září 2013

Vážení spoluobčané,
v úvodu mého slova pro tento měsíc bych se chtěla
vrátit k právě probíhající rekonstrukci Slávie. O tom,
že se jedná o skutečně rozsáhlou akci, není pochyb
a je to patrné již na první pohled z ulice. Mnohé
z vás zajímá, jak v posledních týdnech vypadá Slávie uvnitř. Protože z bezpečnostních důvodů není
možné umožnit veřejnosti přístup na staveniště, připravili jsme pro vás alespoň několik fotografií, zachycujících zejména prostory sálu tak, jak vypadal
v době, kdy byl zcela odkrytý, tedy po odstranění
původních krovů, krytiny i zavěšeného stropu. Fotografie naleznete uvnitř Dubáčku (v barevné podobě
budou k vidění v Dubáčku, který umisťujeme na naše
webové stránky).
Téměř v samém závěru srpna, přesněji řečeno
ve dnech 27. až 29. 8. byla v Dubé realizována avizovaná oprava výtluků na místních komunikacích
v ulicích Zahradní, Poštovní, Školní, na Masarykově
náměstí a na Malé Straně, a to včetně autobusového nádraží. Obyvatelé zmíněných ulic byli na termín
realizace oprav předem písemně upozorněni, neboť
bylo třeba zajistit, aby v daných termínech v těchto
ulicích nebyla zaparkována vozidla, která by bránila
ve výspravě výtluků. Tímto ještě jednou děkuji všem
občanům a návštěvníkům města za spolupráci, díky
níž nedošlo k žádným větším komplikacím.
Koncem minulého měsíce byly rovněž zahájeny
práce související se sanací jílovitého svahu nad domem čp. 264 v Nedamovské ulici a odvedením dešťové vody z této části do dešťové kanalizace. Cílem
akce je zamezit dalším sesuvům, k nimž v posledních
letech docházelo při silnějších deštích. Celá akce je

Slovo úvodem
spolufinancována z Operačního programu životního
prostředí, přičemž spoluúčast města je 10% z uznatelných vynaložených nákladů. K sesuvu svahu nad
domem čp. 264 došlo poprvé koncem září 2010 po
vydatných dešťových srážkách. Sesunutý materiál se
zastavil o dům čp. 264 a částečně narušil jeho zdivo. Svah je dlouhodobě nestabilní a ohrožuje zdraví
a životy občanů. Obsahem projektu je sanace svahu, tedy úprava povrchu terénu do terasovitého tvaru. Použity zde budou tahové geomříže a propustné
štěrkové materiály. Dojde jak k odvodnění, tak i k obnovení vegetačního krytu povrchu a zbudování nízké patní zídky. Na základě požadavků společnosti
SČVK byla dopracována i projektová dokumentace
na odvedení vody ze zídky vybudováním dešťové kanalizace. Věřím, že se nám díky této rozsáhlé akci
podaří tento problematický svah zajistit tak, aby již
objekt pod ním nebyl ničím ohrožen.
V září, tedy po skončení hlavní letní prázdninové
sezóny bude zahájena další z dlouho očekávaných
velkých akcí, a to realizace první etapy projektu tzv.
bezbariérovosti Dubé. V minulých vydáních Dubáčku
jsme vás již několikrát informovali o tom, že v rámci
dosažení bezbariérovosti města bude v první etapě
vybudován chodník vedoucí od mateřské školy, Nedamovskou ulicí, podél potoka, přes lipovou alej až
ke koupališti. Zároveň se do lipové aleje vrátí dřevěná lávka přes potok, která odtud musela být kvůli
velmi špatnému technickému stavu odstraněna.
Nezbývá než doufat, že počasí nám zůstane
nakloněno, aby veškeré akce, mohly být dokončeny v termínech, které jsou naplánované. Ostatně je
třeba říci, že letošní sezóna je, co se počasí týče

nejlepší za posledních několik let. O tom vypovídá
i samotná bilance nedamovského autokempu. Ten od
svého otevření na konci dubna až do konce července
vydělal na 208 tisíc korun, z čehož více než 146 tisíc
korun činily pouze tržby ze vstupného. S dosavadním
výsledkem jsme tedy nad míru spokojeni.
V následujícím odstavci bych se ještě chtěla
v krátkosti ohlédnout za letošním, již devatenáctým,
ročníkem Mezinárodních jazzových dnů Dubá, které se konaly v srpnu. Pravdou je, že pátečnímu programu počasí skutečně nepřálo a tak se účinkující
museli spokojit s provizorními podmínkami pod přístřeškem u letního kina. Druhý den už ale naštěstí provázelo podstatně přívětivější počasí, takže je
i přes tyto drobné komplikace možné říci, že se
jazzové dny opět vydařily. Velké poděkování samozřejmě patří všem sponzorům, účinkujícím, divákům
a v neposlední řadě každému, kdo se na přípravách
MJD podílel. Největší poděkování ovšem jako tradičně patří panu JUDr. Vítu Fialovi.
Připomínám, že v sobotu 14. září se u sušárny
chmele koná třetí ročník Dnů evropského dědictví,
na které jste všichni srdečně zváni.
V samém závěru tohoto sloupku bych chtěla
všem školákům a zejména pak našim prvňáčkům
popřát, aby do nového školního roku, který jim začal 2. září, vstoupili pravou nohou, a aby se nejen
oni, ale také jejich rodiče mohli radovat ze samých
krásných známek. Těm, kteří v červnu opustili brány
naší základní školy, přeji, aby se jim v nových kolektivech líbilo a hlavně, aby se jim na středních školách
a učilištích dařilo.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Informace pro občany - finanční příspěvky

Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky
na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren
odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá,
tel. číslo 487 870 103, paní Lenka Čermáková. Žádosti je nutné podat
nejpozději do pátku dne 15. listopadu 2013
na podatelnu Městského úřadu Dubá.

