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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí roku je za námi, máme tu jaro a s jeho nástupem se blíží
také realizace akcí naplánovaných pro letošní rok.
Dubnovým tématem číslo jedna je sušárna chmele. V minulých vydáních Dubáčku jsem vás informovala o tom, že jsme v souvislosti s touto
významnou technickou památkou podali žádost o zařazení do Programu
záchrany architektonického dědictví, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo
kultury ČR. Po důkladném přezkumu naší žádosti jsme obdrželi vyrozumění, že vzhledem k technickému stavu a míře naléhavosti záchrany celého
objektu jsme do programu byli zařazeni, a že nám byl předběžně přiznán
příspěvek ve výši do 800 tisíc korun. Přičteme-li k tomu ještě finanční
podporu z Libereckého kraje ve výši jednoho milionu a prostředky, jež
budou po připravované rozpočtové změně vyčleněny na sušárnu chmele
v rozpočtu města pro letošní rok, dostáváme se k částce cca dva miliony
osm set tisíc korun, které můžeme letos do sušárny investovat. Prostředky od MK ČR budou z větší části použity na plánované odvodnění celého
objektu sušárny. V plánu máme také vyčištění budovy (otlučení vnitřních
omítek a odstranění vápna ze stávajících dřevěných konstrukcí). Dojde ke
stržení cizorodých podhledů a likvidaci novodobých vestaveb. V sušárně
bude vybudována vnitřní kanalizace a vodovod, počítáme rovněž se zprovozněním alespoň jednoho ze dvou plánovaných sociálních zařízení a také
první etapou statického zajištění (táhly).
V letošním roce se dočká opravy také dalších
osm skalních sklípků v Sadové ulici. Tentokráte
půjde o sklepy č. 13, 14, 17, 26, 30, 33, 34 a 35.
Práce budou stejně jako v letech předešlých soustředěny na obnovu vstupních portálů a dveřních
výplní. Na opravu osmi sklepů jsme získali dotaci ve výši dvě stě tisíc korun z Ministerstva kultury ČR, a to konkrétně z Programu regenerace
městských památkových zón. Jen pro připomenutí uvádím, že v Dubé se nachází celkem 54
skalních pískovcových sklípků, které byly v roce
2010 vyhlášeny kulturní památkou. Jen v Sadové
ulici se nachází na čtyřicet sklípků, z nichž velká
část prošla nákladnou obnovou v minulých letech.
Další sklípky jsou v ulici Jana Roháče. Většina
pronajatých sklípků dodnes slouží k uchovávání potravin.
Nyní jedna informace pro klienty společnosti
ČEZ. Pokud odebíráte elektřinu od ČEZu, můžete nově využívat praktickou službu, díky níž se
vždy s předstihem dozvíte o plánovaných odstávkách elektřiny, které se budou týkat přímo vaše-

ho domu. Co je třeba udělat pro to, abyste tyto informace dostávali? Je to
velice jednoduché. Na internetu si zadejte adresu www.cezdistribuce.cz a
po načtení webové stránky klikněte na záložku DIP na které je zobrazen
zámek. Kliknutím na DIP se záložka rozvine a budete vyzváni k zadání
přihlašovacích údajů. Je potřeba znát vaše zákaznické číslo, které naleznete na každém vyúčtování a zároveň se jím prokazujete při komunikaci
s ČEZem. Po přihlášení si informace o odstávkách můžete nechat zasílat
přímo na váš e-mail.
Posledním tématem je výměna a přeznačování popelnic, k nimž došlo v březnu. Chtěla bych tímto poděkovat všem občanům za pochopení
a spolupráci, díky níž se nám během čtyř dnů podařilo vyřešit vše potřebné a zároveň zredukovat počet popelnic na množství odpovídající smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Celá řada nádob byla zcela
zničená, takové byly nahrazeny novými. Občané zároveň vyjádřili zájem
o zřízení nových stanovišť pro kontejnery na tříděné odpady, a to za Restaurací U Nováků a nahoře v Zahradní ulici. Toto v současné době řešíme
se svozovou firmou. Obsáhlejší článek na toto téma pro vás připravujeme
do příštího zpravodaje.
Závěrem bych vás chtěla co nejsrdečněji pozvat na dvě blížící se kulturní akce, a to na Pálení čarodějnic do Autokempu Dubá – Nedamov,
které se jako tradičně koná 30. dubna a hned následující den na Jarní
slavnosti na Masarykově náměstí. Pozvánky na obě akce jsou zveřejněny uvnitř Dubáčku.
Přeji vám krásné, slunečné a rozkvetlé jaro.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

AGENDU TÝKAJÍCÍ SE POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
VYKONÁVÁ ING. JOSEF ŠTVERÁČEK
(ODBORNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ MĚSTSKÝCH LESŮ DUBÁ)

TEL. 607 851 462
KANCELÁŘ MĚSTSKÝCH LESŮ DUBÁ, MASARYKOVO NÁM. 46, DUBÁ
HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ A STŘEDA
8.00 – 9.00 HODIN
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Z jednání Školské rady

Vážení čtenáři, dovolte mi vás informovat o konání Školské rady dne
16.3.2017. Na programu byly především tyto záležitosti: Nebezpečí internetu, provoz tělocvičny ZŠ, přihlašování na zájmové kroužky a Běh 17. listopadu. V tomto vydání bych se ráda věnovala pouze prvnímu bodu. Milí
rodiče, už nejmenší děti mají tablety a notebooky nebo chytré telefony,
mnozí ani netuší, jaké nebezpečí může internet skýtat. Některé informace
dostanou děti od paní učitelky během třídnických hodin nebo během výuky
informatiky. Stále ale platí, že opakování je matka Moudrosti, proto prosím,
seznamte vaše ratolesti se zmíněnými body.
Rodičovské desatero bezpečnosti dětí na internetu
1. Vyzvěte děti, aby si s vámi povídaly o tom, jak tráví čas na internetu.
Bavte se na internetu společně s dětmi.
2. Naučte děti věřit svým instinktům. Pokud je při pobytu on-line něco
znepokojuje, měly by vám o tom říci.
3. Jestliže děti navštěvují konverzační místnosti, používají programy zasílání rychlých zpráv (IM), videohry on-line nebo provádějí na internetu
jiné činnosti vyžadující identifikaci uživatele pomocí přihlašovacího jména, pomozte jim toto jméno vybrat a přesvědčte se, že toto jméno neprozrazuje žádné osobní informace.
4. Trvejte na tom, aby děti nikdy neposkytovaly svou adresu, telefonní
číslo ani žádné jiné osobní informace, včetně toho, kam chodí do školy
nebo kde si rády hrají.
5. Naučte děti, že rozdíl mezi dobrým a špatným platí na internetu stejně jako v reálném životě.
6. Ukažte dětem, jak mají respektovat ostatní uživatele online. Zajistěte, aby věděly, že pravidla slušného chování zůstávají stejná i při práci s
počítačem.
7. Zajistěte, aby děti respektovaly právo na vlastnictví ostatních v režimu online. Vysvětlete jim, že vytváření nelegálních kopií práce jiných lidí
(hudby, videoher a dalších programů) je stejné jako krádež v obchodě.
8. Informujte děti, že se nikdy nesmí setkávat s přáteli z internetu osobně. Vysvětlete jim, že přátelé z internetu nemusí být těmi, za které se
vydávají.
9. Poučte děti, že ne vše, co si přečtou nebo uvidí na internetu, je pravda. Vyzvěte je, aby se vás zeptaly, pokud si nejsou jisté.
10. Kontrolujte činnost svých dětí online pomocí pokročilého internetového softwaru. Funkce rodičovské kontroly vám pomohou filtrovat škodlivý
obsah, monitorovat weby navštěvované dětmi a zjišťovat, co na těchto
webech dělají.
zdroj: www.novinky.cz, 9. 2. 2010, Miloslav Fišer,

