne 4.7.2016 od 16:35 do 18:48 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Zátyní s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dva včelí roje. První
roj byl zlikvidován pomocí motorového vysavače na hmyz, druhý byl odchycen majitelem z Dřevčic. Oznamovatelka zatajila majitele včelstva, jednalo
se o sousedské vztahy.

l Dne 2.7.2016 od 16:10 do 16:24 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Nedamovské ulice v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna nalomená
větvička ovocného stromu o průměru tři centimetry, která zasahovala nad
chodník. Větévka byla utržena a ponechána na místě. Jednalo se o zne-

l Dne 11.7.2016 od 15:02 do 16:18 hodin vyjela jednotka k technické pomoci v Dubé, Na Výsluní s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno sršní
hnízdo v přístřešku na zahradě. Likvidace byla provedena pomocí včelařského vybavení.
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l Dne 12.7.2016 od 10:35 do 11:16 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Autokempu Dubá-Nedamov s technikou RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna užovka za okrasnými keři v blízkosti chatky. Had byl odchycen
a následně vypuštěn do volné přírody ve Ždíreckém dole. Dle uklízečky
z kempu se jednalo o zmiji.
l Dne 14.7.2016 od 06:22 do 09:07 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v Českolipské ulici, Dubá s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované osobní vozidlo převrácené na střeše částečně
mimo komunikaci. Pět osob bylo před příjezdem jednotky mimo vozidlo bez
zranění. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru
(odpojení klíčku od spínací skříňky z důvodu polohy vozidla) a úniku provozních kapalin. Po vyšetření nehody Dopravní Policií ČR a naložení vozidla
odtahovou službou došlo k úniku provozních kapalin, které byly následně
zlikvidovány 16-ti kg sorbentu ECO-DRY. Na místě byla jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která po provedeném průzkumu
nezasahovala. Místo události bylo předáno Policii ČR.
l Dne 14.7.2016 od 13:24 do 15:21 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 bylo
zjištěno havarované osobní vozidlo pod srázem komunikace. Před příjezdem jednotky byla na místě Policie ČR. U vozidla s rozsvícenými světly
nebyl přítomen řidič. Jednotka s Policií ČR prováděla vyhledávání osob
z důvodu možného zranění a ztráty orientace. Havarovaný automobil byl
zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních
kapalin. Z důvodu nepřehledného úseku komunikace jednotka zajistila kyvadlové řízení silničního provozu na komunikaci I. třídy. Na žádost Policie
ČR jednotka vyčkala na místě do vytažení vozidla a následně provedla
likvidaci úniku provozních kapalin pomocí sedmi kg sorbentu ECO-DRY.
Na místě byla jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa,
která po provedeném průzkumu nezasahovala. Místo události bylo předáno Policii ČR.

zdravotní služby byla poskytnuta před-lékařská zdravotní pomoc. Vozidla
byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny na komunikaci byly zlikvidovány 10-ti kg sorbentu ECO-DRY. Po vyšetření nehody Dopravní Policií
ČR jednotka provedla úklid vozovky. Na místě byla jednotka z Hasičského
záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která po provedeném průzkumu nezasahovala. Místo události bylo předáno Policii ČR.
l Dne 20.7.2016 od 07:00 do 08:53 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 dvou osobních vozidel s jednou zraněnou
osobou, které byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta
předlékařská pomoc. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru
(odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Po vyšetření
nehody Dopravní Policií ČR jednotka vypomohla s úklidem komunikace.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 21.7.2016 od 11:51 do 13:07 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Heřmánky s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno sršní hnízdo
v půdním prostoru rodinného domu, které bylo odstraněno pomocí včelařského vybavení.
l Dne 23.7.2016 od 20:59 do 21:45 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na komunikaci II. třídy číslo 259 v KÚ Blatce, Tubož s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn spadlý strom do části komunikace. Jednotka pomocí
motorové řetězové pily provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné
odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky. Na
místě Policie ČR.
l Dne 23.7.2016 od 23:01 do 23:48 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2601 v KÚ Dřevčice s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn spadlý strom na komunikaci. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 25.7.2016 od 11:36 do 12:50 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na místní komunikaci v KÚ Heřmánky s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna spadlá větev staré třešně nad místní komunikací. Jednotka pomocí
motorové řetězové pily provedla odřezání větve, její rozřezání a odstranění
z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 25.7.2016 od 14:51 do 16:00 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 27323 v KÚ Blatce, Houska s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byla zjištěna spadlá větev staré jabloně (1⁄2 stromu) přes komunikaci. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla odřezání větví
obalených jablky, kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.

