říjen 2013

První školní den
Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,

hned v úvodu mého sloupku pro tento měsíc bych vás chtěla pozvat na významnou akci,
která se uskuteční v pátek 11. října od 14 hodin
v obřadní síni městského úřadu. Na základě doporučení komise pro občanské záležitosti a z rozhodnutí Zastupitelstva města Dubá, zde budu
předávat již třetí Cenu města Dubá, a to panu
Petru Čechovi. Cena mu bude předána jako poděkování za mimořádný přínos celému městu a
jeho občanům. Uvnitř říjnového Dubáčku najdete
v souvislosti s touto událostí pozvánku v podobě
kratšího článku, věnovaného právě přínosu, který
pan Čech pro Dubou po mnoho let představuje.
Obsáhlejší článek spolu s fotografiemi připravíme
do příštího vydání.
A nyní v krátkosti k realizovaným akcím. Ti
z vás, kteří chodí na procházky kolem sklípků
v Sadové ulici a pokračují směrem do Nedamova, mohou pozorovat, jak zdárně pokračují
práce na rekonstrukci vstupních portálů několika
skalních sklepů, i to, jak se od koupaliště směrem k městu začíná prodlužovat nový chodník.
Před zahájením prací na bezbariérovém chodníku v nedamovské aleji se mnozí z vás na městském úřadě dotazovali, z jakého důvodu jsou
některé stromy označeny červeným křížem a
zda při výstavbě chodníku nemůže dojít k jejich poškození. Červenými kříži byly označeny
ty stromy, jejichž kmeny bylo třeba zabezpečit

proti poškození. Rozhodně to tedy neznamenalo, že budou kvůli chodníku odstraněny, jak se
někteří občané domnívali. Zároveň při výstavbě
chodníku nedojde ani k poškození kořenů, na což
se někteří z vás také dotazovali. Chodník je neprojektován tak, aby nezasahoval do kořenového
systému lip, ani jiných stromů. Jinými slovy řečeno, tam, kde jsou kořeny vyvýšeny, půjde nad
terénem, zatímco tam, kde to bude možné, se
strhne část vrchní vrstvy ušlapané zeminy. Díky
novému chodníku se zde pro chodce podstatně
zvýší bezpečnost a zároveň zde již mezi stromy
nebudou v létě moci parkovat bezohlední řidiči,
jak tomu v posledních letech bývalo.
V uplynulých týdnech byly po městě instalovány nové venkovní plastové odpadkové koše.
Město jich zakoupilo celkem patnáct s tím, že
devět stávajících rozbitých košů bylo nahrazeno
a zbylých šest bylo osazeno na nová místa. Nyní
nezbývá než doufat, že vandalové nepůjdou, nezačnou je ničit a nové koše tak nedopadnou jako
ty původní. Pravdou je, že autobusové nádraží,
kde nejčastěji docházelo k jejich ničení, je nyní
pod dohledem otočné kamery, což by nám mělo
pomoci dohledat případného viníka, po němž bychom samozřejmě vymáhali náhradu škody.
Ráda bych se zmínila také o problematice,
s jejímž řešením by nám mohli pomoci sami
rodiče. Týká se to dětského hřiště za autobusovým nádražím. Toto hřiště je určeno přede-

vším malým dětem, které si zde vesměs hrají
pod dozorem maminek. Často se ale stává, že
návštěvníkům tohoto hřiště, kteří využívají herní prvky, které zde stojí, je podstatně více let.
Před několika týdny odtud naše zaměstnankyně vykazovala dokonce chlapce, který již vlastní
občanský průkaz, nicméně zde lezl po jedné ze
stříšek a na důrazné upozornění, že tam nemá
co dělat, dokonce reagoval slovy, že už se tedy
bude „jen houpat“. Ne. Řetízkové houpačky mají
stejně jako ostatní části hřiště pouze omezenou
nosnost a nejsou vhodné pro každého. I z tohoto
důvodu plánujeme toto hřiště opatřit informačními tabulkami, kde bude jasně řečeno, komu jsou
prvky určeny. A jak by nám mohli pomoci rodiče? Stačilo by, kdyby svým dětem vysvětlili, jak
se na podobných místech mají chovat. Je třeba
si uvědomit, že když někdo z mládeže poškodí
houpačku a nikdo si toho včas nevšimne, může
si zde potom nic netušící malé dítě, pro které
je hřiště určeno, zbytečně ublížit. Kontroly sice
provádíme pravidelně, stejně tak jako údržbu,
nicméně, podobným nepříjemnostem se zcela
jistě dá předejít.
Závěrem vám přeji, ať je ten letošní podzim
klidný, barevný a doprovázený přívětivým počasím a ať si do prvních mrazíků, s nimiž nás meteorologové už začínají strašit, ještě užijeme té
pravé a bohaté houbařské sezóny.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Pozvánka na předání
Poražená lípa
Ceny města Dubá
u silnice I/9

telefon: 487 870 201

Vážení občané, již potřetí jste srdečně zváni na
slavnostní předání Ceny města Dubá. Ta bude
11. října 2013 ve 14 hodin předána v obřadní síni
MěÚ Dubá panu Petru Čechovi.
Pan Petr Čech převezme toto ocenění jako
poděkování za mimořádný přínos městu a občanům, a to v oblasti vzdělávání, sportu i volnočasových aktivit.
Jen v krátkosti připomeňme, že od roku 1967
natrvalo přesídlil jako pedagog do dubské základní školy, kde od roku 1989 začal zastávat funkci ředitele, a to celkem na dobu deseti let. Jeho
zásluhy na rozvoji školství v našem městě jsou
zcela nesporné. Za zmínku stojí, že se sám podílel na výstavbě tělocvičny, a že škola pod jeho
vedením získala právní subjektivitu. V roce 1996
získala škola také díky Petru Čechovi přístavbu,

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

které se dodnes přezdívá „nová budova“, a díky
níž se výrazně zvýšila kapacita školy. Postupem
času zde přibývaly učebny na odborné předměty,
především se ale v přízemí nové budovy otevřela
nová kuchyně a jídelna.
Dodnes je aktivním členem Tělovýchovné
jednoty Slavoj Dubá. Kromě fotbalu, kterému se
věnoval jako hráč, vedl a stále vede tenisový oddíl. Svůj čas věnoval také mladým lidem v modelářském kroužku.
V roce 1965 se Petr Čech výraznou měrou podílel na vybudování koupaliště v Nedamově i letního kina. Je aktivním členem dubského Fotoklubu.
Obsáhlejší článek, doplněný fotografiemi, věnovaný panu Čechovi naleznete v příštím vydání Dubáčku.
Zuzka Martínková

Na základě četných dotazů na téma, zda budeme
nahrazovat lípu, kterou v Českolipské ulici u Klubového domu porazil motorkář, přináším následující odpověď.
Tuto lípu nahrazovat nebudeme, rozhodně
tedy ne na stejné místo, neboť zde nebyla příliš
vhodně vysazena. Jednak by v průběhu času svými kořeny zvedala dlažbu na vedlejším chodníku,
ale především by stále více zastiňovala okna Klubového domu a v konečném efektu by její kořeny
pravděpodobně začaly poškozovat i vozovku. Výsadeb nových stromů proběhne v letošním roce
hned několik, je pro ně však třeba uvážlivě vybírat
vhodné místo a také respektovat ochranná pásma
a uložení nejrůznějších vedení a potrubí.
Zuzka Martínková

Za velké elektrospotřebiče
budeme odměňovat

Kolektivní systém ELEKTROWIN ve spolupráci s Libereckým krajem připravil odměnu pro ty
občany, kteří přistupují zodpovědně k nakládání s vysloužilými spotřebiči. Zodpovědným přístupem se míní to, že odevzdávají spotřebiče
na sběrný dvůr v rámci bezplatného zpětného
odběru.
Systém odměn rozjíždíme nyní v říjnu. Ten,
kdo přiveze na sběrný dvůr v Dubé velký spotřebič, jako je pračka, myčka nádobí nebo sporák či mikrovlnná trouba, obdrží skládací nákupní tašku. Toto se nevztahuje na lednice
a mrazničky. Tašky jsou vyrobeny z recyklovaných plastových lahví.

