duben 2013

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás prostřednictvím Dubáčku
informovala o velice zajímavém projektu, do kterého se město Dubá rovněž zapojilo. Jedná se
o tzv. stáže, jejichž hlavním smyslem je, umožnit účastníkům získání praxe v nejrůznějších oborech. To je ovšem jen velmi zjednodušeně řečeno. Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“
zahájil v červnu 2012 Fond dalšího vzdělávání,
což je příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.
Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím
stáží ve firmách, čímž se zvýší uplatnitelnost občanů na trhu práce. Projekt je určen pro všechny
občany České republiky (mimo OSVČ a osoby
se statusem studenta) s trvalým pobytem mimo
hlavní město Praha. V první fázi bude v rámci
projektu vzděláváno 5.000 účastníků. Zároveň
budou zmapovány potřeby úpravy legislativy tak,
aby se poskytování stáží stalo pro firmy atraktivním způsobem, jak získat kvalifikované pracovníky, a zvýšilo jejich motivaci stáže poskytovat.
Projekt by měl i napomoci k ukotvení způsobu
dalšího vzdělávání formou stáží do české legislativy. Nedostatek praxe je především pro absolventy škol či matky, které se po delší době vrátí
z mateřské dovolené do evidence úřadu práce,
největší překážkou v získání zaměstnání. Mnozí
z vás nebo vašich nejbližších to jistě poznali na
vlastní kůži. Projekt „Stáže ve firmách – vzdě-

lávání praxí“ napomáhá tento problém efektivně
řešit, neboť např. absolventi mohou po ukončení
studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají
v jejich oboru a mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi, čímž nepochybně vylepší
svou pozici na trhu práce.
Pro nezaměstnané, eventuálně osoby, které
se na trh práce vracejí po delší pauze, může být
taková stáž užitečným prostředkem, vedoucím
k poznání, jak se za dobu, kdy byli bez stálého
místa, změnila situace v jejich oboru. Navíc po
úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování. Stáž ve firmě představuje investici stážisty do své vlastní budoucnosti
a možnost lepšího uplatnění na trhu práce. Po
dobu stáže nepobírá její vykonavatel mzdu, ale
má nárok na stravné a cestovní náhrady. Více
podrobností o tomto projektu, včetně nabízených
stáží a jejich poskytovatelů naleznete na internetových stránkách www.stazevefirmach.cz. Délka
praxí se pohybuje od 2 do 6 měsíců, dle oboru.
Město Dubá se do projektu zapojilo jako poskytovatel stáží na pozici odborné účetní a asistentky
(recepční v rámci cestovního ruchu). V současné době čekáme na schválení námi nabízených
stáží a další instrukce. Všem uchazečům o zaměstnání i absolventům škol tedy doporučuji,
aby výše uvedenou stránku navštívili a seznámili se s jednoduchou možností získání tolik potřebné praxe.
K zaměstnanosti se vrátím i v dalším tématu.

Počínaje dubnem nastoupí k městu ve třech různých termínech celkem 18 pracovníků na veřejně prospěšné práce. Patnáct jich bude pečovat
o čistotu a zeleň ve městě a autokempu, další
tři budou vykonávat činnost lesních dělnic. Jsme
rádi, že v letošním roce získal úřad práce na tato
pracovní místa více prostředků, než tomu bylo
v roce předešlém, kdy jsme získali o pět pracovníků méně, než bylo do té doby zvykem. Pracovníkům, s nimiž jsme se na konci března rozloučili, tímto děkuji za jejich, a nutno říci, že dobře
odvedenou práci, a těm, kteří nastoupí v dubnu
a následně i v květnu a červnu přeji mnoho štěstí
a hlavně pracovního elánu.
Krátce bych se ještě chtěla zmínit, že v březnu zahájili naši zaměstnanci přípravy terénu pro
výstavbu nových chatiček v Autokempu Nedamov. Ještě před zahájením hlavní letní sezóny
zde vyrostou chatičky o kapacitě dvou až čtyř
lůžek. Celkem by jich mělo být postaveno devět.
Podrobnosti doplněné o fotodokumentaci ze samotné realizace pro vás připravíme do některého
z příštích vydání Dubáčku.
V době, kdy píši tento sloupek, to za okny
vypadá spíše jako v prosinci, nicméně vám přeji, abyste se tímto aprílovým počasím nenechali
odradit a uchovali v sobě optimismus. To opravdové jaro tady prý má být co nevidět.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

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

OZNÁMENÍ

Veterinární poradna MVDr. Hruškové a hromadné očkování psů a koček se uskuteční na obvyklém místě
(záchranná stanice paní Věry Gilové) v neděli 7. dubna 2013, v době od 930 do 1200 hod., a odpoledne
od 1700 do 18 00 hod.
Mateřská škola nabízí pracovní místo
pro školníka-údržbáře na zkrácený
pracovní úvazek – pružná pracovní
doba. Požadujeme manuální
zručnost, spolehlivost, iniciativnost,
samostatnost při řešení problému.
Nástup od 1.5.2013. Více informací
získáte u ředitelky mateřské školy.

ZEMŘEL ANDREJ
KICA - DLOUHOLETÝ
ZAMĚSTNANEC
MĚÚ DUBÁ

Dne 13. března 2013 zemřel
po kratší nemoci pan Andrej
Kica, který od roku 1969 do
roku 1996 pracoval nejprve
pro Místní národní výbor a
posléze pro Městský úřad v
foto Václav Zýval
Dubé. Měl na starosti úklid
centra města. Ale také v době, kdy se na radnici topilo kamny na pevná paliva, staral se
o jejich provoz, před elektrifikací hodinového
stroje natahoval radniční věžní hodiny a pečoval rovněž o hřbitov.

Dubáček
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PŘEHLED MNOŽSTVÍ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
O PŘÍSPĚVEK OD MĚSTA

Město Dubá přiděluje od roku 2004 příspěvky na opravy fasád, výměny oken a zřízení domovní
ČOV ve správním území města Dubá.
Rok 2004:
Rok 2007:
Rok 2010:
Počet žádostí – 7
Počet žádostí – 3
Počet žádostí – 9
Přiděleno 49.019,- Kč
Přiděleno 16.000,- Kč
Přiděleno 103.000,- Kč
Rok 2005:
Počet žádostí – 3
Přiděleno 25.000,- Kč

Rok 2008:
Počet žádostí – 3
Přiděleno 35.000,- Kč

Rok 2006:
Počet žádostí – 9
(z toho 1 žádost zamítnuta)
Přiděleno 31.500,- Kč

Rok 2009:
Počet žádostí – 20
Přiděleno 243.000,- Kč

Rok 2011:
Počet žádostí – 3
Přiděleno 30.000,- Kč

Rok 2012:
Počet žádostí – 13
(z toho 1 žádost zamítnuta)
Přiděleno 128.000,- Kč
Od roku 2004 – 2012 bylo na MěÚ Dubá přijato 70 žádostí o příspěvek (z toho 2 žádosti byly zamítnuté). Celkem bylo žadatelům přiděleno 660 519,- Kč.
Lenka Čermáková

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat děvčatům i pánům, co u nás přes zimu vykonávali
zimní úklid v rámci veřejně prospěšných prací. Až na občasné výjimky (všichni víte co a koho mám na
mysli) jste si s tímto nelehkým úkolem poradili na výbornou. Takže ještě jednou děkuji a nejen za sebe
mohu říci, že se na vás opět budeme těšit. Užijte si zasloužený odpočinek a brzy na viděnou.
Zuzka Martínková

JUBILEA

Z městské matriky

Vondráček Zdeněk, Dubá
Nešetřilová Hilda, Dubá
Urban Jindřich, Deštná
Novotná Pavlína, Dubá
Kyjovská Ludmila, Dubá
Hejduk Zdeněk, Dubá
Bednář Karel, Nedamov

NAROZENÍ

Myšková Natálie, Zátyní
Procházková Kristýna, Dubá
Tomanová Anna, Bukovec

81 let
86 let
88 let
70 let
80 let
70 let

ÚMRTÍ

Stezka František, Heřmánky
Kica Andrej, Dubá
Jombík Juraj, Dubá

Z

Dne 22. 4. 2013 uplynou čtyři smutné roky, od chvíle kdy nás navždy
opustil pan Vladimír Martínek z Dubé. Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 29. dubna 2013 uplyne pět let od chvíle, kdy nás navždy opustila
paní Libuše Janďourková ze Zátyní. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Se zármutkem stále vzpomínají, manžel a děti s rodinami.