Z městské matriky
JUBILEA

Zikan Miroslav, Zakšín
Vondráček Zděnek, Dubá
Nešetřilová Hilda, Dubá
Jelínková Irena, Dřevčice
Goldbachová Ludmila, Dřevčice
Šimek Jiří, Dubá
Kyjovská Ludmila, Dubá
Slezák Miroslav, Nový Berštejn
Packová Emílie, Dubá
Sloup Karel, Dubá
Ing. Ptáček Jaroslav
Matoušová Jaroslava, Korce
Došková Jaroslava, Dubá
Málková Zdeňka, Dubá

80 let
85 let
90 let
83 let
70 let
70 let
84 let
70 let
80 let
70 let
75 let
70 let
86 let
87 let

NAROZENÍ

Ouhrabka Vojtěch, Dřevčice

ÚMRTÍ

Martínková Aneta, Dubá

Jediné srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat,
kdybychom láskou vzbuditi jej chtěli,
neozve se nám vícekrát –
utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 9. března 2017 nás po krátké těžké
nemoci opustila ve věku nedožitých 5 let
naše milovaná dcera Anetka Martínková.
Za projevy soustrasti tímto všem děkujeme.
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V případě, že budete hledat další informace, obraťte se na tyto stránky http://www.bezpecnyinternet.cz. Je zde vše přehledně zpracované i pro
nejmenší. V budoucnosti bych se ráda k této problematice ještě vrátila formou přednáškových cyklů pro děti i veřejnost.
Kateřina Janďourková

MĚSTO DUBÁ NABÍZÍ

LETNÍ BRIGÁDU

Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 31. 4. 2017
Plavčík v Autokempu Dubá-Nedamov
Pracovní poměr bude sjednán dohodou na dobu určitou, a to od 1. července do 31. srpna 2017 (s přihlédnutím k vývoji počasí nástup možný již v červnu).
Požadavky zaměstnavatele:
dovršení věku 18 let, dobrý zdravotní stav, plavecká zdatnost.
Vybraní zájemci podstoupí školení.
Veškeré náklady s tímto spojené budou hrazeny městem.
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění dalších informací se obracejte na MěÚ Dubá – paní Libuši Benešovou na tel. čísle 728 168 134,
nebo na e-mail sprava.domu@mestoduba.cz.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat paní Málkové
a paní Packové za pomoc. Když bylo náledí a nemohla
jsem do terénu, nosily mi obědy ze školní jídelny i nákup.
Moje děti mi pomáhají, ale chodí do práce. Moc děkuji
mým obětavým sousedkám za pochopení a pomoc, přeji
jim hodně zdraví a štěstí. Moc si toho vážím.
Žofia Imrichová

Dne 5. 4. 2017 uplynulo již 9 let od chvíle,
co nás v nedožitých 75 letech navždy opustil
milovaný manžel, táta a děda pan Ladislav
Dušička z Panské Vsi. Stále vzpomínají
manželka, syn Ladislav s rodinou, syn Milan
s rodinou a vnoučata.

Dne 22. 4. 2017 uplyne již osm smutných
let, od chvíle kdy nás navždy opustil pan
Vladimír Martínek z Dubé.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 29. dubna 2017 uplyne devět let od
chvíle, kdy nás navždy opustila paní Libuše
Janďourková ze Zátyní. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou
stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 3/2017 ze dne 23. března 2017 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.

pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 28. 2. 2017, který byl na hlavní činnosti 8 milionů 774 tisíc Kč, celkové finanční prostředky
včetně hospodářské činnosti byly 11 milionů
41 tisíc Kč. Saldo příjmů a výdajů za leden až
únor roku 2017 skončilo kladným výsledkem ve
výši 2 miliony 848 tisíc Kč.

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený upravený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 3/2017.

5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu
města Dubá na rok 2017, viz příloha.

Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Alenu Buřtovou, ověřovatele zápisu pana Lubomíra Wagenknechta a paní Ing.
Lucii Dostálovou a zapisovatele usnesení pana
Milana Netrha.

pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2017 ze dne 16. února 2017, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2017 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemných žádosti – složky č. 23/16 a 26/16, vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: části pozemkové parcely parcelní
číslo 135/1, trvalý travní porost, o výměře cca
23 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.
Jedná o pozemek, který slouží především jako
přístup k nemovitostem různých vlastníků, a proto je vhodné, aby město Dubá zůstalo i nadále
vlastníkem tohoto pozemku.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 25/16, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
části pozemkové parcely parcelní číslo 1250/5, trvalý travní porost, o výměře cca 330 m2, v obci
Dubá, katastrální území Korce. Přesná výměra
a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemek navazující na
pozemky ve vlastnictví žadatele v blízkosti stavby
čp. 20 v části obce Korce. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) ZRUŠILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva usnesení Zastupitelstva města Dubá
č. 4b-10/2016 ze dne 15. 12. 2016 ve věci odkoupení nabízených nemovitostí – pozemků včetně porostů (písemná nabídka – složka č. 24/16):
pozemkových parcel parcelní čísla 2339/8, 2339/
9 a 2339/10, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
do vlastnictví města Dubá od společnosti Podještědská stavební s.r.o., se sídlem Liberec, z důvodu
nekomunikace strany prodávající, která sama městu Dubá nabídla prodej předmětných pozemků.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
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pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Zvýšení příjmů: položka 1334 – Odvody za odnětí půdy ze ZPF
o 13 tisíc Kč, položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 241 tisíc Kč (152 tisíc Kč z Lesnického fondu Libereckého kraje
za rok 2016, 21 tisíc Kč MŠ – Pohádkový les,
35 tisíc Kč křížek u Husí cesty, 33 tisíc Kč křížek u Dřevčic), paragraf 3632 – Pohřebnictví
o 52 tisíc Kč za pronájem hrobů a urnového
háje na 15 let. Změna v příjmech bez vlivu na
saldo – snížení na položce 1381 – Daň z hazardních her a zapojení položky 1382 – Zrušený odvod z loterií o 2 tisíce Kč – dobíhající
platby za rok 2016. Zvýšení výdajů: paragraf
1031 – Pěstební činnost o 152 tisíc Kč, paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací o 52 tisíc Kč v souvislosti s rozšířením rozsahu projektu na chodník v Deštné,
paragraf 3111 – Mateřské školy o 26 tisíc Kč
(21 tisíc Kč na dotaci z Libereckého kraje, 5 tisíc Kč navýšení výdajů na revize kotlů v MŠ
v souvislosti s projektem zateplení), paragraf
3613 – Nebytové hospodářství o 200 tisíc Kč
na opravy v hospodě v Dřevčicích (celkové
předpokládané výdaje 350 tisíc Kč), paragraf 3631 – Veřejné osvětlení o 13 tisíc Kč na
projekt veřejného osvětlení na sídlišti Výsluní v souvislosti s přípravou projektu na úpravu
prostranství, paragraf 3639 – Komunální služby
o 50 tisíc Kč (30 tisíc Kč na radlici a 20 tisíc Kč
na zvýšené výdaje na pohonné hmoty v souvislosti se zimní údržbou), paragraf 3722 – Sběr a
svoz komunálních odpadů o 33 tisíc Kč na realizaci výběrového řízení na svoz v rámci sdružení obcí. Paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň – snížení o 132 tisíc Kč – převod akcí osadních výborů na správné paragrafy (52 tisíc Kč Deštná – chodníky, 80 tisíc Kč
Dřevčice – hospoda). Návrh úpravy rozpočtu
města Dubá je předkládán jako schodkový ve
výši 88 tisíc Kč. Navrhovaný celkový schodek
rozpočtu pro rok 2017 je výši 2 milionů 657 tisíc Kč a bude kryt z finančních prostředků na
účtech města.
6) ROZHODLO na návrh paní starostky na zá-