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Veřejné zasedání
zastupitelstva bude
19. 9. od 18.00 hodin
v Dubé

Povinná elektronická komunikace
Okresní správa sociálního zabezpečení Česká Lípa připomíná zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně
činným, že ve smyslu platné právní úpravy budou po 1. 1. 2014 povinná hlášení do registru pojištěnců a registru
zaměstnavatelů přijímána pouze v elektronické podobě a to buď prostřednictvím Veřejného rozhraní elektronického
podání (VREP) nebo informačním systémem datových schránek (ISDS). Zveřejňujeme zde proto kontakty
pracovníků OSSZ, kteří poskytují bližší informace k e-komunikaci. Doporučujeme všem, „malým“ i „velkým“
zaměstnavatelům, případně jejich účetním, aby co nejdříve podnikli potřebná opatření pro přechod na e-podání.
Zaměstnavatelé se k elektronické komunikaci musí nejprve zaregistrovat na okresní správě sociálního zabezpečení.
Řada zaměstnavatelů již nyní výhod elektronického podání využívá a každý týden se k elektronickému přenosu dat
registrují další a další.
Kopecká Pavla, tel.: 487 889 202, e-mail: pavla.kopecka@cssz.cz
Kučerová Kateřina, tel.: 487 889 302, e-mail: katerina.kucerova3@cssz.cz
Skořepová Renata, tel.: 487 889 301, e-mail: renata.skorepova@cssz.cz
Sůvová Monika, tel.: 487 889 311, e-mail: monika.suvova@cssz.cz
Štráchalová Marcela, tel.: 487 889 128, e-mail: marcela.strachalova@cssz.cz
Vránová Helena, tel.: 487 889 120, e-mail: helena.vranova@cssz.cz
Ve dnech
16. 09. 2013 – 27. 09. 2013
bude Městská knihovna v Dubé
uzavřena
z důvodu čerpání dovolené.
Dubáček
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Z městské matriky

JUBILEA

Vokálová Jitka, Dubá 70 let
Matějovič Kamil, Dubá 83 let
Vencová Ludmila, Nový Berštejn 75 let
Kasalová Božena, Dubá 91 let
Kodytková Václava, Dubá
Svobodová Milada, Dubá
Čejková Růžena, Dubá 82 let

NAROZENÍ

Hendrychová Dita, Dubá

ÚMRTÍ

Řeřicha Bohumil, Dubá

Z
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dubáček -
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Rekonstrukce Slávie
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19. Mezinárodní jazzové dny
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Dubáček

Foto Bc. Lucie Heringová

Dubáček -
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červenci
l Dne 4.7.2013 od 16:18 do 16:44 vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2601 v KÚ Dřevčice s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
nalomená větev třešně v komunikaci. Jednotka
pomocí elektrického navijáku provedla stržení
větve a její odstranění mimo vozovku.
l Dne 6.7.2013 od 11:43 do 12:20 vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy, číslo
270 v KÚ Nový Berštejn s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda
osobního automobilu s motocyklem. Na místě byla
jedna zraněná osoba, která byla předána
do péče Záchranné zdravotní služby. Motocykl byl zajištěn proti možnému vzniku
požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku
provozních kapalin. Uniklý benzín byl zlikvidován pomocí 5 kg sorbentu Absodan.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 10.7.2013 od 10:35 do 13:38 hodin
vyjela jednotka k požáru lesního porostu
v KÚ Tuhaň a technikou CAS-32 T148
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní hrabanky, borůvčí a klestí na ploše 20 x 30 metrů. Lokalizace a následná
likvidace byla provedena třemi proudy „C“.
Na místě dále zasahovala místní jednotka JSDHO Tuhaň a Hasičský záchranný
sbor ÚO Česká Lípa. Příčina vzniku požáru byla
nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Dle majitele
byl požár beze škody, uchráněn byl lesní porost
v hodnotě 100.000,- Kč.
l Dne 13.7.2013 od 18:43 do 20:08 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2602 v KÚ Lhota s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
zavěšená nalomená větev nad komunikací. Jednotka provedla pomocí ručního navijáku stržení
větve, její následné rozřezání a odstranění z vozovky.
l Dne 24.7.2013 od 00:18 do 02:24 hodin vyjela jednotka k požáru do Rozprechtic s technikou
CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo

zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár osobního automobilu v bývalé hospodářské
budově u rekreačního domu ve III. fázi požáru.
Do příjezdu jednotky z Hasičského záchranného
sboru ÚO Česká Lípa jednotka provedla pomocí
jednoho proudu „C“ lokalizaci požáru a ochranu
konstrukce objektu. Následná likvidace byla provedena jedním proudem vysokotlaku a použitím
20 litrů smáčedla. Z objektu byla vynesena tlaková láhev s PB plynem a dva kanystry s benzínem. Příčina vzniku požáru je v šetření Policie
ČR. Dle majitele vznikla škoda na vozidle ve
výši 140.000,- Kč, uchráněn byl majetek ve výši
500.000,- Kč (hospodářská budova).