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

Dubáček -
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Žhavý popel
zapálil další
kontejnery

Je pátek 29. března, pouhý den po pravidelném
týdenním svozu směsného komunálního odpadu,
když mi zvoní telefon, ze kterého se dozvídám,
že v Zátyní hoří dva kontejnery na netříděný domovní odpad. Ačkoliv jsem tuto informaci okamžitě předala našim hasičům a ti ihned vyjeli
k zásahu, nádoby se již nepodařilo zachránit.
Z jednoho kontejneru zbyl pouze flek doutnajících zbytků plastu a hromádky odpadu, druhá
nádoba byla z boku zcela zničena, neboť nemohla takovému žáru odolat. Kdo je viník? Ten,
kdo bezmyšlenkovitě vhodil do kontejneru žhavý
popel, který způsobil zahoření odpadu. Ano, blahopřeji, během několika minut se tomuto výtečníčkovi podařilo zničit jediné dva kontejnery, které slouží celé obci. Škoda, která vznikla svozové
firmě, dosáhla 15 tisíc korun.
Protože jsme si vědomi faktu, že na Velikonoce přijíždí spousta lidí na své chalupy a navíc většina místních za zničení nádob na odpad
nemůže, podařilo se nám nové nádoby získat
a umístit do Zátyní ještě týž den. Získání nových nádob ovšem předcházelo nezbytné papírování, tudíž jsem vzniklou škodu musela jet
sepsat na Policii ČR do Doks a s protokolem
pospíchat do České Lípy na AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., odkud mě se zaměstnanci
AVE poslali do Dobranova, kde je sklad těchto
nádob. Do Zátyní jsem nové kontejnery přivezla v půl páté odpoledne (čistě pro zajímavost to
bylo dvě hodiny po konci pracovní doby úřadu)!
Věřím, že obyvatelé snahu města ocení a že si
i ti, kteří nesou podíl viny na této nepříjemné situaci, sáhnou do svědomí a nic podobného už
se zde opakovat nebude.
Toto samozřejmě platí i pro všechny ostatní,
kteří jsou tak natěšení na vyhození popela, že jej
nemohou nechat řádně vychladnout.
Prosím, už ŽÁDNÝ HORKÝ POPEL!
Zuzka Martínková, ekolog

Vandalismus v Dubé

V Dubé se v posledních týdnech opět množí případy vandalismu. Pozornost vandalů je přitom
nyní soustředěna na autobusové nádraží. Neprojevuje se to pouze enormním nárůstem nepořádku poházeného po celé ploše nádraží, ale
především škodami na samotných čekárnách.
Obě dřevěné autobusové čekárny nechalo
město vyrobit a instalovat v roce 2008. Pořizovací cena jedné čekárny přitom činila 60 tisíc
korun, což není zrovna málo. Začalo to nesmyslnými čmáranicemi, následovalo rýpání noži po
vnitřních stěnách, vyražení prkna ze zadní stěny…. My jsme přišli, prkno jsme vrátili zpět, čekárna se přebrousila a natřela. Po nějaké době
vypadala znovu jako před naším zásahem a nyní
tomu nasadili korunu. Čekárnu posunuli z jejích
základů, vyrazili prkno z boční stěny a zničili jej.
O pár dní později jsme v čekárně nalezli zbytky
ohniště. Ptáte se, kde vzali dřevo na oheň? Já
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vám to prozradím, zkrátka si „vypůjčili“ několik
planěk z plotů zahrad u autobusového nádraží.
Při veselém plápolání táboráčku sice byli nahlášeni na policii, ta přijela věc šetřit a udělila
pachateli pokutu splatnou složenkou, nicméně
vzhledem k tomu, o koho se jednalo, a věřte mi,
že to nebyl žádný puberťák, nýbrž dospělá osoba, nepředpokládáme, že si z celé situace vezme
nějaké ponaučení.
Vzhledem k tomu, že mi zákon zakazuje uvádět jména těchto …., promiňte, ale nenapadl mě
žádný slušný výraz, jediné, co mohu udělat, je požádat vás, slušné občany, abyste v případě, že budete svědky něčeho podobného, pomohli městu
tím, že se obrátíte na policii a vše tam nahlásíte.
Myslím, že je zbytečné nečinně přihlížet a nechat ničit majetek města i občanů. Věřím, že drtivé většině z vás jde o totéž, o co město usiluje již
řadu let, a to sice udělat Dubou krásnější.
Zuzka Martínková, ekolog

A už toho mám vážně dost

Tak nevím jak začít. Chce se mi hrozně křičet,
řvát, nadávat! O co jde? O majitele psů. Ne o psy
samotné. Ti za to nemůžou, ale o tzv. „páníčky“.
V sobotu, 23. 3. 2013 jsem se vydala se svým
psem na pochůzku. Ve volném prostoru – na poli
- jsem ho pustila z vodítka aby se proběhl. Když
jsme se zase vraceli do obydleného prostoru,
zdáli jsem viděla lidičky také se psy (cesta od
Mlejnku ke hřbitovu). Já i oni jsme své psy uvázali na vodítka. Samozřejmě na sebe štěkli, ale
minuli jsme se v pohodě. Vzali jsme to cestou
kolem hřbitova po schodech dolů. A teď. Už nahoře byl slyšet štěkot. Jezevčík majitelů domu
pod schody byl na svém vlastním oploceném
dvorku a okolo běhal vlčák – asi ne s rodokmenem, ale velký! A majitel nikde v dohledu. Jiná
cesta dolů nebyla, tak jsem vzala zabláceného
Beníka do náruče a riskla to. Dole mi majitelka
jezevčíka řekla, že vlčák má o kus dál paničku. Měl, dokonce měla i vodítko. Řekla mi: já se
omlouvám. Já byla tak naštvaná, že jsem jí řekla,

že je na odstřel. Že takoví páníčkové jsou všichni
na odstřel. Bylo to řečeno ve stresové situaci, ale
mého psa už několikrát napadl jiný pes bez vodítka. Ještě se divíte, že jsem naštvaná, že toho
mám vážně dost?
Miluše Marklová

PODĚKOVÁNÍ

Chceme moc poděkovat paní cukrářce Květušce Knížové z Dubé a všem jejím cukrářským
pomocníkům za
úžasný narozeninový dort. Děkujeme jí za všechny
dobroty, které vyrábí, protože snad
není dortík, který
by nám nechutnal. Jste prostě úžasní!
Děkujeme, Jana a Pavel Maškovi, Dubá
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Úpravy dubského „lesoparku“

Téměř v samém závěru března došlo na
dlouho plánovanou úpravu parčíku u křižatky ulic Zahradní a Českolipská podél silnice I/9. Tento parčík získal postupem času
příhodný název „lesopark“, a to především
díky jeho hustotě. Protože je druhově pestrý,
rozhodně si zasloužil, abychom mu věnovali
více pozornosti a péče. Roste zde řada krásných a vzrostlých stromů, ať už jedlí či borovic nebo javorů. Vzhledem k tomu, že rozrůstající se stromy byly až příliš blízko u sebe,
bylo nezbytné zredukovat jejich počet. Stromy do sebe vzájemně prorůstaly a lámaly si
větve. Ráda bych zdůraznila, že odstraněny
byly pouze dřeviny, které byly viditelně poškozené, měly růstové deformace nebo svým
umístěním překážely jiným perspektivnějším
stromům. Redukcí počtu stromů jsme ostatním dřevinám zajistili dostatečné podmínky
pro další růst.
V minulosti byly některé ze stromů, které
jsme pokáceli, poškozeny, bohužel už však
ne ošetřeny tak, jak by měly být. Do neza-

šetřených ran se dostala hniloba, v korunách
zůstaly zavěšeny polámané větve, jiné stromy
značně proschly. Nedošlo na pouhé kácení,
zbylé stromy byly řádně a profesionálně ošetřeny. Zatím, co kácení a ošetřování v parku
zajistili odborníci, zaměstnanci města se postarali o úklid a štěpkování větví. Všem, kteří v průběhu dvou dnů přiložili v parku ruku
k dílu tímto děkuji za skvěle provedenou práci. O tom, že tento zásah parku prospěl není
pochyb, rozdíl je patrný na první pohled.
Nyní nás čeká už jen odstranění pařezů
a zarovnání terénních nerovností tak, abychom
zde mohli bez problémů udržovat trávník.
Zuzka Martínková, ekolog