kladě doporučení Komise pro regeneraci městské památkové zóny města Dubá v rámci přidělených finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč
od Ministerstva kultury ČR na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2017, v letošním roce realizovat následující stavební akci:
kulturní památka – rejstříkové číslo 104025, název kulturní památky – soubor 55 skalních sklípků v Dubé, vlastník kulturní památky – město
Dubá, navržená akce obnovy – obnova vstupních portálů skalních sklepů č. 13, 14, 17, 26,
30, 33, 34 a 35 v Sadové ulici v části obce Dubá,
rozpočtované náklady činí celkem 400 240,- Kč
včetně DPH, podíl z programu regenerace MPZ
činí 192 000,- Kč, podíl z rozpočtu města Dubá
činí 208 240,- Kč.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Obnova vstupních portálů
skalních sklepů bude provedena jako dokončení
II. etapy realizace projektu “Areál skalních sklepů v ulici Sadové, Projekt obnovy“. Na akci vydal
orgán státní památkové péče souhlasné stanovisko a již dozoroval předcházející práce. Výběrové
řízení na dodavatele již proběhlo a zastupitelstvo
vybralo nejvhodnější nabídku.
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky záměr
optimalizovat smluvní vztahy obce s poskytovateli služeb spočívajících v zabezpečení sběru,
svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu
a nebezpečného odpadu (služby), včetně ukončení smluvních vztahů s aktuálními poskytovateli služeb, včetně realizace zadávacího řízení na
výběr nového poskytovatele služeb (veřejná zakázka).
POVĚŘILO paní starostku k realizaci veřejné zakázky, jakož i k veškerým úkonům obce, jakožto zadavatele, s tím souvisejícím nebo na to
navazujícím, s výjimkou schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky, a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné
zakázky.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok
2016, zpracovanou panem Jaroslavem Hozou velitelem JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha.
komentář starostky: Děkuji především veliteli
jednotky panu Jaroslavu Hozovi a vedoucímu
strojní služby panu Tomáši Maříkovi za odvedenou práci a zajištění akceschopnosti jednotky.
Děkuji také všem členům jednotky za aktivní pomoc městu, zásahy, brigádnickou činnost a propagaci města.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se Masopustu, který se konal v sobotu
dne 4. března 2017 v Dubé.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat
20. dubna ve Dřevčicích

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Dovolujeme si vás upozornit, že z důvodu školení bude ve čtvrtek
27. dubna 2017 Městská knihovna Dubá zavřená. Děkujeme za pochopení.
HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
a veterinární poradna proběhne dne 23. dubna 2017
od 10 do 12 hodin a v odpoledních hodinách
od 16 do 17 hodin ve veterinární ordinaci
v Nedamovské ulici v Dubé.
Město Dubá pořádá zájezd do divadla Kalich na

muzikál Srdcový král

s největšími hity Elvise Presleyho,
v pátek dne 16. června 2017 od 19.00
hodin. Autobus odjíždí v 16.30 hodin
od Slavie v Dubé.
Vstupenky je možno zakoupit
v Infocentru města Dubá.
Cena vstupenek je 729,- a 749,- Kč.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
v Dubé – u kostela
29. dubna ve 13.15 hodin
a 4. května ve 14.40 hodin
----------------------------------------------Při prodeji slepiček výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00-16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v únoru
l Dne 1.2.2017 od 04:20 do 07:58 hodin vyjela jednotka k požáru nákladního automobilu do Horek s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár speciálního nákladního automobilu (zimní sypač) v majetku Silnic Libereckého
kraje. Hořící kabina a motorová část vozidla se nacházela v bezprostřední
blízkosti elektrického vedení ČEZ. Cestou Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru Liberec byli na místo povoláni pracovníci rozvodných závodů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena
pomocí jednoho vysokotlakého a jednoho „C“ proudu. Do doby likvidace
požářiště se provádělo chlazení naftové nádrže. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa a JSDHO Doksy. Jednotky
po průzkumu nezasahovaly.
Pravděpodobná příčina vzniku požáru byla technická závada na vozidle.
Předběžná škoda byla vyčíslena na 1.000.000,- Kč, uchráněna byla speciální nástavba vozidla v minimální výši 2.000.000,- Kč. Událost je nadále
v šetření Policie ČR a Vyšetřovatele příčin požáru z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa.

l Dne 7.2.2017 od 14:05 do 14:51 hodin vyjela jednotka k požáru do Zátyní s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn opakovaný požár komunálního odpadu v plastovém kontejneru. Lokalizace a následná likvidace byla provedena
jedním vysokotlakým proudem. Z důvodu dohašení požářiště bylo provedeno vysypání odpadu a jeho následné dohašení. Příčina vzniku požáru

Jak je to s dobrovolnými hasiči?
Muže, ženy mnohdy i děti v modrých montérkách, známe je všichni. Tráví
mnoho hodin někdy i dnů v hasičské zbrojnici, při údržbě techniky, výjezdech k mimořádným událostem nebo na soutěžích a při organizování různých společenských a kulturních akcí pro ostatní obyvatele. Obecně jim
všichni říkáme dobrovolní hasiči, ale „není hasič jako hasič“.
Sbor dobrovolných hasičů versus jednotka sboru dobrovolných hasičů
V Čechách a na Moravě sahá tradice dobrovolných hasičů do daleké minulosti.První sbor dobrovolných hasičů na území Rakouského císařství, jehož
součástí bylo i Česko, resp. České království, byl Sbor dobrovolných hasičů
Zákupy. Tento sbor byl založen v roce 1850 a jeho členy byli převážně němečtí občané Zákup. První ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl ve
Velvarech roku 1864. Zajímavé informace k historii dobrovolných hasičů na
Liberecku lze najít na adrese http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/
dobrovolni-hasici-akci/historie-hasicstva/. Mnoho sborů pokračuje dodnes
ve své činnosti a dále rozvíjejí tradice dobrovolného hasičstva. Hovoříme-li
však o sborech, co potom znamená jednotka? Jaký je mezi nimi rozdíl?
Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru. Sbory dobrovolných hasičů mají právní subjektivitu, nebo
jsou organizační složkou občanských sdružení (např. Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska …). Jsou tedy zapsány ve spolkovém rejstříku,
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byla hrubá nedbalost – vysypání žhavého popela, nebo úmyslné zapálení.
Požár byl beze škody, uchráněn byl plastový kontejner v majetku svozové
firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve výši 7.500,- Kč. Opakovaná
událost je v šetření Policie ČR.
l Dne 16.2.2017 od 10:13 do 11:15 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Chlum s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn havarovaný osobní automobil částečně mimo komunikaci. Na
místě jedna osoba, která se nacházela mimo vozidlo bez zranění. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU)
a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklý motorový olej byl zlikvidován
5-ti kg sorbentu ECO-DRY. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která po provedeném průzkumu nezasahovala.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.