l Dne 16.7.2016 od 18:00 do 20:05 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 – „Taneční večer“, který byl pořádaný v Autokempu Dubá-Nedamov.
l Dne 17.7.2016 od 13:25 do 14:31 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní
nehodě na komunikaci II. třídy, číslo 270 v KÚ Doksy, Břehyně s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném
průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu byla jednotka dána do zálohy na
místě události a následně byla odeslána zpět na svoji základnu. Na místě
byla jednotka z JSDHO Doksy a HZS ÚO Česká Lípa.
l Dne 19.7.2016 od 19:13 do 20:11 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Dubá, Dubová Hora s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda motocyklu s osobním automobilem. Na místě byla jedna zraněná osoba, které do příjezdu Záchranné
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l Dne 27.7.2016 od 04:13 do 04:53 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy číslo 270 v KÚ Zbyny s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn spadlý ovocný strom do části komunikace. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla odřezání částí větví a jejich odstranění z vozovky. Kmen stromu byl ponechán v příkopu. Na místě byla Policie ČR.
l Dne 27.7.2016 od 15:52 do 16:41 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Jestřebí, Pavlovice s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn spadlý ovocný strom na komunikaci. Jednotka pomocí
motorové řetězové pily provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné
odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky. Na
místě byla Policie ČR.
l Dne 27.7.2016 od 16:41 do 18:14 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2702 v KÚ Chlum, Drchlava s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn spadlý strom na komunikaci. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.

l Dne 28.7.2016 od 08:15 do 09:12 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v obci Bukovec s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda motocyklu s jednou zraněnou osobou, které byla
do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta před-lékařská pomoc.
Motocykl se nacházel na komunikaci bez úniku provozních kapalin a nutnosti odpojení AKU. Jednotka zajistila uzavření provozu na komunikaci I.
třídy a jeho následné řízení. Na místě byla jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která po provedeném průzkumu nezasahovala.
Místo zásahu předáno Dopravní Policii ČR.
l Dne 30.7.2016 od 18:30 do 20:05 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 – „Taneční večer“, který byl pořádaný v Autokempu
Dubá-Nedamov.
l Dne 31.7.2016 od 12:17 do 13:14 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy, číslo 270 v KÚ Zbyny s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu. Vozidlo se nacházelo na
komunikaci převrácené na střeše. Ve vozidle byly tři osoby, z toho jedno
dítě. Před příjezdem jednotky na místě Policie ČR, která zajistila vyproštění
dvou zraněných osob a jejich následné předání do péče Záchranné zdravotní služby. Jednotka provedla protipožární opatření, z důvodu polohy vozidla
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nešlo odpojit AKU proto bylo provedeno vypnutí klíčku od spínací skříňky.
Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, které
bylo místo zásahu předáno a jednotka se vrátila na svoji základnu.
l Dne 31.7.2016 od 18:48 do 19:46 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k mimokrajské výpomoci při dopravní nehodě na komunikaci I. třídy čísloě 9 ve Středočeském kraji, ÚO Mělník, KÚ Medonosy s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
dopravní nehoda motocyklu po čelním nárazu do osobního automobilu. Na
místě před naším příjezdem byla lékařka ze Záchranné zdravotní služby,
která měla v péči řidiče motocyklu. U zraněné osoby byla zjištěna zranění
neslučitelná se známkami života – exitus. Motocykl se nacházel mimo komunikaci a jeho části byly na ploše cca 4 x 4 metry. Došlo k zahoření AKU,
které bylo zlikvidováno jednoduchými hasebními prostředky. Na místě byla
poskytnuta psychologická pomoc řidičce osobního vozidla. Po příjezdu jednotky z Hasičského záchranného sboru ÚO Mělník byl velitel seznámen
s provedenými činnostmi naší jednotky. Po jeho domluvě jsme byli odesláni
zpět na svoji základnu. Na místě byla Záchranná zdravotní služba a Policie
ČR okresu Mělník.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553
Dovolená v ordinaci
praktického lékaře a stomatologa
Ve dnech 12. – 23. 9. budou ordinace praktického
lékaře MUDr. Klementa a stomatologa MUDr.
Klementové uzavřeny z důvodu čerpání dovolené.
Zástup praktického lékaře bude MUDr. Cedrych,
ordinace Zahrádky (tel. 487 877 423) a Kravaře (tel.
487 868 217).
Zástup stomatologické ordinace bude MUDr. Taranová,
Tovární vrch 78, Doksy (tel. 487 883 935)