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Usnesení z veřejného zasedání

5

Usnesení č. 3/2013 ze dne 21. března 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 před- komentář starostky: V současné době je vyhlá- DPH. Pokud by došlo před podepsáním smlouložený doplněný program veřejného zasedání šeno výběrové řízení na stavební firmu a já vě- vy o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od
Zastupitelstva města Dubá č. 3/2013.
řím, že jsme započali další důležitý krok k opra- realizace zakázky, pak bude zakázka zadána firpro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 vě a opětovnému užívání naší kulturní památky mě s další nejnižší cenovou nabídkou uvedenou
v Zápisu ze schůzky hodnotící komise k veřejné
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovate- – bývalého Hotelu Slávie.
le zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápi- 7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít zakázce malého rozsahu ze dne 19. 3. 2013.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 1
su paní Evu Jelenovou a pana Václava Hátle a za- předloženou Partnerskou smlouvu o zajištění rekomentář
starostky: Společnost BLÁHA trade
pisovatele usnesení paní Miloslavu Vokolkovou.
alizačních náležitostí projektu „Památky a jejich
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 budoucnost“ mezi městem Dubá a sdružením s.r.o., se sídlem Valteřice, Horní Police byla vybrána ze 6 nabídek. Společnost splnila všechny
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu- LAG Podralsko, o.s., viz příloha k nahlédnutí na podmínky zadání výběrového řízení na zakázku
Městském
úřadě
Dubá.
pitelstva č. 2/2013 ze dne 21. února 2013 včetně
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 malého rozsahu a nabídla zároveň nejnižší cenu.
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2013 kon- komentář starostky: V rámci projektu bude re- 11) VYBRALO na návrh paní starostky na zátrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- staurován kříž poblíž bývalého hřbitova na Dra- kladě doporučení hodnotící komise v záležitosžejově. Dále se uskuteční semináře s restauráto- ti výběru dodavatele – Veřejná zakázka maléhlédnutí na Městském úřadě Dubá.
ry, pracovníky NPÚ a CHKO. Žáci naší základní ho rozsahu na akci „Modernizace výuky na ZŠ
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- školy se zapojí do soutěže Památky a jejich bu- Dubá – dodávka hardware a software včetně
ru zastupitelstva v současné době nevyhlašovat doucnost. Odměnou pro vítěznou třídu bude zá- služeb“ společnost TrollComputers s.r.o., se
a nezveřejňovat záměr prodeje (složka č.ev. 2/ jezd na Malou Skálu.
sídlem Česká Lípa. Akce bude provedena pod13) městských pozemků: část p.p.č. 141, trvalý
le předložené cenové nabídky, cena činí celkem
travní porost, část p.p.č. 793, trvalý travní po- 8) PROJEDNALO předložený písemný návrh 221 914,- Kč včetně DPH.
společnosti
AVE
CZ
odpadové
hospodářství
rost, o celkové výměře cca 1 500 m2, v obci
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
Dubá, katastrální území Zakšín. Jedná se o po- s.r.o., provozovna Česká Lípa o uzavření dodat- komentář starostky: Společnost TrollCompuzemky, které jsou od roku 2000 pronajaty k ze- ku č. 7 ke smlouvě o zneškodňování komunál- ters s.r.o., se sídlem Česká Lípa byla vybrána
mědělskému využití jiné fyzické osobě. Pozem- ních a separovaných odpadů ve městě Dubá čís- ze tří nabídek. Firma nabídla nejnižší cenu za
ky jsou řádně užívány a udržovány. Je proto lo 00107 ze dne 1. 4. 2007, který se týká úpravy požadované zařízení, práci servisního technika,
výše ceny za zneškodňování komunálních a sedoporučeno zachovat stávající stav.
dopravu i nejrychlejší časový limit pro opravy.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 parovaných odpadů ve městě Dubá na rok 2013,
v souvislosti se změnou počtu trvale bydlících 12) ROZHODLO na návrh pana místostarosty
4b) VZALO NA VĚDOMÍ informace majetko- obyvatel města Dubá.
ukončit členství města Dubá v Honebním spolevého výboru zastupitelstva týkající se prodeje
SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít čenstvu Chlum-Drchlava, IČ 71165509, v souladu
budovy čp. 14 na Masarykově náměstí v Dubé, předložený dodatek č. 7 ke smlouvě o zneškod- s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 449/2001
stavu zápisů historického majetku města Dubá ňování komunálních a separovaných odpadů ve Sb., zákon o myslivosti, a to k datu 31. 12. 2013.
(lesní pozemky a zemědělské pozemky), žádosti městě Dubá číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007 uzapro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
o pronájem městských zemědělských pozemků vřené mezi městem Dubá a společnosti AVE CZ 13) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní stav katastrálním území Korce a v katastrálním úze- odpadové hospodářství s.r.o.
rostky týkající se:
mí Horky u Dubé a výzvy obcím od Krajského
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
a) vybudovaného sociálního zařízení
úřadu Libereckého kraje k výkupům pozemků 9) PROJEDNALO předložený písemný návrh v Klubovém domě v Dubé
pod silnicemi II. a III. třídy.
Ing. arch. Milana Raka, Ph.D. – ARCHTEAM komentář starostky: Nové zařízení ve II. N.P.
5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na domu přispěje ke komfortnějšímu užívání Kluvýboru zastupitelstva týkající se poznatků z pro- zhotovení Územního plánu Dubá ze dne 30. 5. bového domu. Součástí nového sociálního zavedených kontrol hospodaření v příspěvkových 2011, který se týká úpravy výše ceny díla, v sou- řízení je i sprchový kout a úklidová místnost.
organizacích – Základní školy Dubá a Mateřské vislosti se změnou stavebního zákona a jeho pro- V rámci akce byly provedeny také úpravy elekškoly Dubá, provedené namátkové kontroly do- váděcí vyhlášky.
troinstalace. Na financování potřebné částky
kladů pokladny města Dubá, hospodaření měsSCHVÁLILO na návrh paní starostky uza- 480 071,- Kč jsme získali dotaci v rámci MAS
ta Dubá za část roku 2013, které vykazovalo za vřít předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo LAG Podralsko ze Státního zemědělského inleden a únor výsledek +1 milion 936 tisíc Kč, na zhotovení Územního plánu Dubá ze dne tervenčního fondu.
a stavu finančních prostředků města Dubá k da- 30. 5. 2011 uzavřené mezi městem Dubá a Ing.
b) podání žádosti o dotaci na zateplení
tu 28. 2. 2013, který byl 12 milionů 633 tisíc Kč. arch. Milanem Rakem, Ph.D. – ARCHTEAM.
tělocvičny Základní školy Dubá
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 komentář starostky: Začátkem tohoto měsíce
6) ROZHODLO na návrh paní starostky na
základě doporučení Komise pro regeneraci komentář starostky: Uzavření dodatku jsem jsme podali žádost o poskytnutí podpory z Opeměstské památkové zóny města Dubá v rám- doporučila, protože jako objednatel jsme povinni račního programu Životního prostředí. Pokud buci přidělených finančních prostředků ve výši dle nové legislativy upravit Návrh územního plá- deme úspěšní, dojde ještě v letošním roce k za400 000,- Kč od Ministerstva kultury ČR na nu před projednáním s veřejností. Zhotovitel no- teplení tělocvičny a šatnového objektu.
Program regenerace městských památkových vého územního plánu provede úpravu dle novely Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá
rezervací a městských památkových zón ČR stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky za
cenu
40
000
Kč
včetně
DPH.
na rok 2013, v letošním roce realizovat následující stavební akci:
10) VYBRALO na návrh paní starostky na záklaPříští veřejné
kulturní památka: budova čp. 217 v Českolipské dě doporučení hodnotící komise v záležitosti výběulici v Dubé, vlastník objektu: město Dubá, navr- ru dodavatele – Veřejná zakázka malého rozsahu
zasedání zastupitelstva
žená akce obnovy: výměna stávajícího krovu nad na akci „Novostavba rekreačních chatek v areásálem a předsálím, nové osazení střešní krytiny, lu kempu v Nedamově“ společnost BLÁHA trade
se bude konat 18. 4.
klempířské a zámečnické prvky a realizace re- s.r.o., se sídlem Valteřice, Horní Police. Stavební
od 18.00 v Dubé.
konstrukce stropu nad 1. NP a 2. NP předsálí.
akce bude provedena podle předložené cenové
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 nabídky, cena činí celkem 1 528 614,75 Kč bez
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Poděkování
sponzorům

Srdečně chci poděkovat všem svým sponzorům, kteří mi pomohli splnit můj sen, vrátit se
zpět k cyklistice a zúčastnit se i závodů. Díky
Vám jsem mohl z Vašich finančních darů zakoupit nový handbike. Toto speciálně upravené kolo
pro vozíčkáře stálo 185.700 Kč a bylo vyrobeno
na míru v Německu firmou Schmicking.