Přivezete-li výše uvedené spotřebiče, vyzvedněte si svoji odměnu u obsluhy sběrného
dvora, kde budou k dispozici. Věřím, že i takový
malý dárek dokáže potěšit. Další informace můžete získat na tel. čísle 724 857 243.
A závěrem ještě jeden vzkaz od kolegů
z ELEKTROWINU:
„Děkujeme všem, kdo si cestu na sběrné dvory už našli a podílejí se tak na trvalém
zvyšování množství zpětně odebraných a zrecyklovaných elektrospotřebičů! Společně tak
můžeme zachovat čisté životní prostředí pro
příští generace“.
Zuzka Martínková, ekolog

Dubáček
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PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat Ivanu Gyečukovi za mnohaletou vynikající
spolupráci. Ivánku, všem nám tu budeš moc chybět. Lidí jako jsi ty, na které se člověk může ve
všem spolehnout, kteří vždycky poradí, pomůžou a hlavně kteří jsou opravdoví kamarádi, tak takových je málo a ty k nim rozhodně patříš. Přeji ti do dalších let, kdy si budeš užívat zaslouženého odpočinku, mnoho zdraví, štěstí a radosti. Jsi a vždycky budeš JEDNIČKA.
Zuzka

Z městské matriky

JUBILEA

Kettnerová Miloslava, Deštná
Šponiarová Katarína, Dubá
Kusbach Jiří, Rozprechtice 70 let
Zítková Helena, Krčma
75 let

ÚMRTÍ

Valentová Věra, Heřmánky

Moravcová Ivanka, Dřevčice
81 let
Drdová Drahomíra, Nový Berštejn
Nikodémová Danuška, Dubá
80 let
Plešerová Jana, Dubá

Z

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

Dubáček -

3

Měsíčník informací z Dubé a okolí

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Vážení občané, jak již bylo avizováno, vzhledem k rozpuštění poslanecké sněmovny byly vyhlášeny nové volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ty se uskuteční v pátek 25. a v sobotu 26. října 2013. V pátek 25. října
budou volební místnosti otevřené v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října pak v době od 8 do 14 hodin.
V Dubé budou jako vždy tři volební okrsky, a to Dubá, Dřevčice a Deštná.
Volební místnost v Dubé bude opět v prostorách zasedací místnosti zastupitelstva v budově Klubového domu čp. 86.
Ve Dřevčicích bude volební místnost v čp. 1 v prvním patře (v patře nad bývalým obchodem)
a v Deštné bude volební místnost v prostorách knihovny v čp. 9.
Hlasovací lístky budou občanům doručeny do schránek
a k dispozici budou samozřejmě také ve volebních místnostech.
Zuzka Martínková

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU
DRAŽBU NEMOVITOSTI ČP. 34 V DŘEVČICÍCH

Plné znění vyhlášky je zveřejněno na www.mestoduba.cz.
Nařizuje se další dražba (§ 336 m odst. 1 o.s.ř) - elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě IV. této vyhlášky. Dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na internetové adrese www.exdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby je naplánováno na 23.10.2013 v 10:15 hod.
Ukončení dražby: nejdříve 23.10.2013 v 11:15 hod.
Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti: rodinný dům č.p. 34 v části obce Dřevčice,
na st. 21, pozemek st. 21 o výměře 379 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na listu
vlastnictví č. 197 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
obec Dubá, katastrální území Dřevčice. Příslušenství a součásti tvoří přípojky IS - elektřina,
voda, odpad sveden do septiku.

Nová čekárna v Bukovci

V měsíci září byla v Bukovci osazena zcela nová
dřevěná čekárna. Ta nahradila původní zděnou,
která již byla ve velmi špatném stavu. Tímto
bych chtěla poděkovat našim pánům z údržby,
kteří připravili prostor pro usazení čekárny. Nutno
podotknout, že nyní to v Bukovci vypadá podstatně lépe. Zároveň bych chtěla upozornit, že součástí čekárny je vývěsní deska, která je umístěná
uvnitř, a do níž budeme stejně jako na jiná místa
dávat informace určené pro občany.
Zuzka Martínková

Sbíráme víčka
pro Kubíčka

Prosím, pomozte nám se sbíráním víček pro malého Kubíčka, který nemá od narození na růžích
ustláno.
Kubíček se narodil ve 25. týdnu s porodní váhou 780 g. Přes tři měsíce strávil v nemocnici v inkubátoru napojený na plno přístrojů. Naděje na život byla malá, ale Kubík je velký bojovník a nevzdal
se. Bohužel těžký vstup na tento svět ho poznamenal na celý život. Ale on i my jako rodiče bojujeme
a snažíme se následky zmírnit, jak jen se dá.
Kubík je velice veselý a hodný chlapeček,
který se naučil hezky paat, sedět v židličce, snaží
se i plazit. A i další pokroky jistě budou. Sběrem
víček podpoříte malého Kubíčka. A za vybrané
penízky pojede na další rehabilitační pobyt do
ADELI centra ve slovenských Piešťanech. Tato
rehabilitace Kubíčkovi nesmírně pomáhá a posouvá ho vpřed.
Jelikož výkupní cena víček není vysoká, je
potřeba hodně víček (cca dvě tuny, aby to k něčemu bylo).
Více o Kubíčkovi, jeho životu, léčbě apod. najdete na www.jakubnavara.webnode.cz.
Děkujeme, rodiče Petra a Ladislav Navarovi.
Víčka můžete odevzdávat v Dubé na MěÚ
v Infocentru, v Klubu malých Dubáčků nebo
poslat po vašich dětech do školky či školy.

Rozbité odpadkové koše byly nahrazeny

Jistě jste si všimli, že jsme po městě nahradili rozbité odpadkové koše novými a nejen to.
Koše jsme osadili i na zcela jiná místa, jako je
parčík u čp. 200 v ulici Požárníků, jeden koš byl
umístěn k jalovcové aleji na Malou Stranu, další pak k pěšině podél zámecké zdi na Novém
Berštejně a dva koše byly osazeny ve Dřevčicích (a to u autobusové zastávky a u bývalé
nádrže pod návsí). Poslední koš bude umístěn na autobusové nádraží k zastávkám na
Tuhaň apod., kde momentálně chybí. Právě na
nádraží dostávaly koše v minulých letech od
naší omladiny a jednoho nejmenovaného více
než třicátníka (jistě víte koho myslím) nejvíce
zabrat. Doufám, že si nyní tito výtečníci vybaví
hlášku z jedné převzaté reality show a uvědomí si, že „velký bratr“, jak jí někteří přezdívají, neboli otočná kamera umístěná na stožáru
u bývalé trafiky, je vidí!
Zároveň bych si chtěla povzdechnout. Jeden

z košů měl být umístěn k dětským prvkům za
autobusovým nádražím. Tyč na koš zde vydržela zabetonovaná jen několik hodin, neboť kdosi,
kdo měl štěstí, že jsem nešla kolem, se rozhodl,
že nám ji vyndá. Měl ale smůlu, protože pánové
Gyečuk a Sedlmaier odvedli svoji práci natolik
precizně, že se tyč vyndat nepodařilo. Nicméně
beton byl poškozen, protože bylo jasné, že i přes
naši snahu bychom tu mohli jednu tyč zabetonovávat třeba každý den a vždycky bychom ji našli vyviklanou. Proto jsme tento návrh na zlepšení prostředí hřiště, odkud jsme chtěli odvézt
nevzhlednou popelnici a umístit sem plastový
koš, zavrhli!
Kromě již zmíněných pánů patří mé poděkování také Marušce Vavříkové, která mi koše pomohla na jednotlivá místa zadělat.
Teď nezbývá než doufat, že koše na svých
stanovištích vydrží co nejdéle.
Zuzka Martínková
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Díky panu Matějovičovi má Dubá nejlepší kroniku

Rada kraje ve spolupráci s Ještědskou pobočkou
České archivní společnosti a Severočeským
muzeem v Liberci pod záštitou hejtmana kraje,
vyhlásila letos v dubnu Soutěž o nejlepší
kroniku Libereckého kraje. Tuto příležitost si
nenechalo ujít celkem 21 měst a obcí, které se
do soutěže přihlásily. Účastníci byli rozděleni
do dvou kategorií, a to obce do 2 000 obyvatel
a nad 2 000 obyvatel. Odevzdáno k posouzení
nakonec bylo 19 kronik. Devítičlenná hodnotící
komise, složená ze zástupců státních okresních
archivů, zástupce Ještědské pobočky České archivní společnosti a odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje posuzovala kroniky za období let
2010 a 2011. Hodnocen byl nejen obsah a čle-

nění zápisů, ale také stylistická úroveň, grafika,
výtvarná stránka či přílohy ke kronice.
Dubá se této soutěže se svojí kronikou zúčastnila také a díky vynikající mnohaleté práci
pana Mgr. Kamila Matějoviče se v kategorii obcí
do dvou tisíc obyvatel umístila na skvělém PRVNÍM MÍSTĚ.
Pan Matějovič je kronikářem Dubé již 35 let,
na její tvorbě se ovšem podílel ještě dříve, než se
jím oficiálně stal. Těm z vás, kteří městskou kroniku nikdy neviděli, mohu říci, že já to štěstí měla. A
nutno podotknout, že jsem prací pana Matějoviče
byla ohromena. Nejen, že celou kroniku píše ručně a opravdu krasopisně, ale zároveň ji doplňuje
krásnými ilustracemi, které s neuvěřitelnou přesností zachycují skuteč-

nost. Zajímavé bylo i listování samotnými přílohami kroniky, neboť v nich je zachyceno opravdu
vše, přes plakátky na kulturní akce, informace o
dění ve městě, ale třeba i to, jaké obchody se
v našem městě otevírají a co zákazníkům nabízejí
a mnoho a mnoho dalšího.
Když s panem Matějovičem natáčel reportáž
kolega z Českého rozhlasu, měla jsem možnost
slyšet vyprávění o tom, jak se pan Matějovič ke
kronice dostal, jak vlastně taková kronika vzniká,
jaké zásady při její tvorbě musí kronikář dodržovat i to, jak obtížné je v dnešní době nalézt následovníka, který bude kroniku psát, až mu bude
předána pomyslná „štafeta“.