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

sobota 10.9.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 18.9.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

neděle 11.9.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917

sobota 24.9.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

sobota 17.9.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

neděle 25.9.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

středa 28.9.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98,
Jablonné v Podj.
tel. 487 762 223

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.
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Sociální automobil
pro dětský domov

Ve druhé polovině července se v Dětském domově Dubá-Deštná
konalo slavnostní předání nového vozu Dacia Dokker, který byl
pro potřeby domova pořízen v rámci projektu „Sociální automobil“. Ředitelka deštenského domova Mgr. Zdeňka Slavíková převzala tento vůz za přítomnosti zástupců firem a obcí, které na
jeho pořízení přispěly formou placené reklamy, která je na voze
umístěna. Město Dubá se tímto způsobem podílelo na pořízení
již druhého automobilu pro deštenský dětský domov, tentokráte
částkou 12.100,- Kč. Velké poděkování patří všem, kteří přispěli,
a to jakoukoliv částkou.

Opětovaná návštěva
z polského Mirsku
Již druhé společné setkání se zástupci polského Mirsku
se uskutečnilo v srpnu, a to tentokráte u nás v Dubé.
Pan starosta Andrej Jasiński, Joanna Trudzinska,
která má v Mirsku na starost turistiku a Krzysztof Predki
z investiční a projektové přípravy k nám zavítali spolu
s překladatelkou Ing. Barbarou Vítkovou.
Dubá a Mirsk mají mnoho společného, a to nejen problémy,
s nimiž se obě města potýkají, ale také vize do budoucna,
proto obě strany neskrývají zájem navázat partnerskou
spolupráci. Součástí návštěvy Dubé byla prohlídka Slávie,
sušárny chmele, místní hasičárny, projížďka hasičským autem
do našeho kempu a samozřejmě vynikající oběd.
6

Helfenburk a Ostré
Cíl výletu je tentokrát vzdálenější, ale o to zajímavější. Ovšem dopravit se k výchozímu bodu,
kterým je osada Ostré u Úštěku, musíme autem, případně na kole. Ostré je od Dubé vzdálené i s objížďkou přes Zakšín 19 km, ale veřejnou
dopravou se tam dostat víceméně nelze.
Auto odstavíme na protáhlé návsi osady
Ostré poblíž pomníku, upomínajícímu válečné
události, a vydáme se pěšky na výlet, dlouhý
přibližně 5 km. Jdeme zpět k silnici, po které
jsme od Dubé přijeli. Na silnici zabočíme doleva a půjdeme po ní asi 400 m. Poté přejdeme
a dáme se doprava půvabnou polní cestou, lemovanou ovocnými stromy. Dojdeme k starému
vagónu u chmelnice a za ním nás cesta zavede
k lesu, jehož krajem vede červeně značená pěšina, na ní se dáme doleva. Posléze se pěšina
stáčí doprava dolů, klesá do údolí, kde se napojíme na žlutě značenou lesní cestu. O něco

