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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

Sportovní hry Dubá-Nedamov

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, prvním tématem mého srpnového sloupku je pokračování přeshraniční spolupráce s Mirskem. Zástupci obou partnerských
měst, tedy Dubé a Mirska za sebou mají další společné setkání v rámci
projektu nesoucího název „Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí / Nie musi to być nuda, jak się
polączy Mirsk i Duba – stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000789“. Jak jsem vás v minulých vydáních zpravodaje již informovala, realizace zmíněného projektu je dotována
z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Program třetí setkávací aktivity, která se tentokrát uskutečnila v Dubé, byl rozložen do dvou dnů.
Na pondělí 10. července bylo v dopoledním bloku připraveno pět prezentací, a to na téma: správa a údržba majetku města Dubá, činnost stavebního úřadu, praxe v odpadovém hospodářství, poplatky a vymáhání dluhů
a na závěr byla šestnáctičlenná delegace z Polska seznámena s činností
Základní školy Dubá a Mateřské školy Dubá. Následoval oběd v nově zrekonstruovaných prostorách hostince ve Dřevčicích, odkud se všichni zúčastnění přemístili autobusem do nedalekých Heřmánek, kde byl výchozí bod naplánované prohlídky skalních převisů. Cesta plná uchvacujících
přírodních scenérií byla doplněna výkladem Ing. Petra Kmínka. Nejen návštěvníci z Polska, ale i mnozí zástupci z Dubé tak navštívili poprvé v životě místa jako skalní převis „Krápník“ nebo pověstný „Tisícový kámen“ či
Martinské stěny, po jejichž hřebeni vedla trasa zpět na Husí cestu a do
Dřevčic. Zbytek odpoledne se nesl v poněkud odpočinkovém duchu. Hosté
z partnerského Mirska se ubytovali v nových chatkách v Autokempu Dubá
- Nedamov, kde pro ně bylo připraveno i večerní grilování a hlavně překvapení v podobě mimořádného promítání v letním kině, kde shlédli film
Všechno nebo nic.
Druhý den opět zahájil dopolední blok prezentací, ty byly tentokrát zaměřeny na: příklady dobré praxe v oblasti sociální politiky, na dotace, investice a dozorování staveb a na závěr také na regionální rozvoj. Vzhledem k nepřízni počasí bylo třeba přistoupit k náhradnímu plánu a původně
naplánované sportovní odpoledne v Autokempu Dubá – Nedamov nahradila prohlídka záhadami opředeného Hradu Houska, kde jsme společně nahlédli až do samotného pekla. Dvoudenní návštěva Dubé byla ukončena
pozdním pracovním obědem.

zy, na jejichž základě se nám dostalo srovnání s tím, jak obdobné situace
řeší naši sousedé v Polsku. Další setkání je předběžně naplánované na
září a uskutečnit by se mělo v Mirsku. Velké díky za vydařenou akci patří
všem, kteří se účastnili na její přípravě, našim přátelům z Mirska, ale (a to
především) také paní Ing. Barbaře Vítkové a Dagmar Rubešové, které pro
obě strany zajišťují tlumočení.
Druhým tématem, o němž bych se chtěla zmínit, je obchvat Dubé.
V novinách i rozhlasu již o otevření obchvatu našeho města bylo řečeno
mnoho. Slavnostní předání spojené s otevřením obchvatu se uskutečnilo
30. června za přítomnosti zástupců všech stavebních firem, které se na
jeho výstavbě podílely, náměstka hejtmana pro resort dopravy, veřejných
zakázek a investic Marka Pietera, zástupců města, policie a především
pana Ing. Josefa Jeníčka, ředitele liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterému jsem opravdu vděčná za jeho přístup k celé této dlouho
připravované stavbě. Osobně jsem ráda, že po mnoha letech, kdy jsme
usilovali o řešení dopravní situace v našem městě jsme se dočkali výrazné úlevy od neuvěřitelně hustého provozu na silnici I/9. V době, kdy
píši tento sloupek nejsou ještě dokončena napojení komunikací u Dubové Hory, kde bude jednosměrný sjezd od Deštné do Dubé, a na Novém
Berštejně, kde probíhají finální úpravy na napojení na Doksy. Proto ještě některé kamiony jedoucí od Doks, nebo směrem tam musejí projíždět
přes Dubou. Po dokončení posledních úprav a dosázení doprovodné zeleně bude následovat kolaudace celé stavby, která je naplánována na letošní říjen. Zmírnění provozu je v Dubé hodně znát. Lze očekávat, že už
se nebudeme muset potýkat ani s kolonami kvůli kamionům, které měly
v zimě problém vyjet kopec od Slávie ke hřišti, neboť ty budou využívat
obchvat, kde jim v cestě nebude stát obtížné stoupání. Cesta po obchvatu
navíc přináší nový a velice zajímavý pohled na město, jemuž výhledově
dominuje kostel. Věřím, že úlevu nyní pocítíme všichni a že Dubá bude
konečně klidnější a hlavně bezpečnější.

Uvnitř Dubáčku naleznete další zajímavé články, např. o našem sběrném dvoře či o kompostérech, které se nám podařilo získat díky spolupráci v rámci Mikroregionu LAG Podralsko. Pozornost prosím věnujte také
programu letního kina a Mezinárodních jazzových dnů Dubá-Nedamov, na
které vás všechny tímto ještě jednou srdečně zvu.
Polovinu „prázdnin“ máme za sebou. Školákům přeji, ať si zbytek letního volna užijí a do nového školního roku pak v září vykročí pravou nohou.
A nám ostatním přeji pohodové dny a hodně sluníčka.
Věříme, že toto třetí společné setkání bylo přínosem pro všechny zúčastněné, neboť na prezentace české strany navazovaly zajímavé dota-

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Město získalo zahradní kompostéry pro občany