Nejen za sebe, ale také za vedení města
mohu říci, že si všichni přejeme, aby kronika Dubé
zůstala v rukou pana Matějoviče co nejdéle, neboť
on je ve svém oboru skutečnou jedničkou.
Proto, a nejen proto přeji panu Matějovičovi za
nás všechny mnoho zdraví a pevnou ruku ještě po
mnoho a mnoho let. Zároveň mu tímto chci také za
nás všechny upřímně poděkovat za vynikající práci, kterou při psaní kroniky odvádí. Děkujeme.
Zuzka Martínková

Usnesení z veřejného zasedání
Usnesení č. 8/2013 ze dne 19. září 2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 8/2013.
pro schválení 9 proti schválení 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a pana Lubomíra Wagenknechta a zapisovatele usnesení
paní Evu Jelenovou.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 6/2013 ze dne 20. června 2013
a č. 7/2013 ze dne 18. července 2013, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2013 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru

zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 10/13), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městského pozemku: část p.p.č. 80/1, ostatní plocha o výměře cca 700 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Výměra a rozsah pozemku
budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná
se o pozemek navazující na pozemky p.p.č. 84/
2, p.p.č. 89/2 a p.p.č. 100/1, v obci Dubá, katastrální území Zakšín.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
(složka č. 19/13), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městských pozemků: p.p.č. 317, zastavěná
plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 177 m2,
p.p.č. 220/1, zahrada o výměře 108 m2, p.p.č.
227/2, zahrada o výměře 4 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c1) NESCHVÁLILO protinávrh pana Milana Netrha oproti návrhu majetkového výboru zastupitelstva vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městských pozemků st.p.č. 232, st.p.č. 567 a st.p.č.
730, v obci Dubá, katastrální území Dubá, s podmínkou předkupního práva ve prospěch města
Dubá.
pro schválení: 1 proti schválení: 7 zdrželo se: 1

4c2) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 14/13), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městských pozemků: st.p.č. 232, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2, st.p.č. 567, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, st.p.č.
730, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Na těchto
městských pozemcích stojí budovy (stavby bez
čísla popisného nebo evidenčního, stavby technického vybavení – trafostanice, ve Školní ulici,
Na Výsluní a v Zahradní ulici v Dubé), které má
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ve správě společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 20/13), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městského pozemku: p.p.č. 668/5, ostatní plocha
o výměře 254 m2, včetně stavby (sklep) stojící na
tomto pozemku, v obci Dubá, katastrální území
Zátyní. Pozemek bude rozdělen na díly, výměry a rozsahy jednotlivých dílů pozemku budou
upřesněny geometrickým plánem.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 21/13), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městských pozemků: část p.p.č. 195/18, trvalý
travní porost o výměře cca 70 m2, p.p.č. 321,
zahrada o výměře 1 060 m2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Výměra a rozsah pozemků
budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná
se o pozemky u budovy čp. 39 v Zátyní.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městské budovy čp. 268 (objekt občanské
vybavenosti) v Českolipské ulici v Dubé včetně
příslušenství stojící na pozemku st.p.č. 439, a pozemek st.p.č. 439, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 941 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Minimální vyhlašovací prodejní cena je
stanovena s ohledem na znalecký posudek tj. ve
výši 640 000,- Kč.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) ODLOŽILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva projednání záležitosti týkající se
vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských pozemků na základě písemných žádostí
(složky č. 8/13 a 13/13): tj. část p.p.č. 311/5, lesní
pozemek o výměře cca 100 m2, a část p.p.č. 311/
6, lesní pozemek, o výměře cca 500 m2, v obci
Dubá, katastrální území Lhota u Dřevčic. Jedná
se o lesní pozemky (v současném stavu využití
jako bezlesí) u budov čp. 17 a čp. 18 ve Lhotě.
ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva a na návrh odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá v současné době
nejdříve na předmětné lesní pozemky podle současných hranic jejich užívání vypracovat geometrický plán na rozdělení pozemků, zadat vypracování výpočtu poplatku za odnětí z pozemků
určených k plnění funkcí lesa a požádat o stanovisko dotčeného orgánu státní správy tj. Správu
CHKO Kokořínsko. Následně podat žádost s předepsanými přílohami podle vyhlášky č. 77/1996
Sb., na Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, o trvalé odnětí zaměřených pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Až po vydání příslušného rozhodnutí o odnětí se
bude zastupitelstvo záležitostí prodeje předmětných pozemků dále zabývat.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4h) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje (složka č.ev. 12/13) městské bytové
jednotky č. 343/3 v budově čp. 343 v Luční ulici v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického

podílu na společných částech budovy a na pozemcích, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Je doporučeno zachovat stávající stav, tj. předmětnou bytovou jednotku i nadále pronajímat pro
účely Základní školy Dubá.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

4i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva vyhlásit a zveřejnit záměr směny následujících nemovitostí – pozemků (složka
č. 15/13): z vlastnictví města Dubá směnit část
pozemku p.p.č. 626/1, ostatní plocha o výměře cca 800 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, za celou p.p.č. 106/8, ostatní plocha
o výměře 205 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá, z vlastnictví fyzické osoby. Přesná výměra a rozsah směňovaného pozemku p.p.č. 626/
1 bude upřesněna geometrickým plánem, poté
bude záležitost opět předložena k projednání zastupitelstvu města Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4j) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné korespondence
v záležitosti narovnání majetkoprávních vztahů
(složka č. 11/13), uznat formou notářského zápisu vlastnictví budovy (stavba bez čísla popisného
nebo evidenčního, stavba technického vybavení
– trafostanice) stojící na st.p.č. 567, v obci Dubá,
katastrální území Dubá, ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

4k) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě doporučení odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá odkoupit do vlastnictví města Dubá (složka č. 9/13)
nabízené pozemky včetně porostů: p.p.č. 1315,
trvalý travní porost o výměře 1 348 m 2, p.p.č.
1317, trvalý travní porost o výměře 349 m2, p.p.č.
1318, ostatní plocha o výměře 72 m2, p.p.č. 1319,
ostatní plocha o výměře 450 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Jedná se o pozemky, které bezprostředně navazují na pozemky
městských lesů. A dále odkoupit do vlastnictví
města Dubá nabízenou budovu (stavba bez čísla
popisného nebo evidenčního – jiná stavba) stojící na st.p.č. 90, a st.p.č. 90, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 13 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé, část obce Nedvězí.
Strana prodávající: pan J.K., pan P.K. pan P.K.,
paní J.H., paní M.K., paní L.V., kupní cena činí
45 000,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4l) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města Dubá
(složka č. 16/13) nemovitost – pozemek podle
vypracovaného geometrického plánu se jedná o
p.p.č. 427/90, ostatní plocha o výměře 309 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Uvedený
pozemek je zahrnut do projektované stavby města Dubá „Bezbariérová trasa č. III. – chodník Českolipská ulice“. Strana prodávající: Tělovýchovná
jednota Slavoj Dubá, kupní cena činí 12 360,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4m) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru

Dubáček

zastupitelstva uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy (složka č.ev. 17/13), mezi Sportovně střeleckým klubem Dubá (budoucí strana
prodávající) a městem Dubá (budoucí strana kupující), na převod nemovitosti – pozemku části
st.p.č. 158, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
cca 5 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Uvedený pozemek je zahrnut do projektované
stavby města Dubá „Bezbariérová trasa č. II.
– chodník Nedamovská, Požárníků, Českolipská
ulice“. Kupní cena je stanovena ve výši 40,- Kč
za 1 m2 pozemku, se splatností při podpisu kupní smlouvy. Při uzavření budoucí kupní smlouvy
musí být již vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemku.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4n) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva uzavřít smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene
(složka č.ev. 18/13), mezi Římskokatolickou farností – Děkanství Dubá (budoucí strana povinná)
a městem Dubá (budoucí strana oprávněná), na
nemovitostech – pozemcích tj. části p.p.č. 65/
4, ostatní plocha o výměře cca 142 m2, a části p.p.č. 69, ostatní plocha o výměře cca 10 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Uvedené
pozemky jsou zahrnuty do projektované stavby
města Dubá „Bezbariérová trasa č. II., chodník
Nedamovská – Požárníků – Českolipská ulice“.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši 1 000,- Kč bez
DPH. Při uzavření budoucí smlouvy na zřízení
věcného břemene musí být již vypracován geometrický plán pro zaměření rozsahu věcného
břemene.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4o) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti uzavřít předloženou smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu stavby mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká
vybudování nového zařízení distribuční soustavy
– kabelové vedení NN a vrchní vedení v celkové
délce cca 68 m, na částech městských pozemků
p.p.č. 1146/1 a p.p.č. 1151/1, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice, v rámci stavby „CL – Dubá,
Dřevčice ppč. 442/5, přípojka kNN“. Jednorázová
finanční náhrada za zřízení věcného břemene je
sjednána ve výši 1 000,- Kč bez DPH.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 11 rozpočtu města Dubá na rok 2013, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na internetových
stránkách města Dubá.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: V této úpravě jde především o navýšení rozpočtu o přijaté dotace od
úřadu práce, což je 576 tisíc Kč. Výnos z odvodů z výherních hracích přístrojů je vyšší než
loni, proto můžeme zvýšit rozpočet o 40 tisíc Kč.
Dále je snížena položka daně z příjmů za město Dubá, tak aby odpovídala skutečnosti, a to na
straně příjmů i výdajů o 135 tisíc Kč. Do příjmů
rozpočtu jsou také zapojeny sponzorské dary
na Mezinárodní jazzové dny ve výši 35 tisíc Kč