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Parkurové závody
ve Vrchovanech

První květnovou neděli, tj. 4.5.2013, pořádá
Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok už tradiční jarní parkurové závody.
Na malebném kolbišti pod vrchovanským hradem se jezdci se svými koňmi utkají v celkem pěti
skokových soutěžích od 80 cm do 115 cm. Hned
první ranní soutěž (začátek v 9.30 hodin) bude
zajímavá účastí několika zástupců v ČR dosud
málo rozšířeného alpského plemene haflinger,
tito menší líbiví koníci zde odstartují v Čechách
vůbec první oficiální skokovou soutěž s odděleným vyhodnocením pro zástupce tohoto atrak-

Dubáček

tivního plemene. Po této soutěži budou plynule
navazovat další skokové soutěže, vždy se zvyšující se obtížností.
Občerstvení bude zajištěno po celý den, pro
malé diváky budou k dispozici poníci na svezení.
Zveme tedy všechny příznivce koní k návštěvě našich závodů, přijeďte podpořit naše koně
proti našim sportovním soupeřům!
Nezapomeňte: sobota 4.5.2013, jezdecké kolbiště ve Vrchovanech, začátek v 9.30 hodin!!
Pavel Studnička

Děkuji hlavnímu sponzoru městu Dubá, které na můj sponzorský účet přispělo nejvýraznější
částkou 116.800 Kč, a také MUDr. Klementovi za
jeho finanční dar i nasazení ve shromažďování fi nančních prostředků, a také paní starostce Šepsové za dorovnání scházející poslední částky.
Dále děkuji panu Daleckému Lukášovi (DDD
Dubá s.r.o.), panu T. Novákovi (Stavby Novák),
restauraci u Nováků, panu M. Fléglovi, panu
P. Holíkovi, firmě Agrop s.r.o. – Ptáčkovi, restauraci u Horáce a všem ostatním, kteří mi přispěli
finančním darem. Jsem Vám moc vděčný, že se
našli lidé, kteří mi pomohli a podpořili mě.
Jakub Marek

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).

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
pondělí 1. 4.
MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935

neděle 14. 4.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

neděle 28. 4.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Č. Lípa
tel. 487 524 577

sobota 6. 4.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 20. 4.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

středa 1. 5.
MUDr. Naděžda Motlíková
Eliášová 1545/9, Česká Lípa
tel. 487 853 014

neděle 7. 4.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

neděle 21. 4.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 223

sobota 4. 5.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

sobota 13. 4.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

sobota 27. 4.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 5. 5.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

Dubáček -
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v únoru
l Dne 10.2.2013 od 09:14 do 10:30 hodin vyjela jednotka k požáru do Nedamova s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
sazí v komínovém tělese. Lokalizace a následná
likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí. Na místě dále zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa. Požár
byl beze škody.
l Dne 10.2.2013 v 15:10 hodin byla jednotka
vyslána k požáru dřevěné stavby v bezprostřední
blízkosti uskladněného sena do Žďáru s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Při výjezdu byla
jednotka odvolána Operačním střediskem HZS
ÚO Česká Lípa zpět na základnu. Požár byl zlikvidován majitelem.
l Dne 24.2.2013 od 8:29 do 9:37 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci II. tří-

dy, číslo 259 v KÚ Blatečky s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo události
a provedeném průzkumu byly zjištěny dva spadlé
stromy. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmenů stromů a jejich následné odstranění z komunikace. Před odjezdem
byl proveden úklid vozovky.
l Dne 26.2.2013 od 8:06 do 10:14 hodin vyjela
jednotka k požáru do Doks s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn požár dvojgaráže v zadním
traktu budovy na náměstí. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním proudem „C“
a proudem „vysokotlaku“. Během zásahu probíhala požární ochrana dvou budov. Příčina vzniku
požáru a škoda je v šetření Policie ČR. Uchráněný majetek byl vyčíslen na 2.000.000,- Kč. Na

místě dále zasahovaly jednotky HZS ÚO Česká
Lípa, Bělá pod Bezdězem a JSDHO Staré Splavy. Místní jednotka JSDHO Doksy nevyjela.
l Dne 27.2.2103 od 14:30 do 16:50 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci III.
třídy, číslo 26834 v KÚ Bezdědice v Středočeském kraji s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil
převráceny na střeše mimo komunikaci. Řidič
byl před příjezdem jednotek mimo vozidlo bez
zranění. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku
provozních kapalin. Místo zásahu bylo předáno
jednotce HZS Středočeského kraje z Bělé pod
Bezdězem a naše jednotka byla odeslána zpět
na základnu.
Jaroslav Hoza

V uplynulém roce 2012 vyjížděla JPO II/1 SDHO
Dubá k celkem 105 zásahům, a to k:
- 27 požárům
- 28 dopravním nehodám
- 25 likvidacím živelných pohrom (námraza
a déšť)
- 5 likvidacím úniků ropných prostředků
- 24 technickým pomocím
- 2 planým poplachům
Z toho 58x zasahovala jednotka v katastru
obce a 47x mimo hasební katastr dle Požárního
poplachového plánu Libereckého kraje.
Celková plocha požárů lesních porostů:
13,57 ha. Celková plocha požárů travních a polních porostů: 2 ha.
Škody na majetku při požárech:
2.810.562,- Kč. Uchráněné hodnoty na majetku: 6.080.000,- Kč. Škody na majetku JSDHO:
14.220,- Kč
Při dopravních nehodách bylo 23 osob zraněno, 6 osob vyproštěno, 18 osobám byla poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc a nikdo
neutrpěl zranění neslučitelná se životem.
Na asanaci komunikace po úniku provozních
náplní z vozidel se spotřebovalo 704 litrů Vapexu
a 250 kg sorbentu Clibo-sorp.
U zásahů jednotka celkově strávila 1.313 hodin a 10 minut, v nařízené pohotovosti strávila

35.635 hodin. V rámci zásahu došlo k dvěma
lehkým zraněním členů jednotky.
Zásahy zvláštního rozsahu:
- dopravní nehody na komunikaci I. třídy číslo 9
Deštná – Bukovec
- čerpání vody při jarním tání
- požáry lesních porostů: Osinalice, Houska,
Mšeno a Obrok
- 3.1.2012 požár rekreační chaty ve III. fázi požáru
- 3.3.2012 Ráč – pomoc s transportem sebevraha
- 18.3.2012 požár roubeného domu ve Žďáru,
1 osoba exitus
- 18.4.2012 požár rekreační chaty ve Zbynách,
2 osoby exitus
- 29.7.2012 požár stodoly na Panské Vsi
V rámci prevence došlo v roce 2012 k:
- Aktualizaci „Řádu ohlašovny požárů města
Dubá“.
- Kontrole vodních toků po tání sněhu, druhá
kontrola povodí byla provedena ekoložkou města Dubá sl. Zuzanou Martínkovou.
- Zmapování funkčnosti zdrojů požární vody
v KÚ Dubá, Vrchovany a Chlum.
- Požárnímu dozoru při akcích města s větším
počtem osob (dle vyhlášky města): Mezinárodní
jazzové dny, Letní slavnosti města Dubá a další
akce v Nedamově.