Ačkoliv k mnohým z vás se tato zpráva možná
již dostala, ráda bych vás tímto oficiálně informovala, že díky spolupráci v rámci Mikroregionu Podralsko se městu podařilo získat zahradní
kompostéry, hrazené z 85 % z dotace od Evropské unie, konkrétně z Fondu soudržnosti, Operačního programu Životní prostředí. Na zájem
ze strany občanů o používání těchto nádob za
účelem domácího kompostování jsme se vás
poprvé dotazovali v srpnu roku 2015. Tehdy
bylo nezbytné zjistit, kolik domácností by tuto
možnost uvítalo, abychom věděli, o kolik kompostérů bude třeba žádat v rámci očekávané
dotační výzvy. Na základě dotazníkové akce se
nám vrátilo 183 vyplněných lístků, na nichž si
bylo možno vybrat ze tří velikostí kompostérů.
Samotná dotační výzva byla vyhlášena v září
2016. Do konce roku pak byly na Ministerstvu
životního prostředí ČR přijímány žádosti o dotaci na pořízení těchto nádob. Následovalo vyhodnocování žádostí a teprve na přelomu května a června letošního roku nám bylo sděleno,
že žádost, kterou podávalo hned několik obcí
a měst prostřednictvím Mikroregionu Podralsko, byla úspěšně schválena. Kompostéry nám
byly dovezeny v polovině července, kdy jsme
okamžitě začali připravovat podklady nezbytné
pro uzavření smluv s občany. Ptáte se, k čemu
je třeba sepisovat smlouvu? Je to jednoduché.
Vzhledem k tomu, že kompostéry jsou pořízeny
na dotaci, jejíž doba udržitelnosti je 5 let, budou mít občané, na základě smlouvy komposté-

ry 5 let v bezplatném užívání a teprve po uplynutí této doby bude podepsána darovací smlouva,

na jejímž základě se kompostéry stanou majetkem občanů. Po dobu udržitelnosti projektu
budou držitelé těchto nádob smluvně zavázáni k tomu, že umožní přístup ke kompostérům
případné kontrole. O provedení kontroly budou
všichni s předstihem informováni. Každá nádoba bude označena číslem, které bude shodné
s inventárním číslem a číslem uvedeným ve
smlouvě o užívání. Kontrolována může být i samotná správnost užívání (spolu s kompostéry
budeme distribuovat i podrobné informační
materiály, z nichž se dozvíte, jaké odpady je
za účelem kompostování možné používat i jak

Z městské matriky

při této činnosti postupovat). V případě zájmu
ze strany občanů pomohou naši pracovníci na
místě se sestavením kompostéru dle přiloženého návodu. V případě dotazů se můžete obrátit
na naši ekoložku sl. Zuzku Martínkovou na tel.
čísle 724 857 243.
Závěrem bych ráda zdůraznila, že do tohoto
projektu jsme se zapojili především proto, abychom našim občanům pomohli s řešením nakládání s bioodpady. Současná legislativa obcím
ukládá povinnost zajistit účinné zapojení státní
správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy.
Zároveň chceme vytvořit podmínky vedoucí ke
stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu a následnému snižování na všech
úrovních veřejné správy i na úrovni občanů.
I nadále budeme od našich občanů bioodpady (větve, trávu atd.) přijímat i ve sběrném
dvoře, věřím však, že díky kompostérům bude
nyní nakládání zejména s kuchyňskými bioodpady rostlinného původu podstatně jednodušší
a pohodlnější.
Mgr. Zdeňka Šepsová

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se bude
konat 21. září v Dubé

JUBILEA

Dne 20. srpna 2017 tomu bude již šest let, co nás navždy
opustil milovaný tatínek, manžel a dědeček, pan Josef Maleček
z Dubé. Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

NAROZENÍ

V srpnu 2017 uplyne 20 let od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Ferdinand Dvořák a 15 let od úmrtí jeho sestry Marty
Dvořákové. Kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
Rodina

Volfová Věra, Dřevčice 83 let
Došek Vlastimil, Dubá 87 let
Kalabisová Drahoslava, Dubá 83 let
Bláhová Věra, Dubá 70 let
Libor Drunecký, Dubá

Nezemřela jsem, neboť vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří mě nepřestanou milovat.

Dne 5. 8. 2017 by oslavil své 91. narozeniny náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Bedřich Sklalický
z Horek. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka
Miloslava, děti, vnoučata a pravnoučata.

Karel Kolb

Dne 7. 8. 2017 uplynou již 4 roky od chvíle,
co nás navždy opustila naše maminka
a babička, paní Miloslava Kudrnová
z Drchlavy. Stále vzpomínají manžel Jan,
děti – Jan s rodinou, Lenka s rodinou,
Jaroslav, vnoučata Jan, Tereza a ostatní příbuzní.

( *9. 8. 1907 + 5. 11. 1990 )

Je tomu 110 let, co se narodil zakladatel novodobé poválečné historie osady VRABCOV.
V roce 1956 během své dovolené objevil v údolí kokořínských lesů opuštěnou osadu a v ní bývalý
mlýn. Rozhodl se spolu se svými spolupracovníky zde brigádně vybudovat rekreační středisko Pražských papíren. Objekt zakoupili v roce 1957. Jeho organizační schopnosti, umocněné budovatelským
nadšením padesátých let, vedlo k přeměně zdevastovaného objektu v místo aktivní rekreace. Jako
správce tohoto střediska zde pak organizoval sportovní turnaje a výlety do okolí. Byl milovníkem přírody, sportu
a dobré zábavy. Díky za jeho odkaz, čest jeho památce !
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Srdečné blahopřání k narozeninám
Dne 9. srpna 2017 slaví narozeniny vynikající zpěvačka, fotografka
a čestná občanka města Dubá paní Eva Pilarová. Ráda bych jí touto
cestou popřála pevné zdraví, mnoho štěstí,
zvučný hlas a spoustu elánu do dalších let.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Sběrný dvůr v Dubé