Dubáček -
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a odvod ze zisku příspěvkových organizací ve
výši 156 tisíc Kč. Ve výdajích je dotace přiřazena
podle účelu, tedy 576 tisíc Kč do paragrafu 3745
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. Provádí se
přesun schválené částky na opravu Slávie z paragrafu 3613 nebytové hospodářství do paragrafu
3322 zachování a obnova kulturních památek ve
výši 3 miliony 400 tisíc Kč. Navyšuje se paragraf
3612 bytové hospodářství o 163 tisíc Kč, které
budou použity na opravu komínů a další nutné
opravy v městských domech. Ostatní drobnější
navýšení výdajů je v paragrafech: 2143 – nákup
map do informačního centra 10 tisíc Kč, 3319
– náklady na kulturní akce, především vánoční,
pro děti a seniory 20 tisíc Kč, 6171 – dar Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti
na babybox u nemocnice v České Lípě 10 tisíc
Kč a 6310 – pro změnu účtování bankovních poplatků 10 tisíc Kč. Celkem se strana příjmů i výdajů navyšuje o 654 tisíc Kč. Po úpravě č. 11
jsou celkové příjmy rozpočtu 37 milionů 992 tisíc Kč a výdaje 43 milionů 5 tisíc Kč, výsledek
hospodaření zůstává stejný, tedy mínus 5 milionů 82 tisíc Kč.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 31. 8. 2013, který
byl 11 milionů 144 tisíc Kč.
6) VZALO NA VĚDOMÍ písemnou rezignaci
pana Ondřeje Hraběte, bytem Dubá, Zakšín, na
funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva
města Dubá ke dni 26. června 2013.
ZVOLILO na návrh pana místostarosty paní
Mgr. Jindřišku Skalickou, bytem Dubá, členkou
Finančního výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít předloženou Partnerskou smlouvu o zajištění
realizačních náležitostí projektu „Památky a jejich budoucnost“ mezi městem Dubá a sdružením
LAG Podralsko, o.s.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V rámci této dotace bude
zrekonstruován křížek v Dražejově.
8) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
vstup města Dubá do honebního společenstva
pod názvem „Honební společenstvo Dubá“.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předloženou zprávu odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka
o hospodaření Městských lesů Dubá, organizační
složka města, za období 1. pololetí roku 2013, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
komentář starostky: Českému lesnictví se poslední dva roky díky vysoké poptávce po dřevní
hmotě a vysokým výkupním cenám stále daří,
a z toho profituje i hospodaření Městských lesů
Dubá. Městské lesy vykázaly k 30. červnu 2013
průběžný zisk ve výši 332 215,- Kč. V červenci se podařilo vyprázdnit skládky dřeva, a již ke
konci července činil průběžný zisk přes 1 milion
Kč. Děkuji panu Ing. Štveráčkovi a všem zaměstnancům městských lesů za jejich práci a nemalý
finanční přínos do městského rozpočtu.

10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předložený závěrečný účet Svazku obcí Máchův
kraj za rok 2012.
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) kulturních akcí města Dubá
- Letní slavnosti města Dubá konané dne
29. 6. 2013
- Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov konané ve dnech 9. – 10. 8. 2013
- Dny Evropského dědictví konané v Dubé
dne 14. 9. 2013
list č.5 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 8/2013 ze dne 19. září
2013
b) vyhlášení Soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje za období 2010 – 2011
komentář starostky: Rada kraje ve spolupráci s Ještědskou pobočkou České archivní společnosti a Severočeským muzeem v Liberci pod
záštitou hejtmana kraje vyhlásila Soutěž o nejlepší kroniku Libereckého kraje. Soutěže se
mohla zúčastnit všechna města a obce Libereckého kraje. Zápisy v kronikách byly hodnoceny
za období dvou let, a to 2010 – 2011, dle obsahu a členění zápisů, stylistické úrovně, grafiky
a výtvarné stránky, příloh ke kronice. Odborná
porota posuzovala celkem 19 kronik obcí. Velikou radost nám udělala zpráva, že v kategorii
obce s počtem obyvatel do 2000 byla jako první
vyhodnocena Dubá. Ještě jednou děkuji kronikáři
panu Mgr. Kamilu Matějovičovi za velmi náročnou a odpovědnou práci, kterou jako kronikář vykonává. V Severočeském muzeu předal ocenění
šesti nejlepším kronikářům hejtman Libereckého
kraje pan Martin Půta a jeho náměstkyně paní
Hana Maierová.
c) zrealizovaných stavebních akcí města
Dubá
- oprava výtluků na místních komunikacích
v Dubé
- výstavba chodníku na Malé Straně v Dubé
ke schodům Na Výsluní
- rozšíření kamerového systému v Dubé
- výstavba nové autobusové čekárny v Bukovci
- vybudování nového stání na komunální
a separovaný odpad v Heřmánkách
d) rozpracovaných stavebních akcí města
Dubá
- zateplení objektu tělocvičny Základní školy Dubá
- stavební úpravy hotelu Slávie v Dubé –
1. etapa (střecha)
- obnova vstupních portálů historických
sklepů v Sadové ulici v Dubé
- sanace svahové deformace nad objektem
čp. 264 v Nedamovské ulici v Dubé
- výstavba chodníku Dubá – Nedamov
(1. etapa bezbariérovosti)
e) připravovaných stavebních akcí města
Dubá
- terénní úpravy u městského objektu
čp. 195 v Dubé (sušárna chmele)
komentář starostky: Terénní úpravy budou prováděny na ploše 3 027 m2 , po skrývce ornice
v objemu 315 m3 se v rámci řešené plochy bude
přesouvat 551 m3 zeminy, práce budou ukončeny úpravou pláně (svahováním) a rozprostřením
ornice. Práce provede společnost SaM silnice

a mosty, a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, konečná
cena díla je 167 979,- Kč.
- vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci ulic Školní a Poštovní v Dubé
komentář starostky: Cílem akce je rekonstrukce
ulic Školní a Poštovní, konkrétně úprava rozměrů
(rozšíření) chodníků a jednosměrné silnice s šikmým parkovacím stáním, rekonstrukce odvodnění
dešťových vod, doplnění nových lamp veřejného
osvětlení v ulici Poštovní. U objektu pošty dojde k bezbariérovému řešení vchodu do objektu
a k zachování parkovacích míst před objektem.
- výstavba nové severní zdi s kolumbáriem hřbitova v Dubé
f) - pozvání na Den architektury u Sušárny
chmele v Dubé dne 5. 10. 2013
komentář starostky: Sraz účastníků cyklovýletu
je v 10 hodin u bývalé sušárny chmele. Navštívíme památky Kokořínska a další zajímavostí v Dubé, Lobči a Mšeně, odborný výklad je zajištěn.
V případě nepříznivého počasí přesun zajištěn.
- pozvání na slavnostní předání Ceny města Dubá panu Petru Čechovi dne 11. 10. 2013
komentář starostky: Cena města Dubá panu
Petru Čechovi za jeho mimořádný přínos městu především v oblasti pedagogické a sportovní
bude předána v pátek dne 11. října ve 14 hodin
v obřadní síni městského úřadu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Veřejné zasedání
zastupitelstva bude
17. 10. od 18.00 hodin
v Deštné čp. 9
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek,
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 19 týdnů.
Cena od 149,- do 175,- Kč/ks,
v začátku snášky 178,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
v pátek 18. října 11.40 hod.
a v sobotu 19. října od 13.15 hod.
v Dubé u kostela

Případné bližší informace na tel: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719

Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek,
cena 15 – 22,- Kč/ks
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Dubáček