dále je vlevo vedle cesty přístřešek s posezením a studánka.
Pokračujeme po značené cestě a po necelém půl kilometru dojdeme k hradu Helfenburk
(Hrádek). Věž bývá i mimo letní sezónu o víkendech přístupná, je z ní velmi pěkný rozhled. Části hradu jsou zasekány do skal, jako skalní hrad
byl původně také vybudován, a to v 1. polovině 14. století pány z Klinštejna z rodu Ronovců.
Roku 1375 hrad ale odkoupil pražský arcibiskup
Jan Očko z Vlašimi, pobýval zde i jeho nástupce
Jan z Jenštejna, který hrad přestavěl. Před polovinou 15. století se nakrátko hrad vrátil do rukou
dubské větve rodu Ronovců. Poté hrad několikrát
změnil majitele, až jej vyplenilo vojsko maršála
Buquoye a roku 1622 hrad vyhořel. V roce 1887
koupil zřícenu hradu Josef von Schroll, obnovil
pobořenou věž – donjon – a údajně si v ní zřídil letní sídlo. Po roce 1945 převzal hrad Český

svaz ochránců přírody a posléze vzniklo občanské sdružení Hrádek, které si objekt pronajalo
a stará se o něj.
Po prohlídce hradu vyjdeme po samostatné
žluté turistické značce, která se posléze ostře
stáčí doprava a obchází vrch s hradem. Žlutá
značka pak zahýbá vlevo, jdeme stále po ní
údolím až k rozcestníku, kde pokračujeme dále
v přímém směru po červené značce. Přejdeme
po mostku potok a dosti strmě vystoupáme k silnici, kde zabočíme spolu se značkou doprava
k osadě Ostrý.
O víkendu se můžeme občerstvit v kavárně
u penzionu v horní části návsi. Pak si nenecháme ujít přibližně 300 m dlouhý výstup ke Kalvárii. Poutní místo s monumentálním schodištěm,
dvěma kaplemi a Božím hrobem založili jezuité
v letech 1703 – 1707. Z vyhlídkové plošiny i od
kaplí je krásný rozhled do kraje. Areál v majetku církve dlouho chátral, až si ho pronajalo
občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka a v letech 2006 – 11 celý areál
zachránilo a opravilo.
–myš–

Erb pánů z Dubé

Pěšina krajem lesa

Věž hradu Helfenburk

Kalvárie v Ostrém

Výhled z věže Helfenburku

Výhled z Kalvárie
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Ronovci

S Dubou je úzce spjatý jeden z nejstarších a nejvýznamnějších českých šlechtických rodů – Ronovci. První zmínky o Ronovcích pocházejí již
z konce 12. století, kdy je uváděn Smil Světlík
– či Světlický, který někdy používal predikát z Tuháně – ovšem není zřejmé, která Tuháň (Tuhaň)
je myšlena, neboť lokalit toho jména je několik.
Ronovci od prvopočátku používali erb se zkříženými ostrvemi, což jsou kmeny se zbytky větví,
používané jako žebřík – ve staré němčině „Ronne“. Někdy bývá, například u Palackého, uváděno jméno rodu v podobě Hronovici od osobního
jména Hron.
Rod Ronovců se v průběhu času rozdělil na
několik větví – páni z Lichtenburka, páni z Lipé či
páni z Dubé a také páni z Klinštejna, či Pirkštejna. Erb s černými ostrvemi na žlutém či zlatém
poli se liší pro jednotlivé větve rodu jen takzvaným klenotem – páni z Dubé měli v klenotu žluté (zlaté) křídlo a za ním vykukující spodní křídlo
Ronov na Českolipsku