l Dne 24.7.2013 od 18:14 do 18:56 hodin vyjela jednotka k úniku ropných látek na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v Českolipské ulici, Dubá s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
únik motorové nafty v délce 400 metrů, který byl
následně zlikvidován pomocí 250 litrů sorbentu
Vapex. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 24.7.2013 od 19:52 do 21:50 hodin vyjela
jednotka k požáru v KÚ Tuhaň, Domašice s technikou CAS-32 T148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár lesního porostu na ploše 50 x 50 metrů ve
svažitém terénu. Jednotka z rozkazu velitele zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla určena na doplňování vody a stří-

dání hasičů na proudech. Příčina vzniku požáru
je nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Škoda je
v šetření správce polesí a Policie ČR.
l Dne 29.7.2013 od 07:36 do 08:45 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2695 v KÚ Zakšín s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byly zjištěny spadlé dva
vzrostlé stromy na komunikaci. Jednotka pomocí motorových řetězových pil vypomohla místním
občanům s rozřezáním kmenů stromů a jejich následném odstraněním z vozovky.
l Dne 29.7.2013 od 16:56 do 17:53 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Nový Berštejn s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1
+ 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl odchycen toulavý pes, který byl následně přemístěn do
kotce města Dubá. O události byla informována ekoložka města Dubá sl. Zuzana
Martínková.
l Dne 29.7.2013 od 19:57 do 20:30 hodin vyjela jednotka k technické pomoci
na komunikaci II. třídy, číslo 270 v KÚ
Vrchovany s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a
provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý
strom na komunikaci, který byl následné
pomocí motorových řetězových pil rozřezán a odstraněn z vozovky.
l Dne 29.7.2013 od 20:30 do 22:28 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do
Zahradní ulice v Dubé s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny zatopené suterénní prostory a garáž rodinného domu do výše
20 cm. Jednotka provedla odčerpání pomocí motorového a elektrického kalového čerpadla.
l Dne 29.7.2013 od 21:28 do 21:50 hodin přejela jednotka k technické pomoci do Nedamova
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 2 z důvodu
nahlášení jiskření sloupu elektrického vysokého
napětí. V době příjezdu jednotky již nebylo zjištěno žádné jiskření. Místo zásahu bylo předáno
pracovníkům rozvodných závodů.
Jaroslav Hoza

Hasiči radí občanům

Jak se chránit v zamořeném prostředí
I dnes se můžeme setkat se situacemi, kdy dojde k úniku nebezpečné látky do ovzduší. Třeba při poruše technologie v provozu nějaké firmy, při chybném skladování nebo při dopravní
nehodě cisterny převážející nebezpečnou látku
po silnici nebo železnici. Únik nebezpečné látky
může vážně ohrozit naše zdraví, někdy i životy.
Proto je důležité vědět, jak se proti tomuto nebezpečí chránit.
V případě vzniku havárie nás budou varovat
sirény. Pokud bude třeba překonat zamořený prostor, případně bude vyhlášena evakuace obyvatelstva ze zamořené oblasti, bude nutné chránit
si před účinky nebezpečné látky dýchací cesty,
sliznice a celý povrch těla. K ochraně využijeme
prostředky běžně dostupné doma, v kanceláři
či škole, tzv. prostředky improvizované ochra-

ny. Jedná se zejména o oděvní součásti a další doplňkové prostředky. Platí pravidlo, čím více
vrstev, tím lépe. Nejvhodnější je svrchní vrstva
z nepromokavého materiálu. Jak si tedy improvizovaný prostředek zhotovit?
Postup ochrany a přehled základních prostředků improvizované ochrany:
1. Ochrana dýchacích cest (nosu a úst) – přeložený kapesník, ručník, utěrka nejlépe navlhčené
vodou, které upevníme kolem zátylku šátkem, šálou.
2. Ochrana očí – uzavřené brýle (potápěčské,
plavecké, lyžařské, motocyklové, pracovní), případně průhledný igelitový sáček.
3. Ochrana hlavy – plavecká čepice, zimní čepice, lyžařská kukla, šátek, kapuce, případně igelitový sáček.
4. Ochrany povrchu těla – kombinéza, sportovní

souprava, dlouhý kabát, bunda z nepromokavého
materiálu, pláštěnka.
5. Ochrana rukou a nohou – rukavice, vysoké boty
(holínky, kozačky), igelitové sáčky nebo tašky.
Musíme zakrýt celý povrch těla, brýle a další ochranné prostředky utěsníme lepicí páskou, rukávy a nohavice stáhneme gumičkami, lepicí páskou nebo provázky tak,
aby se nebezpečná látka nemohla dostat
na kůži. Oblékneme si více vrstev oblečení.
Po návratu ze zamořeného prostředí odložíme
oděv včetně všech ochranných pomůcek do igelitového pytle, který uzavřeme, pečlivě se osprchujeme a převlékneme se do čistého oděvu.
Nezapomeneme si vyčistit také uši, nos a provést výplach očí.
por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje
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Ještěd má narozeniny!