Pod přímou správou města funguje sběrný dvůr
v Dubé od června loňského roku. Využívat jej
mohou občané (nebo chcete-li poplatníci), kteří jsou zapojeni do systému nakládání s odpady v obci, jinými slovy, určen je pro ty, kteří jsou
u nás hlášeni k trvalému pobytu nebo v našem
správním území vlastní rekreační objekt. Abyste
u nás mohli odpady odevzdat, musí být splněna
tři základní pravidla:
1. Jak již bylo zmíněno, musíte být zapojeni do
systému nakládání s odpady v obci.
2. Odpad, který u nás chcete odložit, musí pocházet z našeho správního území.
3. Nesmí se jednat o odpad z podnikatelské
činnosti.
Nadále platí, že převzít od vás můžeme prakticky cokoliv, vyjma nebezpečných odpadů s obsahem azbestu, pro jehož uložení zde nemáme
potřebné vybavení. Vzhledem k tomu, že takových odpadů mají doma mnozí ještě stále obstoj-

nou zásobu, budeme toto v nejbližších týdnech
řešit se svozovou firmou. Prozatím uvažujeme
o možnosti převzetí podobných odpadů od občanů v předem hlášeném termínu, kdy by na
sběrném dvoře byl k dispozici kontejner speciál-

ně pro tento účel. Četnost takových mimořádných
svozů by byla cca jednou za čtvrtletí.
Ráda bych všechny touto cestou požádala,

aby s námi více spolupracovali a pokud je to jen
trochu možné, aby na sběrný dvůr vozili velké
kusy nábytku (skříně, stolky, postele, gauče….)
rozbité na menší kusy. Samozřejmě, že převezmeme i ty nerozbité, ovšem abychom neplýtvali
místem v kontejnerech, musíme velké věci dávat
na stranu a poté je pracně rozbíjet palicí, což
mnohdy není vůbec jednoduché. Další velká
prosba se týká ukládání odpadů do kontejnerů.
PROSÍM, ROVNEJTE VĚCI, KTERÉ NA SD DOVEZETE, v kontejnerech co možná nejlépe. Čím
více místa ušetříme, tím méně pak zaplatíme za
dopravu, protože budeme vyvážet jen skutečně
plné nádoby a ne tak zvaně vzduch. Hodně nám
tím pomůžete.
Předem velice děkuji všem, kteří mé prosby
vyslyší. V případě, že budete mít ohledně odpadů jakékoliv dotazy, můžete se na mě kdykoliv
obrátit na tel. čísle 724 857 243.
Zuzka Martínková

DOVOLENÁ

v ordinacích praktického lékaře a stomatologa v Dubé
Ordinace MUDr. Jiřího Klementa a MUDr. Marcely Klementové
budou z důvodu čerpání dovolené uzavřeny
do 11. 8. 2017 (včetně)
ZÁSTUP STOMATOLOGA:
MUDr. Taranova – Tovární vrch 78, Doksy (po telefonické dohodě na tel. čísle 737 074 880)
ZÁSTUP PRAKTICKÉHO LÉKAŘE:
MUDr. Cedrych, ordinace Zahrádky (tel. 487 877 423) a Kravaře (tel. 487 868 217)

DĚTSKÉ STŘEDISKO DUBÁ

informace o plánované dovolené
Ordinace bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena
ve dnech 7. - 13. 8. 2017
Zastupujícím lékařem budeMUDr. David Hadrava,
Dětské středisko Nový Bor – Náměstí Míru 100, tel.: 733 709 079
Dětská pohotovost: všední dny od 17 do 21 hod., SO, NE, svátky od 9 do 20 hod.
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INFORMACE
ZE ŠKOLNÍ
JÍDELNY
Školní jídelna opět začíná vařit
od 7. srpna.
Cena oběda je 58,-,
důchodci 50,Od září musí mít každý strávník
novou přihlášku!
Informace na tel: 487 883 950
pí. Pavlíková nebo na e-mailu:
jidelnazsduba@seznam.cz

PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ
TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
prodej · montáže
· instalace · servis
Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa,
tel.: 603 520 006,
e-mail: video.sat1@tiscali.cz

Pozvánka na přednášku 6.9. 2017 v 15:00
v zasedací místnos� Klubového domu
Jak šla VEŠ do (ze) světa
O smysluplné prevenci, o správném odvšivení (v rodině, kolek�vu),
o povinnostech rodičů při výskytu v rodině, o školním řádu ZŠ a MŠ v Dubé
Přednáška je zdarma. Účast rodičů dě� z MŠ a ZŠ v Dubé je, vzhledem k situaci ohledně výskytu vší v uplynulém školním roce, velice důležitá! Přednášet
bude RNDr. Dušana Ka�ová z KHS Liberec
Minimum, které každý rodič může (musí) udělat, bez ohledu na účast na
přednášce, před začátkem nového školního roku:
• Týden před začátkem docházky dítěte do kolek�vu, je nutné dítě pečlivě
prohlédnout a případně odvšivit.
• V žádném případě, nepouštějte dě� se vší a hnidami do kolek�vu
Pevně věřím, že letos se nám společnými silami, podaří nad VŠÍ a HNIDAMI
zvítězit.
PLACENÁ INZERCE

Prodám
bojler na ohřev teplé vody,
obsah 80 l, možnost instalace
na stojato i na ležato, téměř
nový, používaný cca 3 měsíce,
ještě rok v záruce.

PLACENÁ INZERCE

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
18. srpna ve 14.40 hodin
a 26. srpna 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, 728 605 840
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Cena 2 500,-Kč.