stříbrné, na zlatém křídle byly zkřížené ostrve,
někdy byla obě křídla zlatá. Páni z Lichtenburka měli v klenotu na přilbě červeného kapra na
pavím ocase, páni z Lipé pro změnu měli na pavím ocase zlatého kapra a pod ním červený polštářek, páni z Pirkštejna měli na pavím ocase
zlatého kapra bez polštářku. Klinštejnové z Helfenburka pak dvě zlatá křídla a mezi nimi zkřížené ostrve.
O členech rodu Ronovců se několikrát zmiňuje autor tak zvané Dalimilovy kroniky. Vyzdvihuje jejich chrabrost a úspěchy v boji.To podnítilo úvahy historiků, že autor kroniky pocházel
z rodu Ronovců. J. V. Šimák se domníval, že
autorem kroniky byl Hynek Žák z Dubé. V kronice nalezneme například líčení bitvy v roce
1179: „V tom boju mezi nálepšími Chval bieše,
ten na ščítě ostrvu jmějieše. Tu ostrva k jmeni
přijide, slušno by bylo slyšěti, kak ten rod najprv vznide.“ A dále: „Pan Hynek z Dubé také
rány dáváše, ot jeho rázóv jako hrom hřímáše…
…..Pro to sě Němcóm české baby smějiechu;
neb kdeţkoli je uzřiechu, Hynkem Dubským je
strašiechu.“
Rod Ronovců vlastnil rozsáhlá území v Horní
Lužici, v severních, středních i východních Čechách a posléze i na jihozápadní Moravě. Založili
mnoho hradů, nejen Dubou a Lipou a několik Ronovů – u Žitavy, na Českolipsku i ve východních
Čechách (Ronov nad Sázavou, Ronovec). Světlík
přestavěli na Lichnici (Lichtenburk), postavili původní Ojvín (Oybin) či Frýdlant a také Helfenburk
nebo předchůdce Hazmburku, vybudovali Kokořín, stojí za stavbou Housky nebo hradu Žleby.
Pokud se podíváme na blízké okolí Dubé, po-

Erb pánů z Dubé

Erb pánů z Lichtenburka

stavili zde mnoho menších hrádků a to samé na
všech územích, která ovládali. Založili řadu měst,
Českou Lípou počínaje a Havlíčkovým Brodem,
kde Lichtenburkové těžili stříbro, konče. Vlastnili
svého času mohutný hrad Bezděz.
Z rodu Ronovců pocházely význačné osobnosti české historie, Hynek Berka z Dubé, Jindřich z Lipé, Smil z Lichtenburka. Za husitských
válek se někteří z Ronovců přidali ke kališníkům, například Jindřich Hlaváč z Dubé nebo
Hynek Krušina z Lichtenburka, či Hynce Ptáček z Pirkštejna. Postupně ale sláva i bohatství jednotlivých větví rodu upadalo. Největší
zkázu pro Ronovce znamenalo období po bitvě
na Bílé Hoře. Někteří emigrovali, byly jim konfiskovány majetky a postupně všechny větve
slavného rodu vymírali. Rod Berků z Dubé vymřel v 18. století, Lichtenburkové v 16. století,
páni z Lipé koncem 17. století, páni z Klinštejna v 17. století, Pirkštejnové po meči v polovině
15. století.
–myš–

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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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ ks dle stáří.

Vrchovanská návštěva

Prázdninová návštěva dětí z koňského tábora ve Vrchovanech u zvířátek
ve školní ZOO v Dubé patří už k tradicím. Letos poprvé se sešla skupina
dětí, které ještě nikdy v naší ZOO nebyly. Zvířátka se dočkala provětrání, pomazlení a proběhnutí. Dětem vůbec nevadilo, že jsou o prázdninách ve škole.
Do návštěvní knihy se zapsaly koňařky z Prahy, Zahrádek, Kladna, ale
i ze Znojma. Byl mezi nimi i jeden koňař. Díky za návštěvu, ať se daří
ve škole.
Mašková

Prodej se uskuteční:
v Dubé – u kostela
16. září ve 14.40 hodin
a 17. září a 15. října ve 13.15 hodin
----------------------------------------------Při prodeji slepiček výkup králičích kožek
Cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00-16.00 hodin, tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840

FOTOHÁDANKA - řešení ze str. 5

Sběrný dvůr Dubá
pondělí, středa
úterý, čtvrtek, pátek
sobota

8.30 - 17.00
8.30 - 16.00
8.00 - 11.00

Polední přestávka
od 11.00 do 11.30 hod.
Obsluha SD pí. Zuzana Pabišková,
tel. číslo 722 530 449,
případné dotazy
na tel. čísle 724 857 243
- Zuzka Martínková
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Prodám zahradu
358 m2 v Dubé
za fotbalovým hřištěm.
Parcelní číslo 472/79.
Cena k jednání 98 tisíc Kč.
Tel. 725 880 343
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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 podle individuálních možností, jak u dětí, tak u dospělých
a dorostu 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. I tu nejméně uspokojivou kondici dáme při pravidelném cvičení dohromady. Zvládne
to každý, stačí chtít a přijít.