V letošním roce slaví jeden z nejvýznamnějších
technických unikátů – horský vysílač a hotel Ještěd – významné jubileum, a to 40 let od svého
otevření v roce 1973. Není však jedinou památkou
svého druhu, která se pyšní „kulatými narozeninami“. Kabinová lanovka vedoucí na vrchol Ještědu
(provozována Českými drahami a.s.) oslavila v letošním roce 80 let svého fungování.
Oslavy Ještědu se uskuteční 21. září 2013
a odstartují v 9:30 hodin na hoře Ještěd. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jindy nepřístupné
prostory vysílače a hotelu Ještěd. Po celý den
(10:00 – 21:00) zde bude probíhat bohatý kul-

turní doprovodný program – např. módní přehlídky dobových modelů, tradiční vynášení sudů piva
na vrchol, výjezd autoveteránů na Ještěd a jejich
komentovaná prezentace, hudební vystoupení,
promítání dobového filmu podle přání veřejnosti
(hlasovat o výběru filmu lze na turistickém portále www.liberecky-kraj.cz a na facebookovém profilu Cestou necestou), prodej regionálních výrobků,
výstava původního vybavení restaurace a hotelu
Ještěd ze sbírek Severočeského muzea, výstava fotografií Fenomén Ještěd, tématické výtvarné workshopy, interaktivní dílny pro děti, soutěže
a další. Bonusem bude zpřístupnění nově zrekont-

PLACENÁ INZERCE

JARNÍ AKCE NA UHLÍ
Areál PILY LUKA
Markvart Ladislav
Luka 8, 472 01 Doksy
tel: 723 524 112
email: pila.luka@seznam.cz
nabídka uhlí:
Ořech I., Ořech II.,
Kostka Ledvice, polské uhlí
V našem areálu můžete také zakoupit
německé uhelné brikety a dřevěné brikety.
Brikety jsou buď pytlované po 25 kg
nebo volně ložené.
Doprava k vám domů zdarma,
složení pasem také zdarma.
Uhlí je skladované v hale.
Pro více informací nás kontaktujte
telefonicky nebo emailem.

PLACENÁ INZERCE

Dubáček

rustruovaného hotelového salonku podle původního
návrhu architekta Otakara Binara.
Zároveň zveme všechny čtyřicátníky (rok narození 1973), aby se připojili k pokusu o vytvoření
rekordu v počtu čtyřicátníků, kteří se sejdou na jednom místě (více na www.liberecky-kraj.cz)
Oslavy Ještědu budou doprovázeny dalším programem i přímo v Liberci, např. Dnem otevřených
dveří Dopravního podniku města Liberce (10:00 –
17:00), jízdami historickou tramvají do Hanychova
a Lidových Sadů (10:00 – 17:00). Zájemci si budou moci prohlédnout strojovnu kabinové lanovky
na Ještěd (8:00 – 18:00).
Návštěvníci se mohou dopravit na Ještěd několika způsoby. V provozu bude kabinová lanovka,
která u příležitosti oslav nabídne zvýhodněné ceny
(8:00 – 23:00), zajištěna bude přeprava historickými autobusy od spodní stanice lanovky na parkoviště k Ještědce, které budou vyjíždět každou
půlhodinu. Návštěvníci mohou vyjet i sedačkovou
lanovkou, která nabízí cyklistům možnost přepravy
kol. Po dobu oslav bude uzavřen vjezd z Výpřeže
k Ještědce. Oslavy budou zakončeny ohňostrojem.
Vstup zdarma! Kompletní program Oslav Ještědu
naleznete na www.liberecky-kraj.cz a www.jestedliberec.cz Na Oslavách Ještědu se podílí Liberecký kraj společně se Statutárním městem Libercem,
Českými Radiokomunikacemi, Hotelem Ještěd,
společností BusLine, Dopravním podnikem měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, Českými drahami,
Severočeským muzeem v Liberci, společností Active art, sdružením Ještěd 73 a Automuzeem Vratislavice n.N.

Dubáček -

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

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 7. 9.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

sobota 21. 9.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

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

neděle 22. 9.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel. 487 843 622

sobota 14. 9.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 28. 9.
MUDr. Naděžda Motlíková
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 853 014

neděle 15. 9.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

neděle 29. 9.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917

8

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Ze života škol
Jizerské rozhlížení
Bramberk, Ještěd, Černá Studnice, Nisanka a Tanvaldský Špičák. To jsou rozhledny Jizerských
hor, ze kterých se měly možnost rozhlédnout děti z letního tábora Ekoškoly Dubá. Putování po
rozhlednách proběhlo od 5. 8. do 11. 8., a zázemí pro výšlapy (ubytování a skvělé stravování)
poskytl pan František Kolařík z chaty MUHU v Jindřichově u Jablonce. Všem doporučujeme.
Součástí pobytu bylo psaní kroniky, aby si každý rodič mohl prohlédnout cestu svého
potomka. Děti napsaly i pohled domů, zažily úžasné večerní diskotéky, zkoušku odvahy,
sportování, koupání v Jablonecké přehradě i přírodním jezírku, cestování vlakem a lanovkou.
Někteří si vyzkoušeli své maximální možnosti, to když šplhali do prudkých kopečků.
Věříme, že tábor obohatil děti o veselé zážitky, a že na něj budou rádi vzpomínat.
Děkujeme městu Dubá za příspěvek na dopravu. Děkujeme rodičům za jejich důvěru, se
kterou nám děti svěřili.
Věříme, že i příští prázdniny budeme moci nabídnout takovou aktivitu.
Jana a Pavel Maškovi