PLACENÁ INZERCE

Koupím
ke své rekreaci chatu,
chalupu, domek či pozemek
vhodný ke stavbě chaty
v oblasti Dubá-Nedamov.
Kontakt: 723 287 966

Tel. 774 337 293.
PLACENÁ INZERCE

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v červnu
l Dne 1.6.2017 od 11:17 do 13:12 hodin vyjela jednotka k požáru v KÚ
Dražejov-Kluk s technikou CAS-32 T148/2 a RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár lesní hrabanky a klestí na skalním vrchu na ploše 10 x 10 metrů
a převýšením 60 metrů. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa. Z rozkazu velitele zásahu bylo k místu události nataženo dopravní vedení „B“ do svahu. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena dvěma proudy „C“ od rozdělovače. Příčina vzniku požáru byla
hrubá nedbalost – nedohašené ohniště. Požár byl beze škody, uchráněn
byl okolní porost.
l Dne 4.6.2017 od 13:30 do 18:30 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 5 do obce Jestřebí k zajištění ukázek u příležitosti konaného „Dětského dne“.
l Dne 11.6.2017 od 07:30 do 08:30 hodin vyjela jednotka s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 2 k odchytu toulavého psa v KÚ Bukovec.
l Dne 12.6.2017 od 14:15 do 15:04 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k mezikrajské výpomoci k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Medonosy s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda dvou osobních
automobilů a motocyklu. Na místě dvě zraněné osoby v péči Záchranné
zdravotní služby. Jednotka provedla protipožární opatření – odpojení AKU
a úniku provozních kapalin. Na místě jednotka z Hasičského záchranného
sboru ÚO Mělník. Po zdokumentování dopravní nehody Policií ČR bylo na
její žádost provedeno převrácení jednoho vozidla zpět na kola. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.

l Dne 13.6.2017 od 07:50 do 09:50 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní
nehodě v KÚ Skalka u Doks s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní
nehoda dvou osobních automobilů po čelním nárazu. Na místě čtyři zraněné osoby, z toho dvě děti. Jednotka provedla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vystříhání a následné vyproštění jedné těžce zraněné
osoby. Na místě Záchranná zdravotní služba, s kterou jsme spolupracovali při ošetření zraněných osob, a dva vrtulníky Letecké záchranné služby.
U vozidel bylo provedeno protipožární opatření – odpojení AKU a zajištění dalšího úniku provozních kapalin. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, místní jednotka z Doks a Policie ČR. Po
vyšetření dopravní nehody byl proveden částečný úklid komunikace. Místo
zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 13.6.2017 od 20:14 do 20:39 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru
v útulku pro opuštěná zvířata v Jestřebí s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 4. Před příjezdem k místu události byla jednotka operačním důstojníkem odeslána zpět na základnu.
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l Dne 16.6.2017 od 10:16 do 11:10 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Českolipské ulice, Dubá s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4.
Jednotka na žádost syna majitele provedla násilný vstup do bytové jednotky oknem z II. nadzemního podlaží pomocí nastavovacího žebříku. V bytě nalezena jedna osoba – exitus. Na místě Záchranná zdravotní služba
a Policie ČR. Jednotka před odjezdem provedla provizorní opravu rozbitého okna. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká
Lípa, která nezasahovala. Místo události bylo předáno Policii ČR.
l Dne 18.6.2017 od 00:48 do 01:20 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec 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
byla zjištěna spadlá část stromu zasahující do profilu komunikace. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla rozřezání kmene stromu a jeho
odstranění z vozovky. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 18.6.2017 od 17:05 do 17:46 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru do Doks
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného
sboru ÚO Česká Lípa byl zjištěn požár bytové jednotky. Jednotka byla dána
do pohotovosti na místě události a následně byla odeslána na základnu.
l Dne 22.6.2017 od 13:36 do 17:12 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru
lesního porostu v KÚ Žďár s technikou CAS-32 T148/1 v počtu 1 + 2. Po
příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a spojení se s revírníkem byl zjištěn požár lesní hrabanky a mladiny, který se z důvodu povětrnostních podmínek (silný vítr) rozšířil na plochu 40 x 60 metrů. Lokalizace
a následná likvidace po příjezdu dalších jednotek byla provedena dvěma
proudy „C“. Naše technika byla určena na doplňování vody. Příčina vzniku požáru byla nedbalost nebo úmyslné zapálení. Výše škody je v šetření
Policie ČR. Uchráněn byl okolní porost v minimální výši 100.000,- Kč.
l Dne 22.6.2017 od 18:19 do 19:30 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k technické
pomoci do obce Provodín s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom
u obecního úřadu na komunikaci a nalomená větev, která hrozila pádem na
chodník. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání
kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Nalomená větev
byla z nastavovacího žebříku odřezána a odstraněna z chodníku. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 23.6.2017 od 08:07 do 08:19 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k technické pomoci na komunikaci II. třídy číslo 270 v KÚ Vrchovany s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byla zjištěna nalomená větev nad profilem komunikace. Jednotka
pomocí řetězové motorové pily provedla její odřezání a následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 23.6.2017 od 08:37 do 08:58 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Dubá-Bukovec s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byly zjištěny nalomené větve nad profilem komunikace. Jednotka pomo-

cí motorové řetězové pily provedla jejich odřezání a následné odstranění
z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 24.6.2017 od 15:37 do 16:45 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 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda jednoho osobního automobilu s jednou zraněnou
a zaklíněnou osobou. Jednotka s jednotkou z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa provedla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení
vyproštění zraněné osoby. Po příjezdu Záchranné zdravotní služby jsme zajistili transport do sanitního vozidla a následně vrtulníku Letecké záchranné
služby. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU)
a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé provozní náplně byly zlikvidovány 10-ti kg sorbentu ECO-DRY. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 25.6.2017 od 16:20 do 17:32 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 1. 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 předlékařská pomoc. Jednotka následně vypomohla s transportem do vrtulníku Letecké záchranné
služby. Motocykl byl zajištěn proti možnému vzniku požáru – odpojení AKU
a úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která nezasahovala. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 25.6.2017 od 20:26 do 21:21 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru do
KÚ Tuhaň-Domašice s technikou CAS-32 T 148/1 a RZA I Nissan Patrol

v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Mělník byl
zjištěn požár lesního porostu na ploše 20 x 20 metrů. Jednotka byla z rozkazu velitele zásahu dána do pohotovosti na místě události a následně byla
odeslána zpět na základnu.
l Dne 26.6.2017 od 09:36 do 10:53 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru do
KÚ Tuhaň-Domašice s technikou CAS-32 T 148/1 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dvě ohniska
požáru na ploše 1 m2 z předchozího dne. Lokalizace a následná likvidace
byla provedena jedním proudem „C“. Jednalo se o dohašovací práce.
l Dne 29.6.2017 od 17:26 do 18:15 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní
nehodě v KÚ Vrchovany s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda
osobního automobilu s jednou zraněnou osobou v péči Záchranné zdravotní služby. Jednotka provedla zajištění místa události, protipožární opatření – odpojení AKU a úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Na místě
jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která nezasahovala. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace. Místo zásahu bylo
předáno Policii ČR.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