l Dne 23.2.2017 od 21:54 do 22:30 hodin vyjela jednotka k požáru do
Poštovní ulice v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. V době příjezdu jednotky došlo k vyhoření hořících sazí ve vyvložkovaném komínovém
tělese. Jednotka provedla průzkum ze střechy bytového domu, kde bylo nalezeno jedno dohořívající místo, které bylo následně pomocí kominického
nářadí strženo. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO
Česká Lípa, která nezasahovala. Požár byl beze škody.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

mají své řídící orgány a jsou financovány z vlastní výdělečné činnosti,
sponzorovány obcemi nebo firmami. Jako subjekty se však nepodílejí
v rámci výjezdů na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.
Hasičské sbory jsou často spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Především na malých obcích jsou dobrovolní
hasiči mnohdy posledními nositeli kulturního a společenského života. Pomáhají při odstraňování následků mimořádných událostí, pořádají zábavy,
sportovní a kulturní akce a poskytují obci pomoc při obnově a budování
místní infrastruktury a při údržbě majetku obce. Velmi záslužnou činností
těchto sborů je práce s mládeží. Z řad malých hasičů se totiž velmi často rekrutují budoucí členové jednotek sborů dobrovolných hasičů. Příprava mládeže probíhá především prostřednictvím pořádání soutěží v hasičských dovednostech. Tyto soutěže jsou v současnosti označovány jako
požární sport.
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku nemají se sbory
dobrovolných hasičů nic společného. Tyto jednotky zřizují a financují obce na
základě ustanovení zákona. Stejně jako v mnoha okolních zemích jednotky
sboru dobrovolných hasičů doplňují činnost profesionálních hasičských sborů. Proto členové těchto jednotek zasahují společně s profesionálními hasiči

a ostatními složkami IZS u mimořádných událostí a jsou to právě ti „dobráci“, které uvidíme u autonehody, požáru, kteří nám pomáhají pokácet nebezpečný strom, vyčerpat vodu ze sklepa nebo uklidit po povodni. Kromě toho
se účastní odborného výcviku, cvičení a ve většině případů jsou i aktivními
členy sboru, kde se věnují dětem a ostatní spolkové činnosti.
Blýská se na lepší časy?
I přesto, co pro nás všechny dělají, některé jednotky sboru dobrovolných
hasičů používají dodnes zastaralou, někde až muzeální, techniku a vybave-

ní. V posledních letech však došlo k výraznému zlepšení této situace, a to
především díky možnostem čerpat na rozvoj jednotek finanční prostředky
ze strukturálních fondů EU, krajského dotačního programu a díky dotacím
poskytovaným ze strany Ministerstva vnitra ČR. I když se obce na tomto
financování musí podílet ze svého rozpočtu, jsou schopny díky podpoře
projektů pro své hasiče pořizovat nové vybavení a techniku a tím zajistit
jejich akceschopnost. Všem „dobrákům“ patří veliký dík, který si určitě zaslouží.
Ing. Jan Gardoň, Statutární město Liberec

PLACENÁ INZERCE

Prodám Večerku v Dubé Na Výsluní včetně vybavení.
Cena dohodou. Tel: 725 880 343
PLACENÁ INZERCE

ZUBNÍ
POHOTOVOST
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
zubní ordinace Jablonecká ul. 15
(budova LDN)
Telefon: 485 312 187
Ordinační hodiny:
soboty, neděle, svátky
od 8.00 -15.00 hodin,
od 12.00 -12.30 hodin přestávka
Liberecká dentální s.r.o.,
Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro)
Telefon: 777 738 625
Ordinační hodiny:
soboty, neděle, svátky
od 18.00 -22.00 hodin

PLACENÁ INZERCE

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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Svědkové dávných i průvodci dnešních časů

Boží muka, kříže či kapličky jsou již po staletí součástí typické české krajiny. Objevovaly se z různých důvodů, ale nikoli bezdůvodně – na paměť
nějaké události, měly chránit pramen či alespoň
stínem doprovodných lip naše předky pracující na
polích. Nejčastěji křížky „pečetily“ důležitost nějakého rozcestí. A ať jsme názorově naladěni jakkoli,
nelze jim upřít, že mnohými těmito funkcemi nám
slouží dodnes a i proto si zaslouží naši péči.
Město má ve svých strategických dokumentech
zakotvenu též péči o nemovité památky. Podle elaborátu „Soupis drobných památek“, zpracovaného
v roce 2010, město postupně obnovuje památky,
které leží na pozemcích ve vlastnictví města. Poté,
co opravou křížku u cesty k prameni na Nedvězí
město do jisté míry završilo péči o drobné sakrální
památky v jižním segmentu svého území, soustředilo svoji péči do opačného koutu svého rozsáhlého
správního území, do okolí Dřevčic. Prvním krokem
bylo získání pozemků pod křížky do vlastnictví darem od Libereckého kraje, druhým získání dotace
na jejich opravu z Dotačního fondu Libereckého
kraje. Vzhledem ke krajinářské hodnotě jsme dotace nezískali z památkářsky orientovaných fondů,
ale z programu „Podpora ochrany přírody a krajiny“,
též díky skvělé spolupráci s Ing. Lenkou Rychtaříkovou z Krajského úřadu.
Prvním zde opraveným křížkem byl křížek
s obrázkem na Sušici, který jsem náhodně objevil zarostlý ve křoví nedaleko zhlaví rokle, jíž vede
silnička do Loubského dolu. Díky opravě křížku se

křížek s obrázkem na Sušici

podle obrázku a tesaného nápisu dozvídáme, že
byl zřízen k poctě sv. Anežky v roce 1911 bratry
Václavem a Josefem Ullrichovými. Díky jim (i nám)
dnes křížek důstojně korunuje zdejší rozcestí.
I druhý již opravený křížek – poblíž obnovené Staré Husí cesty u rozcestí nad Dřevčicemi
– nese tesaný nápis, který v tomto případě dokumentuje, že byl zřízen nikoli soukromým donátorem, ale přímo dřevčickou obcí, a to v roce 1825.
Nicméně mapa z 1. vojenského mapování provedeného roku 1764 dokládá, že nějaký kříž tu stál
již mnohem dříve, a restaurátor, který kříž opravoval, vyslovil domněnku, že tu vzhledem k podobě soklu i poloze v krajině mohla před křížem stát
i socha. Nacházíme se zde totiž na místě s dalekými výhledy a důležitém rozcestí dávných cest
(na stěně tesaného úvozu směrem k Heřmánkám
se nachází – v případě ověření pravosti – jedno
z vůbec nejstarších tesaných vročení v celé oblasti – letopočet 1610).
Opravou soklu s křížkem se završila dvouletá akce nadšenců, která vedla k postupné obnově minimálně 250 let staré původní trasy známé
Husí cesty, propojující kdysi města Úštěk s Dubou a Doksy. Ještě před restaurováním šlo jen
o holý sokl pobořený kdysi při autorallye, v návaznosti na zmíněnou akci byl spontánně (zdarma) osazen kovaným křížem krajového kováře
Luboše Martínka (dnes již bohužel zesnulého).
Nahnutý kamenný sokl ovšem žádal urychlenou
záchranu a částečné doplnění hmoty s novým
osazením tohoto nového kříže. Dřevčický křížek
je tedy dokladem památky, která není jen svědkem časů dávno minulých, ale žije dále svými
proměnami i v dnešní době.
I třetí kříž, který bude opraven díky Dotačnímu fondu Libereckého kraje, odedávna vymezoval