Na žádost občanů vypomohla jednotka s odstraněním nebezpečných stavů z hlediska požární ochrany. S nasmlouvaným kominíkem města
byla provedena preventivní kontrola komínových
těles a půdních prostorů. Byla provedena revize
ručních hasících přístrojů a hydrantů v objektech
města a jejich následné rozmístění. Byl zajištěn
silvestrovský ohňostroj.
Čerpání rozpočtu 2012:
Schválený rozpočet činil 700.000,- po navýšení
pak dosáhl výše 1.111.666,- Kč. Čerpání rozpočtu bylo ve výši 1.058.454,- Kč
Financování:
- zajištění akceschopnosti JPO II/1 100.000,- Kč
- náhrady za zásahy mimo hasební katastr
152.736,- Kč
- příspěvek obce Chlum 100.000,- Kč
- smlouva a vyúčtované zásahy s obcí Vrchovany 5.000,- Kč
- dotace z Fondu požární ochrany hejtmana LB
kraje 52.930,- Kč
- sponzorský dar 1.000,- Kč
Celkem tedy 411.666,- Kč
Celkové náklady města na jednotku byly
646.788,- Kč
Zpráva velitele JPO II/1 SDHO Dubá pana
Jaroslava Hozy je v celém rozsahu k nahlédnutí
na MěÚ Dubá.

Výtah z Roční zprávy JPO II/1 SDHO Dubá za rok 2012

Změna adresy
pro zasílání inzerce do Dubáčku

Vážení inzerenti, dovolujeme si vás upozornit, že jsme z důvodu
přehlednosti založili novou e-mailovou adresu určenou výhradně
pro zasílání inzerce v našem zpravodaji.
Nově, prosíme, zasílejte vaše objednávky
i případné dotazy na adresu
inzerce.dubacek@atlas.cz
Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi,
redakční rada Dubáčku

Cena inzerce:
celostránková – 1.200,- Kč;
1/2 str. – 650,- Kč;
1/4 str. – 350,- Kč;
1/8 str. – 200,- Kč;
1/16 str. – 100,- Kč.
Ceny jsou včetně DPH.
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Dubáček

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

PLACENÁ INZERCE

Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu.
Stáří slepiček 16 až 18 týdnů.
Cena od 159,- do 170,- Kč/ks,
v začátku snášky 178,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
v neděli 21. dubna 2013 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.

PLACENÁ INZERCE

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

Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek,
cena 22 – 35,- Kč/ks

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s městem Dubá
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční)
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuvi (veškeré nepoškozené)

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NENOSTE

obnošené boty a svetry, znečištěný a vlhký textil, ledničky, televize,
počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola,
lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční v přízemí MěÚ Dubá

ve středu 24. dubna a ve čtvrtek 25. dubna 2013
a ve čtvrtek 16. května a v pátek 17. května 2013
vždy od 8:00 do 16:00
Věci prosím noste zabalené do igelitových pytlů, tašek nebo papírových krabic,
aby se nepoškodily transportem.

Kontaktní osoba pro případné dotazy je sl. Martínková, tel. 724 857 243.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.

UHELNÉ SKLADY
PROVODÍN
Iveta Procházková
Prodej Ledvického uhlí:
Ořech 1, Ořech 2, Kostka
Při odběru uhlí nad 20 q
dárek a do 15 km doprava zdarma.
Uhlí je skladováno pod střechou.
Palivové dřevo:
metrové i štípané v délkách dle přání
zákazníka.
Písek, štěrk, kámen.
Doprava je zajištěna.
Zemní práce nakladačem – Bobek 861
Tel: 737 284 652, 606 418 008

Ze života škol
Lyžařský výcvik
Jarní tah 2013

Již jedenáctý rok se děti z Ekoškoly Dubá věnují záchraně žab při jarním tahu. Na svém kontě
mají celkem 5 299 kusů obojživelníků.
Letos se do pomoci zapojí třídy II., III., IV., V.
a paní učitelky Kadlečková, Wágenkenchtová,
Matějková, Mašková, Sochová a MŠ Dubá.
Pokud bude mít kdokoliv z veřejnosti zájem pomoci, kontaktujte paní Maškovou 723 734 892.
Jinak vás všechny prosíme: nezasahujte do
sběru svou vlastní aktivitou, protože sběr je monitorován, žabky se zapisují a odesíláme soupis
do herpetologické stanice. Díky moc.
Služby jsou zajištěny na každý den v týdnu
i víkendy.
Mgr. Jana Mašková

I v letošním školním roce pořádala naše škola
lyžařský výcvik, který je určen převážně žákům 7.ročníku, ale protože jsme již loni objevili
řadu talentů i v nižších ročnících, mohli se zúčastnit i oni.
Letos jsme změnili místo... a musím uznat,
že to stálo za to! Podívejte se na stránky chaty
Sedmidolí sedmidoli.drupalgardens.com, která se
nachází nad Špindlerovým Mlýnem v nadmořské
výšce 1 100 metrů nad mořem.
Den D 9.2.2013 – cesta proběhla v pořádku,
při otáčení autobusu nahoře u Špindlerovy boudy
si všichni účastníci připadali jak v tom filmu „My
z konce světa“. Zavazadla byla naložena na rolbu
z Třince a výšlap mohl začít. Zvládli ho všichni,
někteří i s úsměvem
Nahoře všechny přivítalo nádherné slunečné
počasí, spousta čerstvého sněhu a úžasný výhled na Krkonoše. Po ubytování proběhl tradiční
„výřad“ do družstev a první večer plný her.
První ranní rozcvičky se ochotně ujal „inspektor“ Pavel Mojtek a výkon některých borců šokoval i zkušeného horala Václava, který se
s některými borci, oblečenými jen v kraťasech
a tričku, srazil před chatou. Od té doby nemluví, to prý ještě neviděl, ale prý to zavede i na jiných kurzech.
V dalších dnech všechny čekal dril v podobě
dopoledního i odpoledního výcviku. Ale hlavně

na těch, kteří stáli na lyžích poprvé, byly vidět
veliké pokroky.
První dva dny byli nelyžaři na malém vleku
u chalupy, kde se učili základům lyžování a získávali jistotu pohybů na lyžích. Od třetího dne se
přidali k těm zkušenějším. Ti využívali od prvního
dne velkou sjezdovku Davidovka, na kterou jsme
se dívali přímo z okna chalupy.
Spoustu legrace si všichni užili nejen na svahu, ale i při odpoledních hrách a soutěžích, ve
kterých mohli uplatnit nejen sílu (při přetahované), ale i obratnost. Děti si vyzkoušely i to, jak
těžké to mají někteří handicapovaní žáci. Při
hře zvané HUSKY se nemohly spolehnout na
svůj zrak, ale pouze na sluch a důvěru ve svého „mašéra“.
Došlo i na tradiční sněhuláky, kteří letos vypadali jako chobotnice či ještěrky. Při jejich stavbě využily děti svoji kreativitu s barvením sněhu
potravinářskými barvivy.
Večer si všichni protáhli své tělo u Twistru,
vyzkoušeli si hbité ruce a postřeh při stolním fotbalu. Také se dozvěděli něco o historii lyžování,
o práci horské služby a policie a o tom, jak se
zachovat při lavinovém nebezpečí.
Počasí i sněhové podmínky byly nádherné, při výletu na Moravskou boudu nás chvílemi doslova spalovalo slunce. Škoda, že počasí
nevydrželo celý týden, protože při závěrečných
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závodech se start musel několikrát odkládat pro
mlhu hustou tak, že by se dala krájet. Ta zkazila i plánovanou závěrečnou jízdu v maskách.
A tak masky mohly být využity pouze při večerním karnevalu.
O výcvik se letos staral vedoucí kurzu a lyžařský instruktor pan František Kadlec, lyžařský intruktor Václav Schwarz, a volný čas trávili
žáci s pedagogem volného času paní Romanou
Najmanovou. Všem touto cestou děkuji za starostlivou péči o naše děti nejen na svahu, ale

i ve volných chvílích.
Kromě pořadatelů a instruktorů kurzu patří
poděkování též paní starostce Mgr. Zdeňce Šepsové za uhrazení dopravy na tuto akci, dále personálu horské chaty Sedmidolí, jenž se výborně
staral o vytápění útulných pokojů a spokojenost
našich žaludků. A také panu Kadlečkovi, díky kterému si i letos mohli někteří žáci odvézt kromě
spousty zážitků i krásné medaile za zvládnutí náročného slalomu.
Za vedení školy Bc. Věra Valová, ZŘŠ