Hasiči radí občanům - III

Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách.
Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu
- listí, větví, rostlinného odpadu apod. Z hlediska pohledu požární ochrany
je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Co říkají zákony
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše
25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování
„nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno.
Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí
podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat
každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK).
Jak postupovat při ohlašování a vlastním pálení
Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova
po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí“.
Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:
l datum a místo pálení
l osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
l dobu, po kterou bude pálení probíhat
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto
činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení
na KOPIS HZS LK. Zamezí se tím zbytečnému výjezdu hasičů na základě
oznámení občana, který si může myslet, že v blízkosti došlo ke skutečnému požáru. Díky ohlášení je operační důstojník schopen velmi rychle ověřit

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
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u uvedené kontaktní osoby, zda se nejedná o planý poplach.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
l Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných
obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání
s komunálním odpadem apod.)
l Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
l Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
l Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se
pálení mělo přerušit.
l Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché
hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
l Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel
v době, kdy je na místě přítomen dozor.
l Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je
třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
l V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit
KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
Několik slov závěrem
Všechny již zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na
konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací
se zábavní pyrotechnikou. Také rozdělávání ohně pomocí hořlavých kapalin
a vhazování například sprejů do ohně může způsobit vážná zranění.
Nezapomeňme na pravidlo, které nám v případě vznícení oblečení,
pokud nemáme v blízkosti vodu, nejrychleji pomůže: „Zastav se, lehni si,
kutálej se!“
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

Lékárna v Dubé

Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

–
–
–
–
–
–

14,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
18,00 hod.
14,00 hod.
12,00 hod.

Tel.: 487 870 139, e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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Dětský den v Deštné
Myšlenka, která se probudila v lednu letošního roku? A hned se začalo. Bez žádného
přemlouvání a oslovování se přihlásilo na pomoc několik rodin a dalších členů týmu. Soutěže byly v režii rodin, a i odměny k nim. Děti
soutěžily v různých disciplínách, kde musely
ukázat různé schopnosti. Letos jsme připravily kuželky, hod na plechovky, petanq, kostky.
U každé soutěže byla připravena odměna. Tatranky, pití, kyselí hadi atd. U kostek záleželo
na štěstí v podobě počtu hozeného čísla. Na
děti pak čekala propiska, lízátko, bublifuk, sliz
nebo velké nafouklé balonky. Díky sponzorským darům, které jste nám sami nosili, čehož
si moc vážíme, se nám podařilo vytvořit tom-

bolu, kde si každý klasicky vylosoval číslo, které ukrývalo jeho cenu. Sortiment byl opravdu
široký. V tombole se ukrývalo spousta velkých
plyšových medvědu, sady na tenis, basseball,
létající talíře, velká lega, dále balíčky s překvapením, které obsahovaly omalovánky, bublifuk, brýle, jo-jo, klíčenky a spustu dalších věcí.
Aby se nám dospěláci nenudili měli jsme
soutěž i pro ně! Byla vystavena krabice
s nápisem CO JSEM! U ní byl položen návod, jak zjistit co je uvnitř! Měřím 30 cm,
vážím 1,5 kg, můj začátek i konec je stejný, málokomu neprasknu, můžeš mě naplnit čímkoliv? Dvě slova – 13 písmen? Hádáte? Přemýšlíte? Na konci se dozvíte řešení!
Po absolvování všech soutěží dostal každý buřtíka. Ty byly vyrobené přímo pro náš dětský
den a věnovala nám je rodina Šperlova. Moc

děkujeme, byly výborné! S plnými bříšky jsme
vyrazili na koníka. Všichni jsme se svezli zdarma! Pod dohledem Davida a Míši. Jako tradičně fronta na jízdu neměla konce. Během soutěžení nám přijelo první překvapení. VOJÁCI!
Vojenská tatra a UAZ. Pod vedením Fandy Porsche a Fandy Fraňka do Deštné dorazila armáda. S vojáky jsme si tato vozidla mohli prohlédnout. Zastřílet si na terče vojenskými samopaly
(jednalo se o airsoftové zbaně), a velikou radost dětem i tatínkům udělala možnost projíždky. Většina dětí pak vylezla zelená, protože součástí projíždky bylo vojenské nabarvení
tváří na „maskáčovo“! Během jezdění a samozřejmě „armyfocení“ dozazili hasiči. A začala dětská diskuze. Jdou jako uhasit ten oheň
na buřty? Budou nás taky vozit? Můžeme si
zahoukat? Nic nebylo správně. Po chvíli to došlo všem dětem. Jak se vyndal igelit bylo jasné,
že bude pěna. Člověk by ani nevěřil, jak rychle
se ty děti umí svléknout. Za mohutného fandění
se během chvíle plocha našeho hřiště začala
zaplňovat pěnou. A to do výšky okolo dvou metrů. V jednu chvíli se nám ztratili i hasiči. Z pěny
se ozývalo – já tady nestačím! Mamí, můžu se

potopit? Štastné oči dětí střídalo mírné zoufalství v očích jejich rodičů – která ta pěnová koule je jejich!? Smích a jekot, který se nesl celou
Deštnou svědčil o tom, že děti byly spokojené.
Už nepřemýšlejte, soutěž pro dospělé byla
ukončena a měla dva vítěze. Nikdo nedodal přesnou odpověd, a že jich byla spousta! V krabici byla ořechová roláda. Naši vý-

herci dali tip – p. WEIS plněná sekaná a pí.
Rambousková listový štrůdl. Roláda byla tedy
rozdělená rovným dílem a předána výhercům.
Kdo nedostal roládu mohl své chutě uspokojit v kotlíku Tomáše Vokála a dát si gulášek,
dršťkovou polévku nebo nakládaný hermelín.
Během akce nám dobrovolní dárci plnili kasičku s názvem dobrovolné vstupné. Byla naplněna částkou 1 595,- Kč. Všem dárcům moc
děkujeme a peníze použijeme na příští rok.
Akce se zúčastnilo 93 soutěžících dětí. Počet
dětí převýšil počet trvale bydlících obyvatel
v Deštné. Obrovský úspěch! Děkujeme všem,
co podpořili tuto akci jak vlastním přičiněním
tak finančně.