rozcestí, tentokrát cest z Dřevčic na Dubou a do
Drchlavy. Vzhledem k tomu, že se léty změnila situace a kříž již nestojí v „klínu“ cest, ale vedle rozcestí, bude kříž při rovnání nežádoucího náklonu
otočen tak, aby již „nehleděl“ do silničního příkopu, ale do cesty. Křížek zasluhuje uvést do důstojného stavu též z důvodu, že i přes svůj půvab pro
zanedbanost uniká pozornosti kolemjdoucích.
Ať už jsme kdokoli, nechť nám tyto křížky
alespoň občas pomohou zapomenout na všední
starosti a přimějí trochu se pozastavit (posadit)
a porozhlédnout se okolo sebe.
Petr Kmínek, Dřevčice

křížek poblíž obnovené Staré Husí
cesty u rozcestí nad
Dřevčicemi

křížek na rozcestí cest z Dřevčic
na Dubou a do Drchlavy

křížek poblíž obnovené Staré Husí cesty
u rozcestí nad Dřevčicemi
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Městská knihovna v České Lípě připravila, tak
jako každý rok, Kalendárium, kde lze nalézt výročí regionálních osobností a událostí, ale také
kulturní a historická výročí a přehled významných
a mezinárodních dnů roku 2017.
Z letošních kulatých výročí, která se týkají Dubska, nejhlouběji do minulosti sahá první
zmínka o obci Zakšín, pochází z roku 1402 – je
to tedy již 615 let. Před 260 lety na žádost Jana
Františka hraběte Sweerts-Šporka přiznala Marie Terezie Dubé právo každotýdenního trhu na
přízi a plátno. V roce 1807 byla v Korcích postavena škola, původní dřevěná budova byla ale
koncem 19. století nahrazena zděným objektem
a poté zbořena. K Dubé se váže i 135. výročí narození Jiřího Mahena. Básník, spisovatel
a novinář, vlastním jménem Antonín Vančura,
se sice narodil v Čáslavi, ale část dětství prožil v Dubé a vzpomínky na Dubou se promítly
i do jeho díla.
V roce 1892, 24. února, se narodil významný dubský fotograf a vydavatel Karl Streer. Dokázal zdejší krajinu zachytit neopakovatelným

Letošní výročí

způsobem a vydáváním pohlednic, fotografických kalendářů a brožur propagoval krásy přírody i památek. Na konci března uplynulo 70 let
od premiéry prvního barevného filmu Jan Roháč
z Dubé. Omylem byl husitský hejtman Jan Roháč
spojen s městem Dubá, proto se 27. 3. 1947 premiéra filmu za účasti mnoha významných osobností konala v Dubé v sále hotelu Slávie.
Před 60ti lety jako první v Československu
zachytil Miroslav Jiskra, pracovník Geofyzikálního ústavu Československé akademie věd v detašovaném pracovišti ve svém domě na Panské
Vsi signály vysílané ze Sputniku 1 a předal je
Čs. rozhlasu. Sputnik 1 byl první umělá vesmírná družice, kterou na oběžnou dráhu Země vyslal Sovětský svaz.
Dubé se dotýká i 30. výročí úmrtí Bohumila Kinského. Ředitel Měšťanské školy v České
Lípě, zakladatel řady spolků, muzejní pracovník,
fotograf a autor turistických průvodců se narodil
v roce 1898 v Krippenu v Sasku a zemřel 1987

v Turnově. V roce 1936 napsal a vydal turistický průvodce Dubské Švýcarsko, ze kterého je
možné dodnes čerpat vlastivědné a pro turisty
zajímavé informace o zdejším kraji. Právě tak se
do historie Dubé zapsala historička, archivářka
a spisovatelka Marie Vojtíšková, od jejíhož úmrtí
letos v lednu uplynulo 5 let. Mgr. Marie Vojtíšková se podrobně zabývala historií Dubska a podílela se na přípravě brožury Dubá a okolí, vydané v roce 1993.
Pro Dubou je významné 25. výročí opětovného získání statutu města. Ačkoliv byla Dubá mezi
roky 1850-1949 sídlem okresních úřadů – automobilisté hrdě užívali SPZ DU – stala se posléze
pouhou střediskovou obcí. Teprve v roce 1992 jí
byl statut města vrácen.
Kalendárium uvádí řadu různých mezinárodních dnů, pro zajímavost uveďme například, že
22. duben 2017 je Mezinárodním dnem Země,
3. duben Mezinárodním dnem jazzu a 4. květen
Mezinárodním dnem hasičů.
–myš–

Jiří Mahen - foto Langhans 1928

Rodina Antonína Vančury v Dubé v roce 1910
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K. Streer - Dražejov

K. Streer - Dražejov

Na přibližně osmnáctikilometrový jarní cyklovýlet
se vydáme z Dubé po silnici směrem na Dřevčice. Mineme odbočku na Krčmu, vyjedeme na
návrší, vpravo je zalesněný Šibeník – Šibeniční
vrch, vlevo lesní komplex, kryjící Drchlavský vrch.
Projedeme rovinkou, odkud jsou pěkné rozhledy
do kraje, mineme odbočku na Drchlavu a vzápětí
odbočíme doleva na Lhotu.
Před osadou Lhota si vlevo od silnice všimneme skalního útvaru, odhaleného vykácením
lesního porostu. Lhota je vesnickou památkovou
rezervací s mnoha zajímavými stavbami lidové
architektury. V centru osady stojí na hrázi půvabného rybníčku obnovená dřevěná zvonička,
naproti přes silnici mezi mohutnými stromy si můžeme prohlédnout křížek z roku 1891.
Pokračujeme po silnici, která stoupá z osady
k lesu. Doprava odbočuje Husí cesta, ale my pokračujeme po silnici příjemným sjezdem směrem
k Zátyní. Po obou stranách silnice si můžeme všimnout pískovcových útvarů mezi stromy. Výrazné je
skalní okno po pravé straně. Posléze dojedeme ke
skupince domů, která se nazývá Uhlířské domky.
Je součástí osady Zátyní. Na kraji samotné osady
Zátyní se mezi mladými jehličnany skrývá kříž na
kamenném soklu, za ním pod větvemi smrčků stojí
dva sloupky, které sem byly přeneseny od poničeného kamenného podstavce na Krčmě.
Za nádobami na tříděný odpad vidíme mezi
dvěma mohutnými stříbrnými smrky zbytek pomníku padlým. Jedeme mírným stoupáním osadou, po levé straně míjíme bývalou kapli a opravený rybníček, který právě tak jako rybník ve
Lhotě trpí nedostatkem vody. Projedeme kolem