Otužilci 2013

Celkem 100 dětí a jejich vyučující absolvovali letos již po jedenácté program Otužování v Ekoškole
Dubá. I tento rok byl odměnou otužilcům polárkový dort a diplom.
Pobyt venku v kraťasech a v tričku během dopoledního vyučování je stále více oblíbený, zvlášť,
když je sníh. Děkujeme všem otužilcům za účast, děkujeme všem učitelům za ochotu do programu
vstoupit, děkujeme všem rodičům za podporu této užitečné aktivity.
Mgr. Jana Mašková

Projektový den –
Den země

Ekoškola Dubá Vás srdečně zve na projektový den – Den Země, který se
koná v pondělí 22.dubna od 15,00 do 18,00 v areálu školy. V případě špatného počasí proběhne v tělocvičně – přezůvky s sebou.
Cílem projektu je podpora společných aktivit rodičů, dětí a pedagogů.
Projektový den zahrnuje 4 stanoviště: Stanoviště č. 1 – separace odpadů, stanoviště č. 2 – prostředí školy, stanoviště č. 3 – voda, stanoviště
č. 4 – energie.
Po absolvování všech stanovišť rodina obdrží titul Ekorodina. Podmínkou účasti je alespoň jeden dospělý z rodiny + děti.
Mgr. Jana Mašková

Malá jarní detektivka

Na jaře časně ráno vysvitlo slunce. Vlaštovky si krásně létaly. Tráva se
krásně zelenala a v ní zářil petrklíč. Bylo to nádherné ráno. Jakub se
probudil, viděl, že se narodila malá kuřátka. Na nic nečekal, oblékl se a
hned šel kuřátka nakrmit. Nebyl sám, kdo měl radost. Mamka řekla Jakubovi: „Musíš se o ně dobře starat!“ Druhý den Jakub vstal a chystal
se odejít ke kuřátkům. najednou zjistil, že jedno kuřátko chybí. Kuba byl
moc smutný. Proto na nic nečekal a hned se vypravil do lesa hledat kuřátko. Potkal zajíčka. Jakub se ho hned zeptal: „Zajíčku, neviděl jsi kuřátko?“ Zajíček řekl: „ Ale ano, běželo tudy.“ Kuba šel a kuřátko nakonec
našel. Oba byli šťastní.
Ondřej Kos, III. třída
Zadání: napiš báseň, příběh na tato slova – kuřátko, tráva, slunce, vlaštovka, petrklíč.
V trávě kvete petrklíč, slunce volá na vlaštovku,
poleť, zima už je pryč, a kuřátko našlo stovku.
autor raději neznámý

Dubáček

Velikonoční
expedice

Ve čtvrtek 28. března 2013 se vypravily děti
z Ekoškoly Dubá do muzea v Zákupech na
netradiční velikonoční zdobení kraslic. Čekala
na ně papírová vajíčka velikosti „pštrosí“, která si mohly nazdobit podle své vlastní fantazie.
Zdobení děti vyčerpalo, a tak se mohutně posvačilo.Následovala prohlídka muzea, které je
součástí posledního podniku v Evropě, který
vyrábí papírové výrobky, např. papírové masky,
rámečky na fotky, reklamní figury. Děti si mohly
vyzkoušet masky zvířat, divily se starému gramofonu a obdivovaly starý nábytek.
Některé výrobky byly k zakoupení, a tak do
Dubé putovala májová mávátka.
Ten, kdo se rozhodl strávit velikonoční den
v Zákupech, nelitoval, stálo to za to.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Kultura
Výstava v Galerii Šatlava

Navštivte výstavu na radnici v Dubé v Galerii
Šatlava, kterou připravila Bc. Lucie Heringová
a která se nachází v opravených prostorách bývalého vězení.
Výstava nabízí možnost prohlédnout si sérii
historických fotografií, týkajících se chmelařství
na Dubsku. Pěstování chmele připomenou i některé vystavené předměty. Také se zde návštěvníci mohou seznámit se studií obnovy významné
dubské technické památky – sušárny chmele.
V další cele šatlavy jsou instalovány panely s informacemi o vodních mlýnech a s popisem jednotlivých vodních mlýnů v okolí Dubé.
–myš–

Město Mšeno

Od dubna do října je otevřeno městské muzeum v prostorách 2. patra radnice, a to od 9.00
- 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.
Městské muzeum je pobočkou Regionálního muzea v Mělníku. Ve větší části expozice návštěvníci uvidí cechovní truhlice, cechovní ferule,
rychtářská práva, trojrozměrné vývěsní štíty – kovářský a zámečnický. Především ale obuvnická
dílna i s mistrem ševcem.
Dále je zde vystaven nábytek, tvořící měšťanský interiér z konce 19. století a část expozice je věnována slavným mšěnským rodákům
mořeplavci a korzárovi Augustinu Heřmanovi
a archeologovi J.L.Píčovi.
–myš–

Za kulturou do České Lípy

Kulturní dům Crystal
19. dubna v 19 hodin,
Tour 2013 – Štěstí postmoderní doby
MONKEY BUSINESS
mega koncert s Matthew Ruppertem, Romanem Holým, Andrew Brouskem
a Tonyou Graves. Přijďte přivítat jaro ve velkém stylu.
Jiráskovo divadlo
29. dubna v 19.30 hodin,
Boleslav Polívka

PRO DÁMU NA BALKONĚ
Komedie plná nezvyklých situací, gagů, dialogů a rekvizit. Přitom hlavní
sdělení je vlastně plné nostalgie, romantiky a skryté nenaplněné touhy.
Bolek Polívka jako věčný lovec ženských srdcí ve svém autorském představení.
Hrají: Boleslav Polívka, Jaromír Barin Tichý, Jiří Fretti Pfeifer, Luděk Horáček, Milan Král.
Námět a režie: Boleslav Polívka.
Divadlo Bolka Polívky Brno
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Vodní hrad Lipý

Letní sezóna 1. 4. - 30. 9.
Úterý až sobota - 9:00 - 17:00, Neděle - 13:00 - 17:00
Polední přestávka 12:30 -13:00
Prohlídky začínají vždy v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16 hodin.
Hrad Lipý byl postaven rodem Ronovců, z něhož pocházeli Berkové z Dubé. První písemná zmínka o hradu je
z roku 1277. V 16. století byl
přestavěn na zámek, roku 1820
spolu s celým městem vyhořel
a byl posléze využíván jako továrna - rafinerie cukru. V roce
1957 byla na příkaz Národního
výboru hlavní budova odstřelena. Teprve po roce 1992 proběhl na hradě archeologický průzkum a v roce 2003 byl hrad
zpřístupněn veřejnosti.
U Vodního hradu můžete
navštívit také Centrum textilního tisku. Historie výroby a zpracování textilu v České Lípě sahá
až do středověku, již v roce 1382 je zde doložen cech tkalců.
V Centru textilního tisku se návštěvník může nejen seznámit s historickými artefakty, ale má možnost se i aktivně zapojit do procesu textilního tisku. K vidění jsou zrestaurované vzorníky, tiskařské formy i hotové
výrobky.
Návštěvník si může zakoupit tričko a sám si jej potisknout vybraným
motivem. Donesené věci se nepotiskují.
Tereza Vraná

Výzva pro všechny
náruživé fotografy
Kulturní komise připravuje ve spojitosti s historickým výročím 760 let od první písemné zmínky o našem městě výstavu na téma „Proměny našeho města
v čase“. Budeme rádi, pokud se zapojíte i vy. Vyberte si historickou fotografii či pohlednici v knize
„Dubá a okolí na starých pohlednicích“ a vytvořte
stejný snímek z dnešní doby. Snímek pak zašlete na
e-mail lhvystava@centrum.cz. Do zprávy připište
stránku, na které se nachází
vámi vybraná
předloha, a vaše celé jméno.
Fotografie
můžete posílat
do 15. května
2013.
Za kulturní komisi
Bc. Lucie
Heringová
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Dubáček