Rodina Akrmanova, Hřebíčkova, Heptnerova, Jeništova, Kosova, Stehlíkova, Stehnova, Šabatkova, Šperlova, Šimonova, Vokálova, Vorlova, Jan
Hřebíček, Jana Melicharová, Helena Šimonová,
David Rudolf, Anna Šimáková, Město Dubá, Hasiči Dubá.
Děkujeme rodině Porschově za armádu a Janě
Ptáčkové za zapůjčení areálu firmy!
Teď se budu opakovat, ale jinak to nejde. Tato
akce by nikdy nevznikla, kdyby pár dobrých přátel
a rodin se nerozhodlo udělat si srandu ze sebe,
aby byla sranda pro všechny. Další obrovskou
výhodou je i to, že se snažíte i vy ostatní nám
pomoci ať už finančně nebo nějakým věcným
darem. Jsem ráda, že mám okolo sebe takovou
perfektní partu lidí. Děkuji vám všem!
Přeji vám krásné léto plné sluníčka a užasných
zážitků.
Monika Šimonová

V době dovolené
14.8. – 27.8. 2017 bude

zahrada mateřské školy
otevřena pro veřejnost každý den
pouze odpoledne 14 – 18 hod.
Za nepříznivého počasí nebude
místo zahrady otevírán klub.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme manželům Plecitým
za věnovanou sedací soupravu
do Klubového domu.
Již má své místo v klubovně
pro mládež.

9

Historie silnice do Dubé

Poslední den v červnu byl otevřen obchvat Dubé,
stavba dlouho očekávaná a zároveň vyvolávající
obavy i nesouhlas. Teprve čas ukáže, co Dubé
tento obchvat přinese kromě podstatného zklidnění dopravy na silnici, která od roku 1948 prochází středem města. I dříve vedla hlavní silnice přes
centrum, původně ale od kostela zahýbala do Školní ulice a pak pokračovala do ulice Českolipské. Ale
toto napojení Dubé na hlavní tah od Mělníka na
Českou Lípu bylo vybudováno až kolem roku 1830,
kdy se stavěla Císařská či také říšská silnice.
Celá staletí do vybudování říšské silnice ležela
Dubá mimo hlavní trasu cesty z Mělníka na sever.
Původní cesta od Liběchova mířila na Pavličky a odtud procházela pod Dubovou horou k Bílé kapli. Zde
se křižovalo několik cest, jedna vedla do Dubé, ale
hlavní trasa pokračovala kolem Šibeničního vrchu
ke Krčmě. Samota Krčma, či Nová Krčma, jak se
tehdy nazývala, stála na důležité křižovatce. Hlavní
cesta odtud pokračovala směrem na Českou Lípu a

další cesta vedla alejí k Novému Berštejnu a odtud
dolů do Dubé. Však také brána v městském opevnění, která stála u cesty směrem na Českou Lípu se
nazývala Lipská. Později z Krčmy vedla také cesta
k dnes již neexistujícímu Neuhofu.
Nová Krčma je zaznamenána již v roce 1650,
a je pravděpodobné, že předtím existovala nějaká
Stará Krčma. Novou Krčmu tvořil rozlehlý dvorec
čp. 1 a menší dům čp. 2. U velkého domu stál
kříž, který jako jediný přečkal poválečnou likvidaci původní zástavby a v žalostném stavu ho
můžeme vidět ve výběhu skotu. Dva ze sloupků,
které ohraničovaly kamenný podstavec, se nacházejí u křížku v Zátyní. V polovině 19. století
vlastnil velký dvorec na Krčmě a pozemky v okolí
Anton Barsch. Posléze dům patřil rodině Vetterových. Velký dvorec s průjezdným dvorem, který se uzavíral dvěma branami, sloužil kdysi i pro
nocování dopravců. V uzavřeném dvoře byly vozy
s nákladem na noc v bezpečí a ochranu zvyšovali

hlídací psi. Po roce 1945 převzal zkonfiskovaný
statek Národní pozemkový fond, který ho přidělil Československému státnímu statku n.p. Doksy.
Pak zde hospodařil Státní statek Dubá, na místě
původních domů byl postaven teletník a opodál
dvojdomky pro zaměstnance. Nyní zemedělský
areál náleží firmě RESPO – D s.r.o.
Teprve koncem 19. a počátkem 20. století se postupně stavěly další silnice, které dnes spojují Dubou
s okolím. Například Ždírecká silnice pochází z roku
1884, silnice na Korce byla stavěna v letech 1910
– 16 a silnici Kokořínským údolí vybudovali až v roce
1925. Dokud nebyla postavena silnice z Mělníka do
Dubé, vedla cesta z Dubé do Deštné přes Vrabcov,
proto je také na starých mapách Vrabcov uváděn,
ačkoliv to vždy byla jen samota s mlýnem. Jezdilo
se buď přes Rozprechtice a cestou údolím, nebo
kolem morového hřbitova u dnešní sušárny chmele,
přes pole a úvozem k Vrabcovskému mlýnu, odkud
pokračovala cesta do Deštné.
–myš–

Mapa z roku 1764-68

Na větší cyklistický výlet, dlouhý 29 km, vyjedeme z Dubé směrem na Dřevčice po cyklotrase
211. Po necelých 5 km odbočíme na Lhotu po
cyklotrase 0057. Vesnická památková rezervace
Lhota nám poskytne možnost prohlédnout si za-