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v srpnu

l Dne 2.8.2013 od 15:33 do 17:00 vyjela jednotka k požáru lesního porostu v KÚ Obora s technikou CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu
na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká
Lípa a s Policií ČR jednotka prováděla vyhledávání místa zásahu. Jednalo se o planý poplach
– zneužití jednotek požární ochrany.
l Dne 4.8.2013 od 07:47 do 09:12 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy,
číslo 9 v KÚ Podolec s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda
osobního automobilu s jednou zraněnou osobou v péči Záchranné zdravotní služby. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních
kapalin. Uniklý motorový olej v délce cca 50
metrů byl zlikvidován 20-ti kg sorbentu Eco-dry. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 4.8.2013 od 17:48 do 19:13 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I.
třídy, číslo 9 v KÚ Zakšín s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda dvou osobních automobilů se
dvěmi zraněnými osobami, kterým byla do
příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta
předlékařská pomoc. Vozidla byla zajištěna proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklý motorový olej
byl zlikvidován 20-ti kg sorbentu Eco-dry. Vozidla
byla odtažena mimo komunikaci a místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 4.8.2013 od 19:16 do 20:34 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do chatové oblasti Kersko v KÚ Houska s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dva spadlé stromy

na příjezdové cestě do osady. Jednotka provedla
pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmenů
stromů a jejich následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 4.8.2013 od 20:35 do 20:55 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy, číslo 259 v KÚ Rozprechtice s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byly zjištěny tři spadlé
stromy v komunikaci, které byly pomocí motorové
řetězové pily rozřezány a následně odstraněny.
Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.

l Dne 5.8.2013 od 10:52 do 11:50 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2785 v KÚ Bořejov s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom v komunikaci, který byl pomocí motorové řetězové pily rozřezán a následně odstraněn
z vozovky. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 9.8.2013 od 16:46 do 17:10 hodin byla jednotka vyslána s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1
+ 4 Operačním střediskem Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa k dopravní nehodě na

komunikaci I. třídy, číslo 9 (z Dubé směr Česká
Lípa). Do obce Jestřebí nebyla zjištěna žádná dopravní nehoda – jednalo se o planý poplach.
l Dne 11.8.2013 od 15:28 do 16:55 hodin jednotka vyjela na únik motorové nafty na komunikaci I. třídy, číslo 9 v úseku Nový Berštejn - Zakšín
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Jednotka
provedla likvidaci úniku motorové nafty na komunikaci v nebezpečných zatáčkách pomocí 40-ti kg
sorbentu Absodan. Cestou Operačního střediska
HZS ÚO Česká Lípa byl na úklid vozovky povolán
správce komunikace. Místo zásahu bylo předáno
Policii ČR.
l
Dne 20.8.2013 od 21:41 do 22:24 hodin
vyjela jednotka k nahlášenému požáru v obci Chlum s technikou CAS-25 Liaz a CAS-32
T148 v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a spojení se s Policií ČR jednotky vyhledávaly údajné místo zásahu, které nebylo nalezeno. Jednalo se o planý poplach. Starosta obce
Chlum posléze zjistil, že se jednalo o nenahlášené pálení.
l
Dne 24.8.2013 od 13:48 do 14:11 hodin
vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu bylo
zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou
motocyklů, které zajistila Policie ČR.
l Dne 30.8.2013 od 14:08 do 14:45 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Školní ulice
v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu jednotka na žádost
Policie ČR provedla násilný vstup do bytu, ve kterém ležela v kuchyni zraněná osoba. Jednotka
následně vypomohla Záchranné zdravotní službě
s transportem zraněné osoby. Místo zásahu bylo
předáno Policii ČR.
Jaroslav Hoza

Hasiči radí občanům

Jak je to s ochrannými maskami?
Únik nebezpečné látky, radioaktivní výbuch,
teroristický čin… Vždy, když dojde k mimořádné události velkého rozsahu ve světě nebo
u nás, množí se dotazy občanů k jejich sebeochranně. Nejčastějším dotazem v této souvislosti je: „Kde mám ochrannou masku a kdo
mi ji dá?“
Problematiku řeší jedno ze základních opatření ochrany obyvatelstva, a to individuální
ochrana. Představuje souhrn opatření, jejichž
cílem je omezit v nejvyšší možné míře působení radioaktivních a otravných látek i bakteriologických prostředků na nejdůležitější části lidského organismu, především na dýchací cesty
a obličej.
V době míru se jedná o tzv. improvizovanou
ochranu, kdy si občan svépomocí z dostupných
prostředků vyrobí jednoduché pomůcky, které
omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. Tato problematika byla blíže
popsána v předešlém čísle zpravodaje.
V případě ohrožení státu a válečného stavu se pro vybrané kategorie osob provádí výdej prostředků individuální ochrany. Jedná se
o dětské ochranné vaky, dětské ochranné ka-

zajky, dětské ochranné masky a ochranné masky pro dospělé. V rámci zjednodušeného výkladu lze říci, že prostředek individuální ochrany
tvoří část zabezpečující ochranu kůže a sliznic
a dále pak ochranný filtr řady MOF, který chrání dýchací cesty.
K zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany se stanovuje jejich množství
a struktura podle počtu dětí neumístěných
ve školských zařízeních a podle projektované kapacity školských zařízení a lůžkové
kapacity zdravotnických, sociálních a obdobných zařízení se zálohou 10 %. Provádí se
výběr a příprava prostorů pro jejich uskladnění, příprava personálu pro distribuci a výdej
prostředků včetně jejich evidence. Prostředky
individuální ochrany jsou uskladněny ve skladech Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Chybějící prostředky budou centrálně
doplněny za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu systémem hospodářských opatření
pro krizové stavy. Výdej prostředků individuální ochrany pro stanovené skupiny obyvatelstva budou provádět výdejní střediska (zařízení civilní ochrany pro zabezpečení výdeje),

která při nárůstu hrozby ozbrojeného konfliktu zřídí obce, školská, zdravotnická, sociální
a obdobná zařízení.
A zde si již můžeme zodpovědět nejčastější dotaz občanů. Co z uvedeného textu vyplývá? Odpověď ještě blíže specifikuje vyhláška
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Stát zabezpečuje
prostředky individuální ochrany pouze pro
děti do ukončení školní docházky, pro osoby umístěné ve zdravotních a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod. Prostředky
budou vydávány pouze v případě vyhlášení
stavu ohrožení státu nebo válečném stavu.
O výdejních místech a způsobu distribuce prostředků občany vyrozumí příslušný
obecní úřad. Ostatní obyvatelé si mohou
nakoupit prostředky individuální ochrany
ve specializovaných prodejnách. Seznam
prodejen v Libereckém kraji najdete na webových stránkách Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje – www.hzslk.cz.
kpt. Mgr. Michaela Stará, oddělení ochrany
obyvatelstva a krizového
řízení HZS Libereckého kraje

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ 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
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Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

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).

Dubáček

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 5. 10.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

sobota 19. 10.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

pondělí 28. 10.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706

neděle 6. 10.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388

neděle 20. 10.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel. 487 524 577

sobota 2. 11.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917

sobota 12. 10.
MUDr. Miroslav Pelc
Purkyňova 158, Nový Bor
tel. 487 524 328

sobota 26. 10.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 3. 11.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 13. 10.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 27. 10.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

Stavba roku Libereckého kraje zná své vítěze

•
Hotel Port získal hlavní cenu a zároveň se stal nejsympatičtějším
stavebním počinem
Výsledky veřejné soutěže STAVBA ROKU 2013 LIBERECKÉHO KRAJE, kterou vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské profesní organizace pod
záštitou krajského hejtmana, byly zveřejněny ve středu 18. září v Liberci.

Letošní 9. ročník byl rekordní. V pěti kategoriích soutěžilo celkem 15 staveb a návrhů. Porota složená z odborníků ve stavebnictví a vedoucích
úředníků Krajského úřadu Libereckého kraje navštívila všechny přihlášené
stavby a důkladně si je prohlédla. V kategorii Sympatie hlasovala veřejnost
a zapojilo se celkem 1394 lidí.
Stavba roku Libereckého kraje
V hlavní kategorii o Cenu Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c. bylo nominováno celkem 11 staveb. Absolutním vítězem se stala “Rekonstrukce a dostavba hotelu Port” u Máchova jezera. Druhou příčku obsadila “Budova L
Technické univerzity v Liberci” a na třetím se umístila “Neutralizační a dekontaminační stanice NDS10” ve Stráži pod Ralskem.
Cena Sympatie
Hotel Port zároveň bodoval i v kategorii Sympatie občanů Libereckého
kraje 2013, kde získal nejvyšší počet (386) hlasů a zvítězil tak i v hlasování veřejnosti, do kterého byly zařazeny stavby a návrhy ze všech kategorií.
Druhou nejsympatičtější stavbou se stala “Přístavba městského bazénu Liberec” a třetí v pořadí byla “Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny”.
Autorka návrhu Rekonstrukce a dostavby hotelu Port: Ing. arch. Senka
Příhodová, ateliér IKA VIN 112, a.s.
Generální dodavatel stavby: STEP, spol. s r.o.
Investor a provozovatel hotelu: Regata Čechy a.s.