Jarní vyjížďka

sbírky poškozených aut a pokračujeme z osady
ven. Vpravo nad Zátyním vidíme stožár vodojemu s anténami. Posléze se nám po levé straně
otvírají výhledy do krajiny, nejlepší rozhled je od
křížku mezi dvěma jírovci.
Dojedeme na křižovatku, kde zabočíme doprava a pokračujeme do Pavliček, které jsou bohaté na objekty lidové architektury. Na křižovatce, kde doprava stoupá cesta k horní části obce
s bývalou kaplí, doleva pak sjíždí modře značená
silnička do údolní části obce, odbočíme doleva.
Mohli bychom pokračovat i dále po hlavní silnici
a posléze odbočit doleva, ale připravili bychom
se o některé zajímavosti a pěkné lokality.
Sjedeme tedy doleva po modré značce
a hned na kraji této odbočky můžeme obdivovat památkově chráněný starobylý areál roubené
usedlosti. Dojedeme k opravené trafostanici, kde
se silnička větví. Doleva vede k domům Dolní Dubové Hory a posléze modrá značka pak stoupá
do Horní Dubové Hory. My ale pojedeme doprava podél řady velmi pěkných roubených objektů. Mineme vodárenské zařízení, cesta se lomí
v mokřinatém údolí a poté nás podél pastvin dovede k čerpací stanici.
Za čerpací stanicí ostře doprava vede lesní
cesta prudkým stoupáním na rozcestí, kde se po
červené značce dáme doleva a hrbolatou cestou
sjedeme do údolí Květnice. Můžeme se vlevo pokochat půvabným výhledem na rybníček, lemovaný rákosím. Cesta mezi pastvinami po červené
značce umocňuje krásu této lokality. Dojedeme
k prvním domům Zakšína, který tvoří mohutné
kamenné stavby, roubené i poloroubené objety,

Skalní útvar před Lhotou

roztroušené v údolí. Úzká silnička posléze ústí na
silnici od Tuhaně, dáme se doleva a opět projíždíme kolem zajímavých staveb a pastvin. Vyjedeme na silnici1/9, po které pojedeme vlevo asi
1,5 km do osady Deštná.
Prohlédneme si původně románský, barokně
přestavěný kostel sv. Václava a pokračujeme až
k nově opravenému domu čp. 44. Krátce za ním
odbočíme doprava po žluté turistické značce, vystoupáme úvozem ve skále a opatrně po značené
stezce sjedeme do údolí. Přes mostek pokračujeme Vrabcovským údolím, které spadá do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Mineme
památný strom – smrk ztepilý, před Vrabcovským
mlýnem si můžeme všimnout i památné lípy.
Cestou údolím si na dvou informačních tabulích můžeme přečíst zajímavosti o daném území. U bývalého Šibeničního či také Švihovského
mlýna vyjedeme na silnici od Mšena, na které
se dáme doleva. Míjíme skály vpravo s prosekanými tunely pro vodu a posléze s velkým bývalým lomem. Vystoupáme lesní serpentinou na
návrší, odkud je hezký výhled na Starý Berštejn
a okolní krajinu. Mladou lipovou alejí sjedeme
zpět do Dubé.
–myš–

Rybníček v údolí Květnice

Křížek za Zátyním

Lhota
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Památkově chráněný statek v Pavličkách

Kostel sv. Václava v Deštné

Ze života škol
Pernštejni

Ve čtvrtek 2. března se žáci 2.-9. třídy sešli v tělocvičně naší školy, kde si pro nás divadelní společnost Pernštejni připravila již další představení
– výukový pořad Staré pověsti české. Dva herci
v dobových kostýmech nám zahráli pověsti podle
Aloise Jiráska: O Čechovi, Krokovi a jeho dcerách, Bivojovi, Libuši, Přemyslovi i Křesomyslu
a Horymírovi, do kterých se zapojili a na scénu
nastoupili i vybraní žáci.

čátku, před dávnými časy, byli dva bratři Čech
a Lech. Vydali se s lidem na sever do země zaslíbené.

v květnu 2017 v Praze, postupuje 60 nejúspěšnějších řešitelů z každé kategorie. Předpokládaný počet finalistů je tedy 360.

Jan Janďourek: Přijelo k nám divadlo Pernštejni
a zahrálo nám Staré pověsti české. Viděli jsme
pověst o Čechovi, Libuši a Přemyslovi, i Bivojovi.
Bylo to moc hezké a poučné.
Miroslav Knap: Mně se líbilo, jak Lech a Čech
kráčeli s lidmi na sever. Stanuli pod horou, a když
na ni vystoupili, Čech prohlásil, že tohle je ta
země zaslíbená a pojmenovali ji po Čechovi.
Lukáš Krejčí: Libuše řekla, že už nebude lidem
vládnout, ale poradila jim, ať najdou oráče Přemysla a požádají ho, aby si Libuši vzal za ženu
a spolu vládli.

Pangea

Představení bylo velice zdařilé a poutavé.
Na závěr si všichni mohli prohlédnout zákulisí
s rekvizitami.
Třeťáci s pí. uč. Kadlečkovou
Postřehy třeťáků:
Vojtěch Stránský: Dnes jsme byli na divadle Perštejni. Zahráli nám Staré pověsti české. Na za-

17. února 2017 se 61 žáků naší školy zapojilo
do mezinárodní matematické soutěže PANGEA,
která vznikla v roce 2007 v sousedním Německu. Česká republika vstoupila do této akce poprvé ve školním roce 2014/2015, kdy se jí účastnilo
již 18 evropských zemí. Hlavním cílem soutěže je
podpořit motivaci žáků vůči matematice a zapojit co nejvíce žáků, kteří zažijí úspěch při řešení
různých matematických úloh.
Soutěž je rozdělena do šesti kategorií podle
jednotlivých ročníků (4. – 9. třída). Ve školním
kole žáci řešili během 45 minut 15 úkolů různých
obtížností. Do finálového kola, které proběhne

POHÁDKOVÝ LES 2017

MŠ Dubá si tímto dovoluje oznámit, že přípravy dalšího ročníku Pohádkového (Písničkového) lesa jsou v plném proudu. Tato oblíbená akce určená pro celou rodinu je naplánovaná na 27. května 2017. Zároveň bychom
touto cestou chtěli oslovit všechny zájemce, kteří by byli ochotní pomoci
nám s přípravou a obsluhou jednotlivých stanovišť, aby kontaktovali paní
učitelku Jaroslavu Sloupovou z oddělení Motýlků, kde získají všechny
potřebné informace. Protože je tato akce rok od roku navštěvovanější
a organizačně náročná, uvítáme každou pomoc. Předem všem moc děkujeme za projevený zájem.
Za kolektiv MŠ Dubá Zdena Šindelářová, ředitelka