Lhota
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Po Husí cestě

jímavé stavby lidové architektury různých typů,
zvlášť působivé jsou domy přistavěné ke skalnímu bloku. Ze Lhoty pokračujeme stoupáním k odbočce na Husí cestu, kde se dáme po cyklotrase 0058 krásnými lesy. Během cesty můžeme
udělat několik zastávek, kde si pěšky zajdeme
obdivovat skalní útvary, například Krápník, Tisícový kámen či přírodní památku Martinské stěny
nebo Husu. Mineme i pamětní místo, týkající se
Járy Cimrmana.
Husí cesta nás dovede do Skalky, kde se lze
příjemně občerstvit. Projedeme osadou na silnici,
kde se dáme doleva a na další křižovatce opět
doleva, stále po cyklotrase 0058 dojedeme na
křižovatku, kde odbočíme opět doleva a pokračujeme do Domašic a poté do Obroku, kde sjedeme ze silnic vlevo do osady. Za osadou stále po

cyklotrase 0058 projíždíme lesním komplexem do
Čapského dolu a po panelce pokračujeme k Pavličkám. Vyjedeme na silnici, kde zabočíme znovu doleva a přes osadu Pavličky se vrátíme do
Dubé.
–myš–

Výhled na Vlhošť z Husí cesty

Víkend si můžeme zpestřit delším automobilovým výletem. Počítejme přibližně s trasou dlouhou 90 km. Dojedeme do Cvikova, kde ještě kilometr pokračujeme dále k motelu Dutý kámen.
Zde zaparkujeme a vydáme se podle šipek po
zelené turistické značce k přírodní památce Dutý
kámen. Čekají nás nejen zajímavé skalní útvary,
památky, vytesané do skal, ale také krásný výhled do krajiny. Pěšina nahoru je strmější a připravit se musíme na strmá skalní schodiště, trasa
nahoru je dlouhá asi 1 km.
Vrátíme se k autu a pojedeme přibližně 9 km
k Jablonnému v Podještědí. Projedeme kolem
města a o necelé dva kilometry dále odbočíme doprava směrem k zámku Lemberk u osady
Lvová. Původně gotický hrad, přestavěný na re-

Autovýlet

nesanční a posléze ranně barokní zámek se již
z dálky tyčí nad korunami stromů. Mineme rybník
a zaparkujeme na parkovišti. K Lemberku vyjdeLemberk

Prázdninová návštěva

Pravidelně o letních prázdninách zavítají děti z koňského tábora ve Vrchovanech do Ekoškoly Dubá, aby si pochovaly zvířátka ze školní ZOO. Stejně tak tomu je i letos. První návštěva proběhla ve čtvrtek 13.7. a všem přinesla mimořádné zážitky! Děkujeme dětem za milou návštěvu.
Jana Mašková

Mirakulum

me pěšky, buď po značce nebo po úzké silnici, je to 600 - 800 m. Kromě půvabného zámku
stojí za prohlídku i okolí. Proto se pak vydáme
směrem k Zdislavině studánce. Mineme nepřístupný Bredovský letohrádek a krásnou lipovou
alejí dojdeme k prameni, nazývaném Zdislavina
studánka. Cestou podél Panenského potoka půjdeme zpět na parkoviště, celkem od zámku ujdeme necelé 2 km.
Při cestě zpět do Dubé se ještě můžeme
stavit v Jablonném. Pokračujeme pak přes Mimoň, můžeme obdivovat příkrý kopec Ralsko se
stejnojmennou zříceninou hradu na vrcholku. Jedeme dále na Hradčany a Břehyni s krásným
rybníkem nedaleko silnice. Odtud přes Doksy
se vrátíme do Dubé.
–myš–

Ze života škol

Jako každý rok jsme se těšili na společný výlet. Letos jsme se 12.7. s Klubem malých Dubáčků a dalšími rodinami vypravili do zábavního parku Mirakulum. Děti si užily krásný den plný zábavy a vodních radovánek, i když se na nás nebe mračilo.
Děkujeme Městu Dubá za úhradu nákladů na dopravu. Účastníci zájezdu, kam si vyrazíme příští rok?
Klub malých Dubáčků - Rupertová
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Sportovní hry Dubá-Nedamov 2017
Druhý ročník sportovních her letos provázelo střídavé počasí. I přesto se zúčastnilo poměrně dost lidí. Soutěžilo
se celkem v osmi disciplínách, kde nejzajímavější klání probíhalo asi v přetahu lanem, který jsme tentokrát přesunuli na písčitou pláž. Všichni soutěžící šli do všeho naplno,
takže emoce prýštily ve velké míře. Děkujeme všem, kteří
se zúčastnili, všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci
i těm, kteří skvěle fandili a povzbuzovali. Velký dík patří
samozřejmě i všem sponzorům – Město Dubá, Obec Chlum,
Filtrační písky spol. s.r.o., Pizzerie Kino Dubá, Restaurace Tam Vedle, Restaurace U Nováků, Hospoda U Horáce,
Vladimír Mydlář, Pekařství Šumava, Květinářství – Danuše
Civínová, Marcela Jeništová, Večerky ve Školní a Poštovní
ulici, Drogerie (vedle řeznictví), Obchůdek „U Tomáše“ na
náměstí, Roman Dolejší, Karel Rücker, Michal Matys a Lucie Heringová.