SEBEOBRANA A MMA (MIX MARTAL ARTS)

Pondělí a středy od 19 do 20 hodin jsem pro vás tento
rok připravil tréninky reálné sebeobrany. Pojmem tento
rok úplně jinak, 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: trenér.hruska@seznam.cz

Sociální služby města Doksy, p.o.
přijmou do pracovního poměru
uchazeče / uchazečky na pracovní pozici

KUCHAŘ / KUCHAŘKA
pro zástup nemoci a dovolených
Požadujeme:
- výuční list v oboru kuchař nebo praxi v oboru
- práci v turnusových směnách, o víkendu a o svátcích
- zdravotní průkaz
- kladný vztah k seniorům
- schopnost týmové spolupráce
Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení
- podnikové stravování (dotované obědy)
- další možné benefity (permanentky na plavání
a masáže)
Nabídky, včetně profesního životopisu zasílejte na
e-mailovou adresu rathovska@dpsdoksy.cz nebo volejte na tel.č. 487 872 485 paní Moniku Rathovskou
PLACENÁ INZERCE
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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: 250.00 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. Jiskřivé humorné slovní i situační šarvátky
nabírají na intenzitě. V momentu, kdy veškeré zádrhele a konflikty dospějí
k urovnání a ke zklidnění, zaskočí diváky ještě náhlá brilantní pointa. Hra,
která náleží k vrcholům společné tvorby obou autorů, se dočkala mnoha
nastudování na anglických scénách, stejně jako v divadlech newyorské
Broadwaye. V hlavní roli Lukáš Vaculík. Dále hrají: Mahulena Bočanová/
Kamila Špráchalová, Pavel Nečas/Martin Zounar, Monika Absolonová/Adéla
Gondíková/Kateřina Lojdová, Filip Tomsa a další. Vstupné: 350 Kč.

zkoušky, po únoru 1948 neprošel politickými prověrkami. Akademický titul
mu škola přiznala o 41 roků později, až po pádu komunismu. V roce 1967
odjel na studijní cestu kolem světa. Okouzlila ho Austrálie, její příroda, moře
i svoboda. Po srpnové okupaci 1968 se rozhodl do Austrálie i s rodinou
emigrovat. Pavel Forman zemřel 16. 3. 2008 v australském Brisbane.
P. Forman maloval převážně krajinu, malbou mistrně přednášel náladu
a atmosféru krajiny. Jeho tvorba však nebyla zaměřena jen na malované
obrazy. V padesátých a šedesátých letech pracoval s litografíí. V té době
vznikla i jedinečná kolekce šesti litografií s ilustracemi Máchova Máje, drobné grafiky a exlibris.
Do 27. 10. 2016 MÁCHOVO JEZERO V DÍLECH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 19. a 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.

ÚŠTĚK

Galerie U Brány
do 22. 9. 2016 JAN TICHÝ - OBRAZY, GRAFIKY A PORCELÁN
výběr z bohaté tvorby akademického malíře úspěšného a vyhledávaného
v mnoha zemích Evropy i dále.

MŠENO

Evangelický kostel
17. 9. 2016 18:00 – 20:00 KONCERT JAROSLAVA HUTKY
Koncert známého folkového hudebníka, skladatele a písničkáře.