Vlastivědné muzeum

Tradice a současnost myslivosti
Rok 2013 bude ve znamení myslivosti
Výstava s názvem Adepte cechu Hubertova Tradice a současnost myslivosti zachycuje fenomén myslivosti z různých hledisek. .
Ve dvou rozích ambitu bývalého augustiniánského kláštera v České
Lípě jsou zbudována dioramata, která návštěvníka vtáhnou do šlechtického
loveckého salonku a do pracovny fořta na přelomu 19. a 20. století. Třetí
dioráma představuje loveckou hostinu.
Kromě témat s myslivostí přímo spojených bychom jsou zde prezentovány přesahy do jiných odvětví a oborů. Jedním z nich je knihařství, které názorně představuje plně funkční a stále používanou knihařskou dílnu,
doplněnou o odbornou mysliveckou a lesnickou literaturu a časopisy. Dále
výstavě nabízí pohled na umění, spojené s mysliveckou kulturou.
Návštěvníkům výstava představuje celou řadu exponátů s důrazem na
vztah k českolipskému regionu. Jedním z nejzajímavějších exponátů výstavy je například nábytek z paroží z loveckého salonku kněžny Andrássy ze
Zahrádek. Improvizovaný lovecký salon doplňuje řada historických flint z dob
17.-19. století a dalších loveckých zbraní. Samozřejmostí je bohatá sbírka
trofejí, dermoplastických preparátů, hudebních nástrojů, vzácných obrazů
s mysliveckou tématikou, pytláckých zbraní a pastí, mysliveckých uniforem
a dalších zajímavých doplňků a předmětů spojených s myslivostí.
K výstavě byl připraven též katalog s odborně zpracovanou textovou
částí a bohatou obrazovou dokumentací vystavených exponátů. Výstava
potrvá od 30.3. 2013 až 31.10. 2013.
Pracoviště ekologické poradny ORSEJ
Ekoporadna organizuje pravidelné místní akce a kampaně například Den
Země, Den vody, Den pro ekologii, Den zvířat. Dále pořádá přírodovědné
vycházky a ekologické vzdělávací programy - Vítání ptačího zpěvu, Noc
pro netopýry, Žabí noc, Putování po vydřích stopách a další.
Pořádá také výstavy s tematikou EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) a s předváděním praktických činností, jakými jsou například
ochrana ptactva, zřizování ptačích budek, odborné exkurze, záchrana a prevence péče o ohrožené a handicapované živočichy, třídění odpadů.:
25. dubna: Den Země/Lesem nelesem; 7. května: Žabí noc

Regionální muzeum
Mělník duben 2013

4. 4. – 5. 5. Výstava výsledků EVVO výchovy ZŠ Jungmannovy sady a ZŠ
J. Matiegky Mělník v atriu muzea
17. 4. Pěstování hub v Číně – přednáška Mykologického kroužku Mělník
v kavárně od 17:00 hodin. Přednáší Ing. Ivan Jablonský, CSc.
19. 4. – 12. 5. Albánie – divoká příroda zapadlé země – výstava nejen
fotografií společnosti Zoogeos ve velkém sále
12. – 14. 4. Kurz historických tanců – více na www.skolatance.cz
16. 4. Absolventský koncert ZUŠ Mělník od 17:00 hodin
25. 4. Já jsem muzikant – hudební vystoupení žáků třídy 2.A ze ZŠ J. Seiferta, Mělník pod vedením Mgr. Evy Kloboučníkové
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)
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.
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.
Otevírací doba: 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@muzeum-melnik.cz, www.muzeum-melnik.cz

Dubáček -
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Výstava fotografií Route 66

Výstava fotografií se uskuteční v Kulturním
domě Crystal v České Lípě – Galerie DéJáVu
v 1. patře KD. Bude zahájena v úterý 2. dubna
a potrvá tři měsíce.
Autorem fotografií je Zdeněk Jurásek, prezident České asociace Route 66, držitel ceny
„Award of Recognition“ za rok 2012, kterou
uděluje celoamerická National Historic Route
66 Federation.
Zdeněk Jurásek se Route 66 věnuje od roku
1998, kdy celou trasu této legendární americké
silnice projel na kole. V roce 2007 založil Českou asociaci Route 66, která sdružuje české
a slovenské fanoušky Route 66. Je též provozovatelem specializované internetové stanice
Radio 66.
ROUTE 66 je považována za nejslavnější silnici světa. Přestože vznikla teprve v roce
1926, stala součástí americké historie a objektem národní hrdosti. Termín Route 66 je
obecně známý po celém světě. O Route 66
se zpívají písně, píšou knihy a točí filmy. Logo
s šestašedesátkou se stalo straktivní značkou oblečení, obuvi, kosmetiky, cigaret, stejný
název má i světoznámý software. Naše konkrétní představy o významu tohoto slova se
však různí. Co to tedy Route 66 vlastně je?
ROUTE 66 byla první celoročně sjízdnou silnicí, spojující východ Spojených států se západem. Její počátek je úzce spjat s bouřlivým
rozvojem automobilismu a Route 66 se záhy
stala symbolem moderní doby. Byla základní

spojnicí pohybu zboží, zemědělských produktů
i lidí napříč Amerikou.
Na Route 66 se odehrála celá řada skutečně historických událostí. Tudy ve třicátých
letech putovaly do Kalifornie nekonečné karavany zchudlých oklahomských farmářů, postižených katastrofálním suchem, po této trase se
v době II. světové války přesunovaly vojenské
oddíly s plnou výzbrojí do tichomořských přístavů. Poválečné generace zase našly na Route 66 způsob, jak ideálně poznávat Ameriku,
a to nejlépe v autech bez střechy. I pro beatnické hnutí šedesátých let byla šestašedesátka
tím pravým „on the road“.
Protože však Route 66 byla projektována
v době počátků masové silniční dopravy, je
jasné, že brzy nemohla stačit šílenému tempu,
kterým se americký automobilový průmysl rozvíjel. Již v padesátých letech se začíná budovat
síť moderních mnohaproudých dálnic zvaných
„interstates“, které postupně starou silnici nahradily. V roce 1985 byla Route 66 definitivně
vyřazena z amerického dalničního systému.
Od začátku devadesátých let Route 66 opět
ožívá jako národní historická trasa a stává se
předmětem zájmu milovníků romantiky z celého
světa. V jednotlivých státech USA vznikly místní asociace Route 66 a další organizace, které
se o ochranu a propagaci této americké legendy usilovně starají. Podobná zájmová sdružení
existují i v dalších zemích celého světa. Příznivce Route 66 v České republice sdružuje
Česká asociace Route 66.
Fakta o Route 66
- Route 66 měří 2448 mil (3940 km);
- Route 66 prochází 8 státy USA (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Nové Mexiko, Arizona, Kalifornie);
- Nejdelší část Route 66 prochází Novým Mexikem (487 mil), nejkratší je v Kansasu (13 mil);
- Route 66 začíná v Chicagu a končí na břehu
Tichého oceánu v Santa Monice;
- Při cestě po Route 66 překonáte tři časová pásma;
- Přirozený směr Route 66 je od východu na

západ, i když cestovat se dá i opačným směrem;
- V současnosti je v provozu 85 % původní
trasy;
- Značná část trasy Route 66 v Novém Mexiku
vede územím indiánského kmene Navajo;
- Route 66 se často označuje také jako Matka
cest (Mother Road) nebo Hlavní ulice Ameriky
(Main Street of America);
- Nejslavnějším románem o Route 66 jsou
Steinbeckovy Hrozny hněvu;
- Píseň Bobbyho Troupa Route 66 je jednou
z nejhranějších skladeb na světě a má více
než 500 verzí!
- Na Route 66 se odehrává například slavný
kreslený film Auta (The Cars).
ĆESKÁ ASOCIACE ROUTE 66
Česká asociace Route 66 si klade za cíl sdružovat fanoušky a příznivce legendární americké
silnice Route 66, poskytovat informace a rady
všem, kteří mají zájem cestovat po Route 66,
šířit pojem a popularitu Route 66 mezi širokou
veřejností.
Česká asociace Route 66 je považována
za nejaktivnější „neamerickou“asociaci Route
66 na světě.
Činnost asociace je velmi různorodá:
- asociace provozuje první české informační
stránky Route 66 www.r66.cz;
- zajišťuje vysílání vlastního internetového Radia 66 – www.radio66.eu;
- 2x ročně pořádá společné přejezdy americké Route 66;
- organizuje každoroční celostátní sraz českých
a slovenských fanoušků Route 66;
- pořádá přednášková turné po celé České
a Slovenské republice;
- věnuje se publikační činnosti.
Asociace dále iniciovala natočení českého
celovečerního filmu Route 66 – Mainstreet
U.S.A., který byl s úspěchem uveden v kinech
a televizních stanicích několika zemí.
Tereza Vraná