Už jsme cyklisté

17. června se vydali žáčci ze 4. třídy Základní
školy Dubá na dopravní hřiště v České Lípě. Čekaly je teoretické i praktické zkoušky. A v jedenáct hodin dopoledne pak získali skoro všichni
své první řidičské oprávnění na řízení jízdního
kola. Nevidomý David zkoušky nedělal. Ale na
dopravní hřiště s námi jel. Se svou asistentkou,
kterou má mimo jiné i díky finančním prostředkům získaným z nadačního příspěvku „Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“,
si prošel dopravní hřiště a hmatem poznával některé dopravní značky.
Mgr. Veronika Matějková

Dubáček -
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Co se děje
v Ekoškole
Dubá
o prázdninách?
Navenek to vypadá, že si užívá klidu od dětského povykování a školního režimu. Ve skutečnosti to v ní žije. Koncem června firma TOPRON vyměnila na staré budově veškeré topné
zařízení. To s sebou přineslo samozřejmě značný nepořádek. A tak paní uklízečky nastoupily
do velmi náročného úklidu. Pan školník maluje
a maluje. Učitelé se střídají v pravidelných službách na školní zahradě. Zvířátka mají pravidelné
krmení, které jim zpestřují návštěvy dětí z koňského tábora z Vrchovan. Děti je nejen vyvenčí,
ale i nakrmí a mají tak nevšední zážitek ze školy o prázdninách.
Mgr. Jana Mašková
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Kultura
Mělnické vinobraní
27. - 29. září 2013

Mělnické vinobraní se uskuteční tradičně od pátku do něděle 27.9. - 29.9. 2013. Mezi největší taháky bude mimo tradičního burčáku (zrychlí krok,
ozdraví tělo) a pouťových atrakcí patřit bohatý hudební program. Město Mělník k letošnímu vinobraní zveřejnilo tyto informace:
„Vinobraní v letošním roce bude v nových lokalitách. Náměstí Míru představí vinný trh s Vinnou
scénou, ulice Česká a Svatováclavská řemeslné
tržiště. Historická scéna ozdobí zámecké nádvoří. Hlavní scéna se vrací na nám. Karla IV., country scéna bude na Palackého náměstí. V přilehlých
ulicích najdeme tradičně zábavné atrakce. Velká
část vinobraní bude přístupna bezplatně, chystáme i další překvapení.“
www.melnickevinobrani.cz

Dubáček

Dubáček -
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Kulturní akce v Novém Boru

Letní kino
sobota 14. září v 10 hodin

Nový Bor pro člověka v tísni

Dopolední program DDM Smetanka
Od 13 hodin vystoupí skupiny: Ajeto Dixi, David Singer, Cháska, Instorm, Gipsy-Bor band,
Tetrahop, Optimik II, Zhasni, MP3, Unaffected
Evolution, Swayambu, Candát
Vstupné na celý den 100 Kč s možností zakoupit extra charitativní vstupenky v hodnotách
200 Kč a 300 Kč.
Městské divadlo
středa 18. září v 19 hodin
Slavnostní zahájení Novoborské šachové corridy.

BUTY

Koncert české populární skupiny
vstupné: 50 Kč
Městské divadlo
čtvrtek 19. září v 19:00

DVA NA KANAPI

Režie: R. Přibil, Hrají: E. Čekan, R. Valenta, S.
Nálepková, M. Sochor, H. Baroňová, M. Kavan.
Skvělá francouzská komedie. Známý advokát a
jeho žena, zubní lékařka, se rozvádějí. Problém
je v tom, že právní kancelář i zubní ordinaci
mají ve svém domě. Situaci vyřeší tím, že dům
rozdělí na dvě stejné části červenou stuhou.
Každý z obou manželů se samozřejmě chystá
začít nový život. On s mladou fešandou, ona
s mladým hercem. Dobrou komedii podtrhují
skvělé herecké výkony: v roli sluhy se objeví
Ernesto Čekan a Radek Valenta (Jindřich z pohádky Princezna ze mlejna), špatnou zubařku
si zahraje Světlana Nálepková a jejího milence
Martin Kavan (pošťák Ondřej - Pošta pro tebe).
Hra se dočkala i filmového zpracování.
vstupné: 240 Kč
Navrátilův sál
sobota 21. září v 19:00