KOKOŘÍNSKÝ DŮL

Hotel Kokořín
8. 10. 2016 10:00 KOKOŘÍNSKÝ JARMARK
Tradiční řemesla, rukodělné výrobky, občerstvení
Vlastivědné muzeum a galerie
10. 9. - 11. 9. 2016 DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 2016
- Památky a komunity
Vstup zdarma ve Vlastivědném muzeu a galerii i všech pobočkách!
Dny evropského dědictví zpřístupňují pro širokou veřejnost co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné.
Maštálkova síň
do 18. 9. 2016 PAMÁTNÍKY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY NA ČESKOLIPSKU
Vybraná dokumentace dochovaných i nedochovaných památníků padlých
z první světové války na Českolipsku. Jména, která byla vytesána do kamene měla své konkrétní nositele, kteří z prostředí zdejších měst a vesnic
odešli na vzdálená bojiště a tam je dostihla předčasně smrt, mnohé i po velkém utrpení. Výstava zahrnuje také obrazové dokumenty ze zákopů, mezi
nimiž jsou i dosud nikdy nezveřejněné záběry z balonu, na němž konal výzvědnou činnost Louis Müller z Mimoně. Nacházíme tu i prostředí rozbitých
vesnic v Haliči a dávno zmizelých vojenských hřbitovů na Ukrajině.

DOKSY

Památník K. H. Máchy
do 16. 10. 2016 MÁCHOVO JEZERO V PRŮVODCÍCH
Výstava publikací ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Doksy a Staré Splavy dosáhly lázeňské a rekreační proslulosti po první
světové válce. V průvodcích z dvacátých a třicátých let se o Doksech psalo
jako o Severočeských jezerních lázních nebo Severočeské riviéře.
do 27. 10. 2016 MÁCHOVO JEZERO - OBRAZY ze sbírky VMG v České
Lípě, exlibris Pavla Formana
Mnoho našich výtvarných umělců se nechalo ovlivnit krásnou přírodou okolí
Máchova jezera. Ze sbírek muzea budou vystaveny obrazy např. Františka
Lipenského, Jaromíra Vrzala, Rudolfa Novotného a Pavla Formana.
Pavel Forman se narodil se 2. června 1920 v Čáslavi, kde vystudoval Učitelský ústav a později grafickou školu v Praze. Po válce absolvoval krajinářskou školu profesora Otakara Nejedlého na pražské Akademii výtvarných umění. Odešel však bez diplomu, protože ač úspěšně složil všechny

HOUSKA

10. 9. 2016 MYSLIVECKÝ JARMARK
Prezentace mysliveckých aktivit a program s tématikou myslivosti. Vstupné
s příplatkem 10 Kč na osobu.
10. 9. 2016 19:00 HRADNÍ KONCERT
Orchestr Dvořákova kraje pod taktovkou prof. Václava Mazáčka.
24. 9. 2016 HISTORICKÉ KLÁNÍ
Šerm, ukázky zbraní a od 15. hodin před poslední prohlídkou navíc
ještě…?

9.–11. září: státní zámek Zákupy
– Výstava jiřinek
100. výroční úmrtí císaře Františka Josefa
I. Třetí ročník výstavy. V prostoru předkaplí
a zámecké kaple bude vystaveno přes
3 000 květů jiřin nejrůznějších druhů, barev
a velikostí. U příležitosti 100. výročí úmrtí
předposledního majitele zámku Zákupy císaře
Františka Josefa I. bude pokřtěna nová odrůda
jiřinky právě po tomto panovníkovi.
Od 9 do 16 hod.,
vstupné dospělí: 20 Kč, děti: 10 Kč
(www.zamek-zakupy.cz)
10.-11. září: státní hrad Bezděz
– Dny evropského dědictví.
Vystoupení šermířské skupiny Askalon.
(www.hrad-bezdez.eu)
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Milli Janatková
v Galerii Pošta

Do 17. září hostí Galerie Pošta v Dubé výstavu akvarelu a grafiky Milli Janatkové „Klid prosím!“. Název výstavy je odvozen od nového hudebního projektu Janatkové, která se kromě malby a grafiky věnuje také autorské hudební
tvorbě. Vnímání krajiny se v díle Milli Janatkové prolíná s tématy psychologickými, barevné ladění a linie evokují rytmus hudby. Nakolik se hudebnost
výtvarnice promítá do jejích obrazů a grafik musí procítit každý návštěvník
výstavy sám. Každopádně tvorba zajímavé osobnosti, jakou bezesporu Milli
Janatková je, stojí za shlédnutí. Výstava v dubské Galerii Pošta je otevřená vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin, jiný termín si zájemci o prohlídku mohou dohodnout na telefonním čísle
607 138 832.
–myš–