POMOHLI JSTE

Sbírka pro útulek Kozly putovala na své místo 8. března. Celkem 113 kg
psí a kočičí stravy, 13 dek a 2 pelíšky. To je velká pomoc, o kterou se
zasloužili tito dárci: pí.Krausová, Jankotovi, Rupertovi, Poupovi, Habichovi, Valíčkovi, Lucka Heringová, Heptnerovi, Rejzkovi, Maškovi, Krnáčovi,
Knapovi, Hromádkovi, Krsovi, Sloupovi, Nikodémovi, Šepsovi, Dan Krejčík,
pí. Bláhová, Benešová, paní starostka města Dubá, paní ředitelka Ekoškoly Dubá, Dufkovi, Nemešovi, Fléglovi, Hejlíkovi, Zacharovi, teta Zdena,
pí. Ulmannová, pí. Pavlíková, pí. Brunclíková, Šperlovi, pí. Jeništová, Malčíkovi, Marklovi, pí. Volná, pí. Plicková, Akrmannovi, Kubíčkovi.
Moc děkujeme za vydatnou pomoc!
Jana a Pavel Maškovi

KLUBOVÉ AKCE

Ve čtvrtek 2. března proběhla v Klubu malých Dubáčků další kreativní
dílna. Děti s pomocí maminek vyráběly masopustní masky a velmi se jim
povedly. Někteří se nimi pochlubili druhý den v masopustním průvodu.
V pátek 17. března se maminky zase sešly a pustily fantazii při malování obrázků na trička. Na přání jsme zkusily i nažehlovat. Při vytváření
byla super nálada a výsledek stál za to. Krásná práce, maminky!
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Jak to všechno dopadlo, se žáci dozvědí nejpozději 31. 3. 2017 na webových stránkách soutěžewww.pangea-edu.cz. Budou zde uvedeni pod
příslušným „Pangeakódem“ a zároveň uvidí svévýsledky i v porovnání s ostatními.
Všem žákům děkuji za účast a reprezentaci naší školy.
Mgr. Miroslava Sochová

Kult ura

Galerie Pošta

První výstava letošní sezóny v Galerii Pošta v Dubé představí tvorbu výtvarnice Terezy Chaloupkové. Absolventka Ateliéru skla na univerzitě J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Ateliéru tělového designu na FaVU v Brně se zabývá neobvyklými výtvarnými technikami. Ve svých obrazech kombinuje a vrství různé
materiály, často využívá jako podklad fotografie. Tématem její tvorby jsou především mezilidské vztahy, způsoby komunikace a možnosti dorozumění.
Tereza Chaloupková pochází z Roudnice nad Labem, ale v současnosti
žije a pracuje v Ústí nad Labem. V Galerii Pošta představí své nové práce
a nové cesty své tvorby. Vernisáž této zajímavé výstavy bude v pátek 5. května od 18 hodin. Dále bude výstava otevřená vždy v sobotu a ve středu od
9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín návštěvy si zájemci
mohou dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

detail z obrazu Tonda

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
12. 4. 2017 – 19:00 CESTOU NECESTOU
Vynikajícími příběhy Miroslava Donutila. Přijďte se podívat, určitě se nudit
nebudete!!! Vstupné: 350 Kč
19. 4. 2017 19:00 KŠANDA
Komedie „Kšanda“ je nabitá dějem a originálním humorem. Vstupné: 290 Kč
29. 4. 2017 – 19:00 PAVEL CALLTA - MOMENTY TOUR 2017
Koncert českolipského rodáka. Vstupné: 200 Kč
KD Crystal
21. 4. 2017 – 19:00 LENKA NOVÁ: ČTYŘICÍTKA TOUR 2017
Česká zpěvačka a divadelní herečka. Od roku 2008 úzce spolupracuje s
Michalem Horáčkem. Vstupné: 200 Kč
10. 5. 2017 – 19:00 HANA ZAGOROVÁ
Na diváky čeká téměř dvouapůlhodinový koncert kde zazpívá Petr Rezek svoje největší hity. Celý večer doprovází skupina Jiřího Dvořáka
Boom!Band. Vstupné: 490 Kč
Vlastivědné muzeum
Ambit – hlavní výstavní prostor
do 21. 5. 2017 JIŘÍ SUCHÝ
malby, design, obrazy tvořené žhavým sklem
Galerie Jídelna
do 10. 5. 2017 VLADIMÍR KISELJOV – Entelecheia
Výstava maleb s živou malířskou performance
Galerie Chodba
do 31. 12. 2017 JAN KOMÁREK
plastiky ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie
Maštálkova výstavní síň
do 17. 4. 2017 DIALOG O ČESKÉ LÍPĚ
historie, památky, přítomnost města v představách dvou historiků: Zdeněk
Pokorný a Ladislav Smejkal.
26. 4. - 18. 6. 2017 ROLNÍK FRANTIŠEK KNĚŽÍK A TI DRUZÍ
Ze života na venkově Českolipska ve 20. století a zejména po roce 1945

Výstavy v roudnickém klášteře

Výstavy, pořádané v krásném prostředí ambitů bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad
Labem, jsou mimořádným zážitkem. Historie kláštera začíná rokem 1333, kdy započala jeho stavba. Práce později převzala huť Petra Parléře, která
v 2. polovině 14. století dokončila stavbu kláštera
i přilehlého kostela. Atmosféra nádherné gotické
architektury násobí dojem z vystavených děl.
V průběhu dubna je možné v ambitech kláštera shlédnout výstavu velkoformátových gobelí-

nů známé textilní výtvarnice, roudnické rodačky,
Evy Brodské. V bývalém klášteře vystavuje v
průběhu dvou let již podruhé, nyní u příležitosti
svých kulatých narozenin. Následně představí

své obrazy mělnická malířka Olga Otáhalová,
která část roku pobývá na Vrabcově u Dubé.
Vernisáž její výstavy se koná v neděli 7. května
od 10.30 hodin.
–myš–

Olga Otáhalová

Gobelíny Evy Brodské
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Zimní příprava TJ Slavoj Dubá

Zimní přípravu jsme zahájili 7. ledna na umělém
trávníku (UMT) Arsenal Česká Lípa. Na UMT
jsme měli 6 tréninkových jednotek, každá tato
tréninková jednotka trvala 1,5 hodiny. Během
této tréninkové jednotky jsme se hlavně zaměřili na zlepšení kondiční připravenosti hráčů. Během herně kondičních kruhových tréninků jsme
zapracovali taktéž na obratnosti, síle a na práci
s balonem na malém prostoru.
Na UMT jsme skončili s tréninky 11. února,
a 16. února jsme odjeli na 4denní soustředění.
Na zimním fotbalovém soustředění jsme začali
ve čtvrtek odpoledne 7kilometrovým výběhem.
Během pátečního dne nás čekaly tři tréninkové
jednotky (7:30 ranní výběh 4 km, 11:00 dopolední
trénink na UMT a od 16:00 jsme měli odpolední
trénink na UMT), v sobotu jsme měli dvě tréninkové jednotky na umělém trávníku a v neděli dopoledne jsme zakončili soustředění přátelským zápasem s mužstvem TJ Lokomotiva Česká Lípa.
Osobně si myslím, že se nám zimní příprava
povedla. Na tréninkové jednotky chodilo pravidelně kolem 15ti hráčů a na zimní fotbalové soustředění jelo 14 hráčů + realizační team. S přístupem
hráčů jsem velmi spokojen, myslím si, že nám
zimní příprava dost dala a že se to snad odrazí
ve výkonech v jarní části soutěže. Všichni jsme
pro to udělali maximum.
Jeden z hlavních cílů, který jsme si dali v realizačním teamu je stabilizace hráčského kádru.
Jsem velmi rád, že se naši hráči dávají postupně zdravotně dohromady a zapojují se do tréninkového procesu. Doufám, že se nám budou
zranění vyhýbat a že nenastane situace jako na
podzim, kdy jsme měli až 13 hráčů díky zranění
mimo. Po odehraném podzimu bylo jasné, že budeme muset stávající kádr udržet, popřípadě doplnit o posily. S radostí mohu oznámit, že se nám
povedlo přivést tyto posily: Martin Beneš (trvalý
přestup z mužstva TJ Sokol Tuhaň – III. třída),
Lukáš Šembera (půlroční hostování s opcí na trvalý přestup z mužstva SK Plaston Šluknov – I. A
třída), Jaroslav Švec (trvalý přestup z mužstva TJ
Doksy – okresní přebor/starší dorost), Ferdinand
Hanuš (půlroční hostování s opcí na trvalý přestup z mužstva TJ Sokol Tuhaň – III. třída).