LUŽICKÁ TRÁVA

Hraje a zpívá bluegrass, gospel, old-time
country music.
Hrají: Miroslav Pozník - guitar, Miloš Macháček
- upright bass, Tomáš Kejklíček - banjo, Karolina Stránská - mandolin
vstupné: 70 Kč
Městské divadlo
neděle 22. září od 17:00
Pragokoncert pronajaté představení

MICHAL JE KVÍTKO

Michal, bez ohledu na počasí i roční období
dokáže, že během představení rozkvete celé
jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové
Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! .. pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. A
to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho
mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má
dokonce legraci! Tak se přijďte bavit s námi! Už
nyní se na vás moc těšíme!
vstupné: 169 Kč

Městské divadlo
pondělí 23. září v 19:00
Divadlo Mladá Boleslav, Moliére

SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ

Šibalové byli a jsou. Hýbou světem, proto jsou
šibalové. Ti dnešní, spíš nedůvěryhodní. Svým
pokleslým šibalstvím nudí. Už nejsou zábavní. Ani hodni jeviště. Moliérův SCAPINO je ŠIBAL podobný Belmondovým filmovým hrdinům.
Také přitažlivý, důvěryhodný, obdivuhodný. Nasazuje krk, nastavuje záda, přijímá rány a taky
dává, nesmiřuje se s hloupým pořádkem věcí.
V hlavních rolích: Argant: Miroslav BABUSKÝ,
Geront: Petr BUCHÁČEK, Oktáv, Argantův syn:
Martin HRUBÝ aj.
vstupné: 250 Kč
Navrátilův sál
čtvrtek 26. září v 18:00
PhDr. Vladislav Jindra

TROCHU HISTORIE NIKOHO
NEZABIJE

přednáška na téma: Horké září 1938 (75. výročí)
vstupné: 50 Kč

Měsíčník informací z Dubé a okolí -
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Výstavy ve
Vlastivědném
muzeum
v České Lípě

Galerie 18. 9. – 3. 11.
Indický svátek - fotografie a artefakty z Indie T.
Petra. Svátek se koná jednou za 12 let. V průběhu výstavy se uskuteční beseda s autorem.
Jídelna 10. 9. – 27. 10.
Zdeněk Šulc - velkoplošné obrazy a kresby.

Úštěk

Galerie U Brány 23. 8. – 26. 9.
akad. malíř Karel Pokorný - Obrazy a pastely průřez tvorbou souputníka J. A. Pacáka a Ivana Mládka
Galerie U Brány 27. 9. – 14. 11.
Jan Saudek – Fotografie i olejomalby - dílo geniálního i kontroverzního umělce slavného jména

Dubáček -
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Výstava
fotografií
Máchova
kraje

Významní fotografové Vladimír Kuřátko a Zdeněk Halíř vystaví své velkoformátové fotografie
na téma Máchův kraj v Dubé v Galerii Pošta.
Výstava souvisí s vydáním knihy Máchův kraj poetický, kterou oba fotografové spolu s Renatou
Mauserovou vydali.
Vernisáž výstavy fotografií Vladimíra Kuřátka a Zdeňka Halíře v Galerii Pošta v Dubé se
koná v pátek 27. září od 18 hodin. Výstava potrvá do 26. října.
–myš–

Vladimír Kuřátko
Zdeněk Halíř

MĚSTO DUBÁ POŘÁDÁ
ZÁJEZD NA

ZAHRADU
ČECH
v úterý 17. září 2013 ve 13,00
hodin z náměstí
cena dopravy je 80,- Kč
zájemci se mohou hlásit
v infocentru na MěÚ Dubá
(počet míst je omezen počtem
míst v autobusu)

Vendula a Petr Císařovských PRODEJ SLEPIČEK
v Galerii Pošta
Drůbež Červený Hrádek,
PLACENÁ INZERCE

Výstava obrazů Venduly Císařovské a soch a kreseb Petra Císařovksého nabízí návštěvníkům v Galerii
Pošta v Dubé možnost nahlédnout do vnitřních světů dvou významných umělců, spjatých s Kokořínskem.
Akademická malířka a restaurátorka Vendula Císařovská stvořila ve svých obrazech snový svět, plný
jinotajů, magických přízraků
a hořce vtipných scén. Zatímco akademický sochař
Petr Císařovský svým kovovaným sochám dává lehce
ironický nadhled spojený se
syrovostí kovářsky zpracovaného železa. Tato výstava v dubské Galerii Pošta
potrvá do 21. září. Galerie
je otevřená vždy v sobotu a
ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin, případně je možné si
jiný termín návštěvy dohodnout na telefonním čísle 607
138 832.
–myš–

firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu.
Stáří slepiček 15 až 18 týdnů.
Cena od 149,- do 170,- Kč/ks,
v začátku snášky 178,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
v sobotu 14. září 2013 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Bližší informace na tel: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719

Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek,
cena 15,- až 22,- Kč/ks
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Skalní hrad Sloup
Na kraji obce Sloup v Čechách se tyčí památkově chráněný hrad v pískovcovém skalním suku
se svislými a místy i převislými stěnami. Skála,
vysoká 35 m, je protkána vytesanými prostorami, které měly církevní i světské určení a vznikaly v průběhu několika století. Stavby jsou uvnitř
skály i na jejím povrchu.