Markéta Váradiová Mezi nebem a vodou

Letošní výstavní sezóna v Galerii Pošta v Dubé vyvrcholí výstavou tvorby
velice zajímavé umělkyně, pocházející z Jablonce nad Nisou.
Markéta Váradiová je původním vzděláním sklářská designérka, věnuje se malbě, sochařské práci a výtvarným intervencím v krajině. Zásadním
tématem její práce je světlo a hloubka prostoru. S oblibou využívá inspirační zdroje z oblasti biologie, fyziky a geometrie, zabývá se možnostmi
materiálů a přírodními procesy. Jejím jazykem je minimalismus, obvykle
však najde důvod, proč tento formální rámec překonat.
Na výstavě v Galerii Pošta, nazvané Mezi nebem a vodou, představuje tři obrazové cykly: Cyklus Větrné z roku 2013, Vodní dílo z roku 2013
a Pocta A. C. Clarkeovi z roku 2016.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 23. září od 18 hodin, hudbou zahájení výstavy doprovodí hudebník a skladatel Zdeněk Dudka. Výstava potrvá do 22. října, otevřená bude 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–

Město Dubá pořádá zájezd pro seniory

Město Dubá pořádá zájezd na

ZOO Praha

ZAHRADU ČECH

19. září

v úterý 13. září

Odjezd v 8.00 hodin od Slávie.

Odjezd v 13.00 hodin od Slávie
Od 14.30 hodin Pavel Novák ml.
Odjezd z Litoměřic v 17.30 hodin
Příspěvek na autobus 80,- Kč.

Příspěvek na autobus 80,- Kč. S sebou
občanské průkazy a peníze na vstupy
(senioři 70+ a ZTP, ZTP/P za 1 Kč; senioři do 70 let za 50 Kč).
Více informací v Infocentru města Dubá
tel. 487 870 490.

Zájemci se mohou hlásit
v Informačním centru města Dubá
(přízemí radnice).
Bližší informace na tel. 487 870 490.
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Mezinárodní
jazzové dny
Dubá-Nedamov

Již 22. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov, který se konal 12. a 13. srpna, přilákal do letního kina
autokempu Dubá - Nedamov na 250 milovníků jazzu a swingu. Páteční večer sice provázela mírná nepřízeň počasí, ani to
však neodradilo diváky, kteří si přišli poslechnout Big Band
Michaela Wollmanna, Erik Rothenstein Band (SK) – Rio
Danubio či Bohemia Big Band a The Swings. O poznání
lepší počasí provázelo sobotní program, který zahájilo nenucené literárně hudební odpoledne. Večer se na pódiu letního
kina objevily hvězdy jako Old Stars Mladá Boleslav, F Dur
Jazzband Zlín, ale především pak všemi oblíbená Lokomotiva v čele s Petrem Vondráčkem, která rozproudila krev všem
přítomným a v neposlední řadě také čestná občanka města Dubá paní Eva Pilarová za doprovodu JUDr. Víta Fialy
a Golden Big Band Prague.
Za celou dobu Mezinárodních jazzových dnů Dubá-Nedamov
se v letním kině, které je hlavním dějištěm tohoto hudebního svátku prakticky již od jeho počátku, vystřídalo nesčetně
hudebníků ze všech koutů České republiky, ale také z mnoha evropských zemí a zámoří. Zakladateli jazzových dnů jsou
Eva Pilarová a JUDr. Vít Fiala, kteří jsou oba s Dubou spjatí řadu let, neboť si zde užívají zaslouženého odpočinku na
svých chalupách. Za mimořádný přínos v oblasti kultury bylo
oběma zakladatelům uděleno Čestné občanství města Dubá.

Tímto děkujeme sponzorům MJD 2016: SAI – svaz autorů a interpretů, Nadace Český hudební fond, SaM silnice a mosty,
Lesní školka Vědomice, manželé Thurnvaldovi, Severočeské vodovody a kanalizace, AGROP, spol. s r.o., N&N Košátky, s.r.o.,
Markéta Doležalová – kadeřnictví, Milan Flégl, Kateřina Bouchnerová – pradlenka, Zahradnictví SINCO Mělník.
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