Ze života škol
Nevšední matematika všedního dne

Ve školním roce 2013/2014 se 20 škol z celé ČR
účastní celostátního projektu Nevšední matematika všedního dne (www.nmvd.cz), který se realizuje ve spolupráci s EU.
Mezi těmito vybranými školami bude i naše ZŠ
Dubá. Cílem projektu je vytvoření doplňkové online
učebnice matematiky a cvičebnice pro testování
a domácí přípravu v aplikaci moodle pro druhý
stupeň základních škol a pro nižší gymnázia.
Naši žáci 6. – 9. tříd se účastní v průběhu
jednoho školního roku pilotáže zpracované učebnice na interaktivní tabuli a vytvoří domácí úkol
v programu moodle. Součástí testování bude

i závěrečné zhodnocení učebnice nejen učitelem matematiky, ale zapojí se rovněž žáci, kteří
s učebnicí pracovali.
Celý projekt by měl žáky motivovat, aby ma-

tematiku používali nejen při hodinách ve škole,
ale aby ji byli schopni aplikovat i v běžném životě, na všedních situacích.
Bc. Věra Valová

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU?

zahrada MŠ již bude uzavřena
mateřské centrum: pracovní dny 8-12 hodin; Cvičení power jogy: pondělí a středa 19 hodin
Kondiční cvičení: pondělí a středa 17:30 hodin
Cvičeníčko pro dětičky s rodiči – čtvrtek 16 hodin
Akce: 12. 10. 2013 odpoledne DRAKIÁDA s opékáním buřtů
Více informací na http://www.kmd.estranky.cz/ nebo na vývěsce v ulici Dlouhá naproti ZŠ.
Kontakt: Naďa Hromádková, tel: 723 708 663, FB: Klub malých Dubáčků

Dubáček -
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Ekoškola Dubá v akci pro mír

21. září je podle usnesení OSN mezinárodním
dnem míru. Tisíce škol ve 120 zemích světa se
proto rozhodlo zasadit v tento den strom a zapojit
se do kampaně Plant a Tree for Peace. Sázení stromů je vynikající příležitostí, jak strávit den ve volné
přírodě a o stromech se také něco dozvědět.
Proč právě strom? Strom je pro nás symbolem života, čistého ovzduší a dlouhověkosti.
Symbolické sázení stromů Plant a Tree for Peace, neboli Zasaď strom pro mír, je součástí roční
kampaně na podporu životního prostředí a míru
na celém světě.

Ve spolupráci s pořádajícími organizacemi ENO (Environment Online) a LEAF (Learning
about Forests) zasadili od roku 2010 školáci po
celém světě na 11 milionů stromů.
Akce proběhne skutečně v jeden den napříč
zeměkoulí. První strom bude zasazen v poledne
v Oceánii. Poté tak, jak bude slunce postupovat
po své dráze, budou nové stromy postupně zasazeny v Asii, Evropě a Africe. Nakonec tento řetěz
stromů zamíří na oba americké kontinenty.
Letos vychází 21. září na sobotu, většina
škol bude sázet své stromy již v pátek 20. září.
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Ekotým šesté třídy vysadil v tento den tři stromy
v parku u domu seniorů. Šlo o jilm habrolistý, liliovník tulipánokvětý a buk lesní-červený Nejprve kluci vyhloubili jámy patřičné velikosti, dodali
kompost a pak pevně usadili sazenice stromů.
Kmeny ovázali proti okusu, zajistili opory a vybudovali korýtka pro zálivku. Následně stromky
zalili a upevnili popisky. Stromy budou součástí
parku u domu seniorů. Práce se povedla, kluci
získali nové zkušenosti a práce jim šla od ruky.
Děkujeme za pomoc ekoložce Zuzce Martínkové a za odbornou radu i pomoc panu Tomsovi.
Mgr. Jana Mašková

Českolipská burza škol 2013
Českolipské burze škol „Quo vadis“ je krásných
17 let a má se k světu. Osvědčila se za ta léta,
a tak dle očekávání proběhne i letos, tentokrát
v úterý a ve středu 12. a 13.listopadu. Osvědčily
se i časy, kdy je ji možno navštívit, takže dveře
pro veřejnost se otevřou v úterý opět od 930 do
17 hodin a ve středu od 9 00 do patnácti. Místo konání se také nemění, jde stále o prostory Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
28.října v České Lípě.
SOŠ a SOU 28.října je i spolupořadatelem
burzy, vedle českolipského úřadu práce, Města

Česká Lípa a českolipské pedagogicko-psychologické poradny. Ti jako v předchozích rocích

Burza škol 2013
Quo vadis
12. a 13. listopadu
připravili i doprovodný program včetně tradičního semináře pro ředitele škol, na němž bude
mimo jiné prezentován projekt PROTUL hostitelské střední školy..

Vedle škol by měla posílit i prezentace zaměstnavatelů, zejména těch, kteří se zúčastněnými školami přímo spolupracují.
Kromě informací, které mohou zájemci o studium, jejich rodiče a pedagogové získat od zástupců samotných středních škol, bude možno
přímo na burze konzultovat s pracovníky úřadu
práce a pedagogicko-psychologické poradny.
Za realizační tým Burzy škol 2013
Mgr. Pavla Šimánková

Projekt „Zelené profese v krajině“

Naše škola se v letošním školním roce přihlásila do ekovýchovného německo-českého projektu „Zelené profese v krajině. Na tomto projektu
spolupracují Centra ochrany přírody „Oberlausitzer Berglandes“ z Neukirchu a sdružení Čmelák
z Liberce.
Tento projekt obdržel prestižní ocenění UN-dekády „Vzděláním k udržitelnému rozvoji“, které
získávají pouze iniciativy, které příkladně naplňují
celosvětovou vzdělávací strategii OSN: učí děti

a dospělé myslet a jednat tak, aby zachovali životního prostředí v co nejméně pozměněné podobě i pro další generace.
Úkolem tohoto projektu je nejen ukázat, jak
může vypadat budoucí vzdělávání, ale také pozvednout zájem mladých lidí o studium tzv.zelených oborů jako je lesnictví či zemědělství, snaží
se zatraktivnit výuku přírodovědných oborů. Základem je využívání krajiny jako živé učebny, která dává dětem prostor pro vlastní zkoumání pří-

rody za využití moderních technických pomůcek
a experimentů formou badatelské výuky.
V rámci tohoto projektu se žáci 8.ročníku naší
školy rozjedou do Josefova Dolu, kde se v doprovodu lesníka seznámí s krásami naší přírody
a připraví se na „bádání“. Totéž si poté vyzkouší
v okolí školy pod vedením Bc. Věry Valové. Své
badatelské výsledky pak zveřejní na společném
setkání dalších škol zapojených do projektu.
ZŠ Dubá
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Kultura
Máchův kraj poetický

V dubské Galerii Pošta vystaví své působivé fotografie významní regionální fotografové Vladimír Kuřátko a Zdeněk Halíř. Výstava s názvem
Máchův kraj poetický bude zahájena vernisáží,
která se koná v pátek 27. září od 18 hodin. Výstava souvisí s obrazovou publikací Máchův kraj
poetický, kterou oba fotografové spolu s Renatou Mauserovou vydali v roce 2011. Tuto publikaci s podpisy autorů bude možné si na vernisáži zakoupit.

foto Zdeněk Halíř

Nový Bor

Markéta Myšková

foto Vladimír Kuřátko

Kulturní akce v okolí

Městské divadlo
středa 9. října v 19 hodin
E. E. Schmitt – HESLO MORÁLKA
V loveckém zámečku barona Holbacha pózuje polonahyì Denis Diderot pro madame Therbouchovou, se kterou vede velmi „galantní“
rozpravu, když tu je z milostnyìch hrátek vyruší v naléhavé záležitosti filozofův sekretář:
Je třeba, aby Mistr okamžitě napsal příspěvek do slavné Encyklopedie - Heslo Morálka. Tak začíná Diderotův bláznivý den, během kterého je populární osvícenský filozof
se sklony k libertinství neustále vyrušován
při svých pokusech jak v oblasti filosofie, tak
i při svých milostných spádech. Autor hry ve
hře využívá svou brilantní znalost francouzské filozofie a obratně ji kombinuje s pronikavým smyslem pro situaci a ironický postřeh.
Režie: Petr Slavík Hrají: Miroslav Etzler, Nela
Boudová, Kateřina Pindejová, Ivana Stejskalová, Michaela Sejnová, Václav Šanda
sobota 12. října v 10 hodin
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI a MAKOVÝCH
BUCHTÁCH
„Láska jako slza se rodí v očích a padá k srdci“ pohádka vypráví o princezně, která by se
ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, a o tom, co
se všechno stane, když se spolu setkají, Zvítězí peklo nebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že
i malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky.
režie: Samiha Maleh. Vhodné pro děti od 3
do 11 let.
úterý 15. října v 8:30 a v 10 hodin
JAROSLAV UHLÍŘ - HODINA ZPĚVU