Bohužel naše mužstvo opustil Miroslav Demeter, který neodolal nabídce z mužstva FC
Dynamo Holany a přestoupil do Holan na trvalý přestup. Tímto bych chtěl Mírovi za celý Slavoj popřát hodně štěstí, fotbalových a osobních
úspěchů.
V rámci zimní přípravy jsme odehráli tato
přátelská utkání:
1. přátelský zápas 19. února 2017 od 08:45
UMT Heřmanice TJ SLAVOJ DUBÁ x LOKO Česká Lípa (1:4) Utkání bylo součástí tréninkového
programu 4denního soustředění.
Měli jsme za sebou tři náročné dny a na výkonu, hlavně v prvním poločase, to bylo vidět.
Byla na nás znát pochopitelná únava a hráči
LOKO toho dokázali využít, proto byl výsledek
za prvních 30 minut 3:0. S přibývajícím časem
šla naše hra nahoru a dostávali jsme se postupně do hry – zlepšili jsme hlavně pohyb po hřišti.
Na výsledek moc nehledím, toto utkání bylo zařazeno do programu hlavně kvůli kondičním důvodům, a abychom dostali do těla zápasový rytmus. Takže toto utkání splnilo svůj účel.
2. přátelský zápas 26. února od 13:00 UMT
Nový Bor TJ SLAVOJ DUBÁ x FK Pertoltice pod
Ralskem (0:0) Na tento zápas jsem byl velmi
zvědavý, jak se se soupeřem vypořádáme, jelikož Pertoltice odehrály v podzimní části sezóny
14 zápasů a mají na svém kontě 14 výher. Na
zápas jsme měli k dispozici 21 hráčů, tudíž jsem
hráče záměrně rotoval sestavou. První poločas
moc šancí oku diváka neukázal. V druhém poločase už byly šance jak na jedné straně, tak na
druhé. Škoda jen, že jsme v posledních 15 minutách nevsítili branku, jelikož jsme soupeře fyzicky přehrávali a šance na vsítění gólu jsme
měli. Zápas tedy skončil, myslím si, zaslouženou remízou.
3. přátelský zápas 05. března od 17:00 UMT
Česká Lípa TJ SLAVOJ DUBÁ x Doksy B/Staré
Splavy (1:2) I když jsme tento zápas prohráli, tak
si myslím, že jsme hráli s dlouholetým účastníkem krajské B třídy vyrovnanou partii. Škoda jen,
že jsme naše šance neproměnili v góly a že jsme
dostali dle mého názoru nešťastný druhý gól, který byl ze standartní situace. Celkový výkon teamu

hodnotím dobře, je vidět kondiční zlepšení a zlepšující se souhra teamu. Myslím si, že konfrontace
s týmem z vyšší soutěže v této fázi přípravy byla
více než účelná a že můžeme na tomto výkonu
v budoucnu stavět.
4. přátelský zápas 11. 03. 2017 od 13:00 UMT
Nový Bor TJ SLAVOJ DUBÁ x TJ Jiskra Nový Oldřichov 4:1 (3:0) Góly: Wagenknecht ml., Drahoňovský, Kamarád, Němec
Zasloužená výhra hlavně díky výkonu v prvním poločase, který jsme vyhráli 3:0. Druhý poločas již tak kvalitní z naší strany nebyl, jelikož
jsme polevili v běhání bez balonu a v celkové
koncentraci. Jsem rád, že jsme v prvním poločase navázali na dobrý výkon z předchozího utkání
a že jsme po taktické stránce splnili to, co jsme
si řekli v kabině.
Sestava Dubé: Dvořák (GK), Švec, Jeništa ©,
Beneš, Soukup, Drahoňovský, Kamarád, Němec,
Šembera, Wagenknecht ml., Šverma. Náhradníci:
Drunecký, Hanuš, Sloup, Franěk, Šíma.
Hráči pro jarní část sezóny 2017: Dvořák Tomáš, Šíma Lukáš, Drahoňovský Lukáš, Soukup
Miroslav, Rejzek Josef, Jeništa Jan, Franěk František, Sloup Jakub, Beneš Martin, Švec Jaroslav,
Šíma Lukáš, Wagenknecht Luboš, Kamarád Jan,
Drunecký Libor, Heptner Milan, Šembera Lukáš,
Hanuš Ferdinand, Němec Jakub, Wagenknecht
Lubomír, Vokolek Miloslav, Vaněk Josef, Šverma Martin, Šíma Lukáš, Hladký Tomáš, Jombík Petr.
Chtěli bychom naše fanoušky informovat,
že máme nové webové stránky a Facebookové stránky, kde kromě novinek v klubu najdete
také výsledky zápasů, tabulku soutěže, soupisku a další informace co se týče klubu TJ Slavoj Dubá.
Webové stránky: www.slavojduba.cz
Facebook: @tjslavojduba
e-mail: tjslavojduba@gmail.com
Dále bych chtěl za celý Slavoj poděkovat našim sponzorům a hlavně městu Dubá za finanční
a technickou pomoc. Bez Vaší pomoci bychom
fotbal v Dubé dělali jen stěží.
Jakub Fliegl
ROZPIS ZÁPASŮ - JARO 2017
14. kolo Sobota 25. 3.
15. kolo Neděle 2. 4.
Stružnice - Dubá
16. kolo Sobota 8. 4.
17. kolo Neděle 16. 4.
H. Police - Dubá
18. kolo Sobota 22. 4.
19. kolo Neděle 30. 4.
Bukovany - Dubá
20. kolo Sobota 6. 5.
21. kolo Sobota 13. 5.
Dubá - Dubice
22. kolo Sobota 20. 5.
D. Libchava - Dubá
23. kolo Sobota 27. 5.
Dubá - Sosnová
24. kolo Neděle 4. 6.
Zákupy - Dubá
25. kolo Sobota 10. 6.
Dubá - Loko Č. L. A
26. kolo Neděle 18. 6.
Dubnice - Dubá
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12:00
15:00

Dubá - Svor

13:00
15:00

Dubá - Jestřebí

13:30
16:00

Dubá - Žandov

14:00
14:00

Dubá - Kravaře

10:30
14:00
14:00
14:00
17:00

Mas��us� 2017
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