Archeologické nálezy při úpatí skály dokládají osídlení z doby lužické kultury a Keltů.
Již ve středověku byl osídlený samotný skalní
suk, od počátku 14. patřil hrad Berkům z Dubé,
v první polovině 15. století se tu vystřídaly i jiné

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Tip na výlet

šlechtické rody, po husitských válkách zde sídlil loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna. Hrad
byl poškozen za třicetileté války, kraj kolem vyplenili i Švédové. Až koncem 17. století hrabě
Ferdinand Hroznata z Kokořova zahájil velkou
přestavbu zpustočeného hradu. Snažil se vytvořit z něj klášter a poutní místo. Tehdy byl vybudován skalní kostel s věží, tak zvanou lucernou, a další stavby. Místo kláštera zde vznikla
jen poustevna. V roce 1710 získal hrad rod Kinských, kteří si postavili v obci Sloup barokní zámek a na hrad vodili pro pobavení své hosty.
Veřejnosti se hrad otevřel již v roce 1827. Po-

Dubáček

sledním majitelem hradu byl Emanuel Preysing,
v roce 1945 byl hrad znárodněn. Od roku 1998
se o hrad stará nájemce.
V hradních prostorách není instalován žádný
historický mobiliář, skalní místnosti mají působivou atmosférou samy o sobě. Z ochozů a teras
jsou pěkné výhledy. V září je hrad přístupný denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
V obci Sloup v Čechách stojí za prohlídku mnoho dalších zajímavostí, například lesní divadlo nebo
rozhledna. Z Dubé do Sloupu, vzdáleného necelých
30 km, je nejpohodlnější doprava autem.
–myš–

Dubáček -
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Dubské sochy svatých II.
sv. Florian a Panna Marie

Jednou ze zajímavostí Dubé je množství pískovcových soch, mezi které patří socha sv. Floriana
v Sadové ulici u tak zvaného Máchadla. Socha

sv. Florian

že Kazimír II. Spravedlivý do Krakova. Z Polska
získal část ostatků Karel IV. a uložil je do chrámu sv. Víta v Praze. Části relikvií sv. Floriána se

Památkově chráněná socha sv. Floriana v Dubé stála původně u podzemního odtoku z Kostelního rybníka v Českolipské ulici. Po II. světové
válce byla bez svého podstavce přestěhována
k Máchadlu a usazena na zděný soklík k výtoku

sv. Florian

nacházejí i v dalších českých a moravských městech, např. v katedrále v Olomouci a v kostelích
v Havlíčkově Brodě, v Kladně a v Jaroměři. Malé
kousky Florianových ostatků měly ve středověku
chránit města před požáry.
V mládí údajně sv. Florian uhasil velký požár
modlitbou a jediným vědrem vody, proto se stal
lidovým ochráncem proti ohni, ale i proti povodni. Za svého patrona ho mají především hasiči,
ale i hrnčíři, či kováři. Je také patronem Horního Rakouska a Polska, a je jedním ze Čtrnácti
pomocníků. Sv. Florian je vždy zobrazován jako
římský voják ve zbroji s vědrem, či jinou nádobou, někdy i s mlýnským kamenem.

sv. Florian

zpodobňuje římského vojáka s kopím a džberem
na vodu. Kdo byl Florian? Podle tradice se narodil v dnešní obci Zeiselmauer-Wolfpassing okolo
roku 250 našeho letopočtu. Toto území dnešního
Rakouska patřilo k římské provincii Noricum. Ačkoliv Florian sloužil v římské armádě, obrátil se
na křesťanství a podle legendy pomáhal křesťanům za Diokleciánova pronásledování. Byl zajat
a po mučení 4. května roku 304 v osadě Lorch
(římské Lauriacum – dnes město Enns) shozen s
mlýnským kamenem na krku do řeky Enže (Enns).
Jeho mrtvé tělo našla vdova Valerie a pohřbila ho
nedaleko města Linec (Linz). V těch místech (dnes
městys Sankt Florian) byl kolem roku 800 postaven kostel a později augustiniánský klášter.
Ostatky sv. Floriána byly posléze přeneseny
do Říma, odkud je v roce 1183 odvezl polský kní-
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Madona

Madona

vody z trub do vany máchadla. Při restaurování
v roce 1996 byl pro ni vytvořen nový kamenný
podstavec a byla posunuta výše na hranu stráňky. Přesné datum jejího zřízení není zaznamenáno, pochází z doby kolem poloviny 18. století.
Na křižovatce naproti zámku Nový Berštejn
se nachází pískovcová socha Panny Marie s Ježíškem v náručí. Madona stojí na zemském globu, na kterém je půlměsíc. Zeměkouli obtáčí had
s jablkem v tlamě, což je vyjádřením faktu, že
Panna Marie jako jediná z lidí byla uchráněna
dědičného hříchu. Dítě Ježíš levou rukou žehná
a v druhé ruce přidržuje jablko.
V roce 1999 na sochu zaútočil zloděj, strh
ji z podstavce, přičemž se Panně Marii ulomila
hlava, kterou zloděj odnesl. Ani tato odcizená
hlava nebyla původní, ale pocházela z některé
z předchozích oprav. Poškozená socha byla posléze převezena na radnici v Dubé, kde čekala do roku 2008 na restaurování. Zrestaurovaná
socha byla umístěna zpátky na svůj podstavec
na Nový Berštejn. Nebyly jí ale doplněny atributy – svatozáře.
Podle záznamů nechal památkově chráněnou
pískovcovou sochu Panny Marie s Ježíškem postavit hrabě Sweerts-Sporck v roce 1763. Chronogram obnoveného nápisu na podstavci ale
udává letopočet 1791.
Další zpodobnění Madony se nachází u silnice na kraji osady Deštná ve skalním bloku, do
kterého je vytesán památkově chráněný reliéf
Panny Marie s Ježíškem. Výjev je umístěn v ozdobném výklenku s betonovou stříškou ve tvaru
oblouku. Panna Marie i Ježíšek maji na hlavách
koruny, Ješíšek drží v ruce jablko. Lidově ztvárněný reliéf pochází z přelomu 18. a 19. století.
–myš–