Vladimír Kuřátko se fotografováním zabývá od roku 1998, nejvíce ho inspirují stromy ve
všech ročních obdobích, a také hrad Bezděz,
nedaleko kterého žije. Jeho fotografie několikrát
ocenil i fotomagazín Photo Life, jsou také součástí výpravné publikace „Praha a národní dědictví
České republiky“, vydané v roce 2007. I v současné „digitální“ době používá klasický kinofilm.
Zdeněk Halíř získal v soutěži o nejkrásnější fotografii Krkonoš v roce 2006 1. místo. Několik jeho
fotografií se objevilo také v knize „Voda v České
republice“. Fotografování krajiny spojuje s turistikou a poznáváním nových krajů. Zdeněk Halíř
i Vladimír Kuřátko vystavovali již na mnoha místech v regionu i mimo něj. Oba jsou od roku 2002
členy Fotoklubu Sokol Mladá Boleslav.
Výstava, kterou uspořádal Podbezdězský
spolek intelektuální, poetický a okrašlovací, potrvá v Galerii Pošta v Dubé do 26. října. Návštěvníci
mohou galerii navštívit vždy v sobotu a ve středu
od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.

středa 16. října v 19 hodin
TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková se představí
v zábavné show, která nenechá vaše bránice rozhodně ani na chvíli v klidu! Jako
vždy přijdou na řadu oblíbené parodie známých televizních pořadů, zábavných soutěží a chybět nebude ani imitování celé řady
populárních českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky.
sobota 19. října v 19 hodin
Lípa Musica mezinárodní hudební festival
Ntjam Rosie (Holandsko) „Elle“
„Hudba je všechno, hudba je to, co jsem,“ říká
mladá, původem kamerunská zpěvačka. Nechává se inspirovat africkou a zároveň soudobou západní kulturou a vytváří autentický,
okouzlující styl propojující soul, afro a jazz.
Úspěšná holandská soulová zpěvačka původem z Kamerunu přijede poprvé do České republiky se svou „nujazzovou“ kapelou.
pondělí 21. října v 19 hodin
Opera Balet Severočeské divadlo Ústí n. L.
Giuseppe Verdi – LA TRAVIATA
Román Alexandra Dumase ml. „Dáma s kaméliemi“ inspiroval Giuseppe Verdiho k napsání
opery o nejslavnější dívce se špatnou pověstí,
která dnes spolu s operami Il trovatore a Rigoletto patří k jeho nejslavnějším a zároveň
i nejhranějším. Příběh dívky z pařížského „polosvěta“, její citové probuzení a zmařená touha
po opravdové lásce, dojímá a uchvacuje spolu s Verdiho lyrickou hudbou své posluchače
již 160 let. Upozorňujeme, že představení je
hrané v italštině.

čtvrtek 31. října v 19 hodin
Divadelní klub Jirásek, Václav Klapka - W.
Shakespeare
JAK SE VÁM LÍBÍ
Hrají: Tereza Lačná, Dita Krčmářová, Štěpán
Kňákal, Pavel Landovský, Jiří Gottlieber a Václav Klapka.
Remake inscenace z roku 1985, se kterou Jirásek vyhrál Hronov, představil ji mimo jiné v
Belgii, Rakousku či Německu a stal se prvním
amatérským souborem, z jehož představení
pořídila záznam televize.
Navrátilův sál
čtvrtek 17. října v 18 hodin
PhDr. Vladislav Jindra
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Pozdržený telegram aneb Proč v Boru nevěděli
o vzniku ČSR (95. výročí).
sobota 26. října v 19 hodin
PVC (PAVEL VĚTROVEC COMPANY)
Pohodový swingový večer se skvělými muzikanty.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
neděle 27. října v 17 hodin
ČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
Tradiční koncert v rámci festivalu na obnovu
historicky cenných novoborských varhan.

Úštěk

Galerie U Brány
27. 9. – 14. 11. Jan Saudek – Fotografie i olejomalby – dílo geniálního i kontroverzního umělce
slavného jména

Dubáček -
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Mělník

Regionální muzeum
do 3. 11. Z historie nejstaršího řemesla – výstava přibližuje atmosféru kolem nejstaršího řemesla světa především v prostředí našeho hlavního
města v letech 1850 – 1938, vernisáž výstavy se
koná 26. 9. od 18:00 hodin
do 28. 10. Prevence trochu jinak - Kolo, můj přítel
- výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník pod vedením PaedDr.
Ireny Wenkeové v atriu muzea, vernisáž 2. 10.
v 16:30 hodin
5. 10. Světový ptačí festival – vycházka Hořínským parkem
9. 10. Hřibovité houby - přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně od 17:00 hodin,
přednáší Radek Pilař

Ukončení
sezóny

Ukončení návštěvní sezóny na českých hradech a zámcích v Liberecké kraji se kvapem
blíží. Využijte proto poslední příležitosti, než
se jejich brány uzavřou.
Státní hrad Bezděz
(www.hrad-bezdez.eu)
říjen: soboty, neděle, svátky: 9,00 až 15,30 hodin. Od listopadu až do zahájení návštěvní sezóny 2014 bude hrad pro veřejnost uzavřen.
Státní zámek Lemberk
(www.zamek-lemberk.cz)
říjen: soboty, neděle, svátky: 9,00 až 15,00 hodin. Od listopadu bude objekt veřejnosti uzavřen až do zahájení sezóny 2014.

- 26. až 28.10. bude mimořádně zpřístupněna
středověká věž. Ta bude otevřena po celý den
v době od 9,00 do 15.00 hodin.
Výstavy na Lemberku:
- do 31. 10. Výstava „Lemberk 1992-2012“ – výstavní síň. Fotografická výstava věnovaná proměnám zámku v posledních dvaceti letech.
- do 31.10. Výstava „Člověk a kůň‘ – zámecká
konírna. Výtvarné práce dětí ze Speciální školy
pro sluchově postižené děti v Liberci.
Státní zámek Zákupy
(www.zamek-zakupy.cz)
říjen: soboty, neděle, svátky: 9,00 – 15,00 hodin, Od listopadu bude objekt zákupského státního zámku uzavřen. Zpřístupněn bude pouze
při pořádání ohlášených akcí.

28.10. Den Středočeského kraje – zábavný program pro malé i velké návštěvníky
do 31. 5. 2014 Z historie malé železnice aneb
železniční hračky
Nově upravená dlouhodobá výstava mechanických hraček věnovaná historickým modelům
a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0
a 00 (H0) z let 1890–1960. Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy historických
vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště.
Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet si
svou zručnost v malé dílně, kde si mohou sestavit modely ze stavebnice Merkur podle vlastních
představ.

Historické kočárky – Vánoce 1890 – 1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930, odpoledne v parku 1930 – 1940, válečný interiér 1940
– 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a návštěva
zdravotního střediska 1960 – 1969.

Srdečně zveme také do stálých expozic!
Celoročně otevřeno:
Historická expozice: Nahlédnutí do středověkého
města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední
život obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých
sklepích)

Otevírací doba muzea: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekretariát, fax: 315 622 158, muzeum@muzeummelnik.cz www.muzeum-melnik.cz, Facebook:
Regionální muzeum Mělník

Kavárna a víno
Muzeum nabízí svým návštěvníkům také
ochutnávku kvalitních českých vín. Skupiny mohou po předchozí objednávce degustovat víno
v původních středověkých sklepích z 2. poloviny
14. století. Na jednotlivce čeká stejný sortiment
vín v muzejní kavárně, která láká i příjemným posezením na historických hradbách.
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Den architektury 2013

Dubá – Lobeč – Mšeno: industriál Kokořínska
Cyklovýlet nejen po technických památkách Kokořínska, doprovázený
odborným výkladem (sušárna chmele Dubá, pivovar v Lobči, sladovna
ve Mšeně a další zajímavos� daných lokalit – autokemp Nedamov
a Základní škola ve Mšeně).
sobota 5. 10. 2013 v 1000 hod. u sušárny chmele v Dubé.

Sport
TAE BO + KONDIČNÍ
CVIČENÍ
Do tohoto cvičení jsou
zahrnuty prvky TAE BA,
protahovacího a posilovacího
cvičení tak, aby se tělo dostalo
do správné kondice co nejrychleji
a nejefektivněji. Každé pondělí
a středa, od 17,30 do 18,30 hod.
Info na tel.: 775 66 53 53.

KK BERINGIN
INFORMUJE
NÁBOR TRADIČNÍHO KARATE
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
KAŽDÉ PONDĚLÍ I STŘEDA.
ZŠ DUBÁ, OD 16 DO 17 HOD.
INFO NA TEL.: 775 66 53 53

Sportovně střelecký klub Dubá gratuluje
svému členovi Jiřímu Hlavatému ml.
ke krásnému umístění v soutěži ve střelbě vojenskou puškou na 300 metrů.