13

ČESKÁ LÍPA

Vlastivědné muzeum a galerie
Galerie chodba
do 31. 12. 2017 JAN KOMÁREK
plastiky ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie
Ambit – hlavní výstavní prostor
do 31. 8. DOMINIK MAREŠ – V TICHOSTI
Ostravský rodák tvoří v duchu strukturální abstrakce. Jeho obrazy byly k vidění na čtyřech desítkách samostatných výstav v Čechách i zahraničí, jsou součástí soukromých sbírek ve více než
dvaceti zemích světa.
Galerie Jídelna
10. 8. - 11. 10. 2017 MANUEL RODRIGUEZ
MENDEZ španělský malíř žijící v Praze
Svaté schody
do 31. 8. 2017 ŽIVOT SE RODÍ VE TMĚ 2
Výstava prací žáků a studentů výtvarného ateliéru Jiřího Černého ZUŠ Česká Lípa
Novou výstavu na Svatých schodech v ambitu
českolipského muzea připravuje učitel výtvarného oboru místní Základní umělecké školy, Mgr.
Jiří Černý, se svými žáky.
Amfiteátr Vlastivědného muzea a galerie
25. 8. 19:00 ONDŘEJ SOKOL – CELEBRITY
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola!
Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola
a téměř všech umělců v České republice.
„…stand up je disciplína, kde je člověk sám za
sebe,… Napsal a hraje Ondřej Sokol.
Vstupné: 250 Kč
V případě nepříznivého počasí je projekt přesunut do Kulturního domu Crystal.

Hrad Lipý
do 27. 8. 2017 ONDŘEJ KAČI – SVĚT TICHA
Výstava fotografií ze světa neslyšících, pořádá organizace Tichý svět. Gotické sklepy hradu Lipý
Vstupné 10 Kč
Centrum textilního tisku
do 10. 9. MILOVANÁ“ – Mgr. Zdeněk Pokorný
Výstava fotografií a esejí. Autorův hold české
zemi k jeho velkému životnímu jubileu
Vstupné 10 Kč

DOKSY

Památník K. H. Máchy
do 29. 10. 2017 Karel Hynek Mácha
výstava – pomníky, sochy, náhrobky
do 29. 10. 2017 Nezapomenutelný ilustrátor Máje
Jan Zrzavý
Současník Jana Konůpka, Josefa Váchala či
Františka Koblihy byl přijat za člena pražského Mánesa, kde vystavoval svá raná díla. Široké veřejnosti je znám Jan Zrzavý jako ilustrátor
mnoha knih.

KRAVAŘE

Vísecká rychta
do října MALOVANÝ NÁBYTEK
Výstava lidového nábytku ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, poprvé bude
také vystavena nejcennější a nejstarší malovaná skříň.
Do 31. 10. 2017 BYLINKY NA RYCHTĚ aneb
NENÍ BYLINY, ABY NA NĚCO NEBYLA

Kult ura

Bylinky jako lék, koření i potravina - výstava bude
v průběhu roku aktualizována a doplňována

KANINA

1. 9. 2017 19:00 – 3. 9. 2017 19:00 KANINA
COUNTRY OPEN - FESTIVAL
Hřiště a obecní hospoda. Nultý ročník festivalu.
Vstup zdarma.

VYSOKÁ U MĚLNÍKA

Dům řemesel Arcadis
do 27. 8. 2017 LUCIE SUCHÁ „OBRAZŮ AŽ
NA PŮDU“
Pro milovníky sladkého je cukrárna v objektu
a hospoda taktéž.

ÚŠTĚK

kino
18.8 od 19.00 hodin FILMOVÝ FESTIVAL
Úštěk ve filmu
Centrum města
19.8.2017 od 9 hodin Historický jarmark 2017
20. ročník. Velký historický průvod, celodenní
program na několika scénách - hlavní, loutková,
šermířská, dětská, pouliční, středověké hry, dobový trh, večerní program, ohňostroj ...
Galerie U brány
do 1. 9. TOMÁŠ BÍM - GRAFIKY
výběr z tvorby význačného výtvarníka a grafika

Výstavy v Galerii Pošta

Dílo akademického sochaře Jiřího Nováka
(1922 – 2010) poskytuje možnost nahlédnout
do zkoumavé, hravé a invencí nabité tvůrčí
osobnosti. Ačkoliv měl Jiří Novák dokonale
zvládnutou klasickou sochařinu – jak dokládá
třeba vytvoření kopie Braunovy sv. Luitgardy
z Karlova mostu v Praze – svou tvorbu zaměřil na zkoumání pohybu a jeho vizuální podoby.
Stal se tak ojedinělým představitelem kinetismu
u nás. Jeho mobilní plastiky jsou nejen půso-

bivými objekty z estetické stránky, ale i technickými unikáty.
Realizace plastik Jiřího Nováka dodnes zdobí veřejná prostranství v Praze či Liberci. Často byly k plastikám inspirací přírodní živly – vítr
nebo voda. Při tvorbě používal Jiří Novák i některé netradiční materiály, jako například laminát,
ale často zpracovával i různé druhy kovů, kterým
dával dokonalou povrchovou úpravu.
Galerie Pošta v Dubé připravila výstavu, na kte-

ré tvorbu akademického sochaře Jiří Nováka představí. K vidění budou modely a statické i mobilní
plastiky, dále také fotografie realizací. Výstava bude
zahájena v pátek 18. srpna v 18 hodin a potrvá do
16. září. Otevřeno bude 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–

Jiří Novák – Sekyry
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Loučení s MŠ
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Loučení s deváťáky
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Letní slavnosti

Letní slavnosti, které se v Dubé konaly 1. července 2017, se mohou pyšnit
rekordní návštěvností. Vystoupila zde
celá řada známých osobností jako jsou
Petra Janů, Honza Musil, Jan Onder,
Dana Batulková, Eva Pilarová a její
host Tomáš Ringel, JUDr. Vít Fiala,
David Deyl, Michal David (revival) či
rocková kapela MOP. Dorazili k nám
také Mimoni, k vidění byla hasičská
technika a překvapení, které spolu
s našimi hasiči připravili jejich kolegové ze Zákup. Potěšilo nás vystoupení
KK Beringin a Dubských mažoretek.
Nechyběly stánky, kolotoče a hlavně
náš tradiční a oblíbený moderátor Aleš
Cibulka. Díky vám všem, kteří jste dorazili a spolu s námi si užili celý den
a krásný noční ohňostroj.
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Letní
slavnosti
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