16

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Berštejnským revírem

Dubáček

Na vycházku, dlouhou přibližně 7 kilometrů,
vyjdeme z Dubé od bývalého hotelu Slávie po
schodech ke hřbitovu. Hned nad schody se tyčí
mohutný strom – pavie žlutá, druh jírovce. Na

Cesta podél zámecké obory

mi partiemi, nad roklemi až k tak zvané Černé
louži – jezírku pod vrcholem v nadmořské výšce
346 m. Nedaleko stával triangulační stožár, jehož
trosky se zde stále nacházejí. Pokračujeme dál
až na rozcestí u krmelce, kde zpevněná cesta
odbočuje doprava a vede v přímce k horizontu.
Posléze po pravé straně za stromy uvidíme oblý
pahorek, cesta zde již klesá dolů. Za malým propustkem odbočíme doprava na lesní cestu. Jdeme po ní, na rozcestí pokračujeme touto silněji
vyjetou cestou vpravo a scházíme po ní dolů.
Povrch cesty je vymletý vodou.
Žlutá pavie na bývalém hřbitově.

bývalém starém hřbitově, upraveném na park,
v místech před márnicí, která pochází z roku
1839, stával již ve 13. století první dubský farní
kostel sv. Petra a Pavla. V 80. 18. století nařídil
Josef II. rušení některých kostelů – proto byl v roce 1792 kostel sv. Petra a Pavla odsvěcen a prodán k světským účelům. Před výstavbou nynější
márnice byl zbořen.

Černá louže

Po pravé straně posléze uvidíme mezi stromy
myslivecký, pestře omalovaný posed, tak zvanou
kazatelnu. O pár kroků dále u velkého pařezu
cesta zahýbá v pravém úhlu opět doprava. Dojdeme až k zvláštně zvarovanému buku, u něj
odbočíme doleva dolů úvozem. Cesta prudce
klesá mezi stráněmi, v místech, kde se cesta
mírně stáčí vlevo, je možné odbočit na pěšinu
doprava a po prudkém vytesaném schodišti sejít dolů. Můžeme také pokračovat dále po cestě,
která se hluboko zařezává do skalního masívu,
na odlámané pískovcové stěně vpravo si můžeme všimnout vytesaného data 17.6.1861. Úvoz,
sevřený vysokými pískovcovými stěnami, je ale
velmi zarostlý a zarostlé je i ústí cesty dole. Vyjdeme na silnici, kterou šikmo přejdeme na odbočku k domům pod Berštejnem.

Zpevněná cesta v Berštejnském revíru

Rybníček pod Berštejnem

Trojičný sloup na rohu obory

Půjdeme kolem hřbitova a fotbalového hřiště,
mineme Trojiční sloup na rohu zámecké obory
a pokračujeme rovně podél obory na Nový Berštejn. Na křižovatce u cesty na Krčmu si všimneme sochy Panny Marie s Ježíškem. Nyní nás
bude čekat necelý kilometr dlouhý, nepříjemný
úsek podél hlavní silnice 1/9. Můžeme si ale při
té příležitosti alespoň prohlédnout sochu sv. Jana Nepomuckého, stojící nad příkopem vedle
silnice.
Asi 200 metrů za sochou odbočíme na zpevněnou lesní cestu, která vede půvabnými lesní-

Omalovaná kazatelna

Kolem posledních zbytků historického novoberštejnského pivovaru se dáme doprava a jdeme cestou podél mokřinaté pastviny až k rozcestí. Vzhůru vede omleté kamenné schodiště,
my ale půjdeme rovně nad potokem. Podél řady
starých javorů klenů dojdeme k malému rybníčku. Z jeho hráze pokračujeme vzhůru v přímém
směru lesní pěšinou. Na rozcestí neodbočíme,
ale jdeme dále až zcela nahoru, kde pěšina zahýbá doprava a my vyjdeme na cestu u zahrádek.
Jdeme po ní doprava a druhou odbočkou mezi
ploty projdeme směrem ke hřbitovu, kolem kterého se vrátíme do centra Dubé. Trasu je možné
– s menší obtíží v kamenném úvozu – absolvovat
i na kole, v tom případě schodiště na hřbitov objedeme po hlavní silnici nebo pěšinou, odbočující
ze Sadové ulice.
–myš–