Dubáček -
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Podzimní cyklovýlet

Na cyklistickém výletě, dlouhém přibližně
30 km, si prohlédneme zajímavé přírodní lokality a památkové objekty. Vyjedeme po silnici
1/9 z Dubé směrem na Nový Berštejn, na vrcholu prudšího stoupání mineme Trojičný sloup
u zdi zámeckého parku, posléze sochu Panny
Marie a za stromy parku vpravo zámek Nový
Berštejn. Pokračujeme rovně na Českou Lípu.
Projedeme kolem sochy sv. Jana Nepomuckého a dále můžeme obdivovat i působivé výhledy na zříceniny Starého Berštejna a Bezdězu,
na druhé straně se tyčí Vlhošť. Míjíme i výhled
na lom nedaleko Chlumu.
V Podolci odbočíme doleva na Pavlovice,
ale o něco dále se dáme doprava na Šváby. Silnička vede sevřeným údolím, na obou stranách
se tyčí skalní stěny, ke kterým jsou přistavěné
domy osady Šváby. Úzká silnice posléze vystoupá na rovinatou plošinu, dojedeme na křižovatku, kde odbočíme z hlavní silnice a dáme
se v přímém směru do osady Borek s malou
kaplí Nejsvětější Trojice. Za obcí míjíme budovy
Severočeské vodárenské společnosti.
Silnička vede mezi půvabnými loukami ke
kostelu sv. Barbory, který stojí na vyvýšeném
skalnatém ostrohu nad vlhkou nivou Bobřího
potoka, kde nejméně do poloviny 15. století
stávala ves Mnichov. Nejstarší písemné zprávy o faře v Mnichově jsou z roku 1352, archeologický průzkum areálu kostela odhalil gotické
základy zvonice a osídlení plošiny z počátku
14. století. Byly také nalezeny letopočty ve zdivu zvonice s daty 1582 a 1609. Pod kostelem
se mezi roky 1584 a 1792 nacházel Mnichovský rybník, později zrušený. Kostel, náležející
k Římskokatolické farnosti Holany, je kulturní
památkou, jeho vybavení však bylo po roce
1990 zcela rozkradeno. Areál tvoří kostel, samostatně stojící hranolová zvonice a schodiště
se značně poškozenými sochami sv. Václava
a sv. Judy Tadeáše. Ke kostelu přiléhá hřbitov. Připomínkou zaniklé obce Mnichov je i ne-

daleká Mnichovská průrva – do skály vytesaný
kanál, napájející Novozámecký rybník. Blízko,
nad silnicí 1/9, stojí také socha sv. Starosty.
Od kostela pojedeme přímou cestou do
obce Zahrádky, kde se dáme doleva po hlavní
silnici, ale po přibližně 200 m odbočíme znovu
doleva. U křižovatky stojí socha archanděla Michaela. Vedle ní odbočuje z hlavní silnice cesta, lemovaná 300 let starou lipovou alejí, zvanou Valdštejnská alej. V jejím závěru se přes
Bobří potok klene těžce poškozený kamenný
most, na kterém původně stály sochy sv. Jana
Nepomuckého a sv. Barbory. Ty jsou nyní
v parku u vyhořelého zámku v Zahrádkách.
Pokračujeme dále po cestě, značené modrou turistickou značkou. Vede v přímce lesním
porostem, na jehož začátku i konci mineme pobořené zbytky pilířů vstupních bran, projedeme
kolem půvabného rybníka až k místu, kde cesta ústí na zpevněnou silničku. Na ní se dáme
doprava a dojedeme do osady Sádky. Za Sádkami vlevo v lesích je zbytek tvrze Jiljov, jejíž
původ není zcela jasný a také nepřístupný renesanční zámek někdy zvaný Vřísek, správně
ale Vítkovec.
Jedeme dále až do městyse Holany, kde
v odbočce na Dubou zabočíme doprava mezi
nově postavené domky. Projedeme touto novou čtvrtí a na křižovatce se dáme doleva.
Na dalším rozcestí u dvou mohutných stromů, mezi kterými stojí boží muka, se dáme
vlevo na zpevněnou cestu. O něco dále míjí-

me remízek s dalším křížem. Cesta vede mezi
poli s výhledy směrem na Vlhošť a vzdálenější Ronov, mineme další boží muka a dodeme
do osady Loubí, kde můžeme obdivovat několik velmi zajímavých staveb. Po úzké silničce
sjedeme prudkým klesáním k silnici, kde se
dáme doprava.
Projedeme osadou Heřmánky a kamenným
úvozem dojedeme do Dřevčic. Na podlouhlé
návsi si můžeme všimnout například památkově chráněné bývalé školy, skloužící jako hospoda, jejíž fasáda byla v 80. letech 20. století
nevhodnou úpravou zničena. Naproti ní je kamenný sokl s reliéfem sv. Jana Nepomuckého, místo původní sochy nese mohutný podstavec dnes ozdobný kovový kříž. Po silnici,
odkud jsou pěkné výhledy do okolí, dojedeme
do Dubé.
–myš–
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Smírčí a jiné kříže

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

V průběhu staletí bylo v obcích, u cest i ve volné
krajině postaveno množství různých křížů a křížků, které měly připomínat dobré i špatné události.
Nejzajímavější jsou především kříže, zvané smírčí. Jedná se o monolitické kamenné kříže různých velikostí a tvarů, které byly stavěny ve středověku a v ranném novověku provinilci, kteří na
základě tak zvaného smírčího práva museli odčinit svůj zločin – většinou hrdelní. Odčiněním se
rozumělo vyrovnání s poškozenou rodinou a vytesání a vztyčení kříže v místě, kde se zločin stal.
Proto jsou tyto kamenné kříže vázány na určité
místo a jejich libovolné stěhování je zbavuje původního smyslu. Někdy se také traduje, že vina
zločince bude smyta ve chvíli, kdy kamenný kříž
sám zmizí v nánosech zeminy. Krajové pověsti
ovšem předpovídají při zmizení kamene jiné následky, třeba vypuknutí války.
Podobné je to i s tak zvanými křížovými kameny, kdy kámen nemá tvar kříže, ale kříž je na
kamenné desce či stéle jen vyznačen. Na smírčích křížích a křížových kamenech bývají někdy
i nápisy či vytesané znázornění zločinu nebo ne-

štěstí, na jehož památku byly postaveny. Podobnými upomínkami na tragické události, někdy ale
i poděkováním za záchranu, mohou být také boží
muka. Nejčastěji mají podobu různě tvarovaného
kamenného podstavce s kovovým či kamenným
křížem na vrcholu.
Vzácné jsou kamenné sloupy s tak zvanou
kamennou lucernou na vrcholu, která nese rovněž kamenný kříž. Tato starobylá boží muka se
dochovala v Chlumu při výjezdu z obce do Vrchovan. Někdy byl místo božích muk postaven velký dřevěný kříž s kovovým zpodobněním Ježíše
Krista. Takový nalezneme v Dubé na hřbitově či
u kostela Nalezení sv. Kříže. Ačkoliv jich bylo na
Dubsku mnohem více, většinou se nedochovaly.
Kříže v krajině byly připomínkou určitých událostí, ale sloužily také jako orientační body, či jako
místo k odpočinku a rozjímání poutníků.
V Dubé nalezneme cenný památkově chráněný smírčí kříž v podezdívce plotu u čp. 271
v Českolipské ulici. Křížové kameny pak na Šibeničním vrchu a u silnice na Pavličky. Božích muk
je v samotné Dubé několik, v okolních obcích i ve

volné krajině jsou jich desítky. Tyto drobné objekty, které byly po II. světové válce často ničeny
a devastovány, si zaslouží péči a ochranu. Mají
velký význam pro identitu a paměť krajiny, ale
nezpochynitelný je i jejich duchovní a estetický
rozměr. Právě tak jako různé skalní reliéfy, které
se na Dubsku vyskytují, například reliéf Ukřižovaného Krista při silnici na Dražejov.
Boží muka v Dubé nalezneme v Douhé ulici u čp. 94 a na konci Dlouhé ulice u zahrádek.
Další boží muka stojí u hřbitova, u čp. 182, za sušárnou chmele, na Krčmě, zbytky nalezneme nad
Nedamovskou ulicí, nad Lopušákem, u remízku
za Zahradní ulicí, zničeny byly boží muka v poli
směrem na Pavličky. Z mnoha v okolí si přípomneňme třeba boží muka nad Dražejovem naproti odbočce k dražejovskému hřbitovu, na kraji
osady Zátyní, u odbočky na Horky, na návsi ve
Lhotě nebo zvláštním způsobem obnovená boží
muka v remízku za Lhotou.
Smírčí kříže a křížové kameny eviduje Společnost pro výzkum kamenných křížů, která
vznikla v roce 1984 při Městském muzeu v Aši.
Tato společnost se snaží vybudovat celorepublikovou evidenci těchto drobných památek a starat
se o jejich ochranu.
–myš–
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