Sport
Pohár tradičního karate Fudokan Sensei
Rachmy Soebajo – 13. ročník

Rád bych vás informoval o průběhu a výsledcích soutěže v tradičním karate, která se konala 2. 3. 2013 v Praze. Tato soutěž nazvaná
Pohár Rachmyho Soebajo (prezident ČFTK) je
nominační na MČR, ME i MS, takže to nebylo jen o tom, pěkně si zasoutěžit, ale také se
rozumně umístit. Některé členy KK Beringin
čekaly také zkoušky na další technické stupně a tréma s napětím byla všudypřítomná. Na
výsledkové listině uvidíte, že Beringin opět nezklamal a Dubá, jako město, byla opět dobře
reprezentovaná. Jelikož se na soutěži objevilo
několik klubů z několika měst, nebyla o zdatnou
konkurenci nouze. Ze židle rozhodčího jsem si
jednotlivé výkony závodníků užíval a znovu

jsem pocítil značnou dávku pýchy, když jsem
zaznamenával jednotlivé výkony našich závodníků.
Když už píši o pýše, v žádném případě nemohu opomenout a nezmínit se o výkonu naší
nové členky, paní Píchové, která získala po půl
roce tréninku dvě zlaté medaile a úspěšně udělala zkoušky na 8. kyu (žlutý pás). Tímto výkonem
dokazuje, že v pravidelnosti tréninků se skrývá
velká část úspěchu.
Další výkon, který mě napadá, je výkon na
Barunky Tomáškové, která se nám nečekaně přihlásila, po rychlé konzultaci se mnou, na kumite
(volný zápas), proti trenérce s 2. danem (2. černým pásem) z Kadaně. I když Barunka nezvítě-
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zila, mě neuvěřitelně překvapila svoji odvahou,
která byla určitě motivační i pro ostatní!
Kamil Imrich byl dalším úspěšným seniorem
kata v kategorii do 4. kyu (modrý pás). Kamil
zvítězil stejně jako v katatým a zkoušky zvládl
také úspěšně. Ostatní moji svěřenci byli podobně úspěšní, jak se můžete o jednotlivcích dočíst
ve výsledkové listině.
Snad jen v rychlosti:
Karel Dalecký – s přehledem jednička na
kumite.
Lukáš Dalecký – suverénní a technický závodník ve své kategorii.
Jan Horský – svoji etikou a zároveň i nadšením pro toto bojové umění je vzorem.
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Vašek Tomášek – veliké technické zlepšení,
univerzální závodník.
Marie Podráská – všestranná závodnice s obrovskou disciplínou a srdcem.
Thimotej Exner, Filip Krejčí, Fanda Flégl – úspěšně udělali zkoušky na oranžový pás
(7. kyu) a suverénně zvládli své disciplíny.
Filip Jančák je pro mě v trenérské činnosti
velkým úkazem s motivací pokračovat s touto činností dál! Je neuvěřitelné, jak človíček s takovým
drakem v těle se dokáže absolutně koncentrovat
a podat báječný výkon, když je potřeba. Dokazuje tím, že podpora rodičů, pravidelný trénink
a kapka správné činnosti trenéra přináší ovoce.
Na závěr shrnutí závodníků se musím vyjádřit i k výkonům Natálie a Marka. Tato soutěž byla
pro Natálku jako závodnici velmi poučná, poprvé
po čtyřech letech tréninku se ocitla na 2. místě
a zjistila, že propojení mysli a těla v tomto bojovém umění je velmi důležité k vítězství! Na Marka
tato zkušenost ještě čeká, ve své věkové kategorii nemůže s mistrovskou katou najít přemožitele, dokud se nám neposune do vyšší věkové
kategorie nebo neudělá fatální technickou chybu.
Na soutěžním tatami nám chyběl Lukáš Dalecký
starší, a to ze zdravotních důvodů, i přesto nás
podporoval svou přítomností. Lukáši díky, dej se
nám do kupy.
Eliška Mojteková nám také vynechala, jela si
užívat sluníčka na hory. Příště jí čekají zkoušky
na modrý pás (5. kyu). Věřím, že díky své šikovnosti uspěje. Když jsem se na tréninku ptal
Theodora Veselého „Theodore, píši článek do
Dubáčku o naší soutěži v Praze. Co mám napsat o tobě, když jsi nám nedorazil na soutěž
a jsi šikovným a nepostradatelným členem Beringinu?!“ Po chvilce zamyšlení odpověděl: „Napište, že jsem hodný.“ Ano, jsem pyšný, protože
filozofie tohoto bojového umění není, být nejúspěšnější na soutěžích, ale především neubližovat ostatním, chránit slabší a prostě být hodný!
Tato podstata je velmi důležitá, ale jsem pro,
abychom využili všeho, co nám tradiční karate
nabízí – tedy dobrá kondice, ovládnutí sebeobrany a zvyšování koncentrace s možností vše
předvést na soutěžích je jen třešinkou na dortu.
Rád bych se také zmínil o tom, že se mělo u nás
v Čechách (Praze) konat mistrovství Evropy, a to
v květnu. Nakonec ale proběhne v Itálii a nám se
tu s největší pravděpodobností bude konat v průběhu podzimu mistrovství světa, což je veliká vý-

zva. Aby si členové Beringinu zasloužili nominaci,
tak je vyzívám k ještě větší píli.
Nábor nových členů máme po celý rok a za
další posily od dětí, přes dorost až po seniory
budeme vděční. Hodiny karate probíhají v tělocvičně ZŠ, a to v PO – ST
od 16 do 17 hodin. V PO,
ST, PÁ od 18 do 19 hodin
nabízím kondiční cvičení
pro ženy i muže, které
při pravidelném cvičení
zvýší posílení a protažení celého těla a výrazně
zlepší kondici. V případě
zájmu o soukromé hodiny
pro jednotlivce i skupinky
mě také neváhejte kontaktovat na tel. 775 66 53 53
nebo na mailu trener.hruska@seznam.cz. Jako trenér mohu dále nabídnout
strečinkové cvičení, posilování pomocí své váhy,
kick box, thai box, box,

KATA MLADŠÍ ŽÁCI 7 let a ml. – 9 kyu
1. Hruška Marek KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 8-9 let, 7 kyu
3. Jančák Filip KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 8-9 let 6-4 kyu
2. Hrušková Natálie KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 10-11 let, 8 kyu
1. Krejčí Filip KK Beringin
2. Exner Timotej KK Beringin
3. Flégl František KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 10-11 let, 4-3 kyu
3. Dalecký Karel KK Beringin
4. Tomášek Václav KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 10-11 let,6-4 kyu
2. Podráská Marie KK Beringin
KATA STARŠÍ ŽÁCI 12-13 let, 5-4 kyu
1. Dalecký Lukáš KK Beringin
2. Horský Jan KK Beringin

KATA senioři – 7 kyu
1. Imrich Kamil KK Beringin
KATA senioři – dan
1. Hruška Marek KK Beringin
KATA seniorky – 9 kyu
1. Píchová Eva KK Beringin
jyu ippon kumite MLADŠÍ ŽÁCI – 10-11 let
1. Dalecký Karel KK Beringin
3. Tomášek Václav KK Beringin
ENBU mix
2. Podráská Marie, Dalecký Karel KK Beringin
3. Hrušková Natálie, Hruška Marek KK Beringin
ENBU
3. Horský Jan, Exner Timotej KK Beringin
KATA TÝM
2. Hruška Marek, Hrušková Natálie, Podráská
Marie KK Beringin

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Dubáček

reálnou sebeobranu a zápas. Tyto volnočasové
aktivity jsou vhodné pro děti, dorost i seniory.
Budu rád, když se nám v Dubé vytvoří další
programy, které budou sloužit dobré věci.
Marek Hruška

KATA TÝM
3. Dalecký Lukáš, Tomášek Václav, Exner Timotej KK Beringin
KATA TÝM senioři
1. Imrich Kamil, Píchová Eva, Tomášková Barbora KK Beringin
KUMITE senioři
2. Hruška Marek KK Beringin
KUMITE seniorky
2. Tomášková Barbora KK Beringin
V pořadí klubů se KK Beringin umístil na 3. místě v konkurenci 8 klubů z celé republiky, a to
v celkem 42 kategoriích.
Barbora Tomášková

Dubáček -

15

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Zajímavosti z Dubska
PŘES OBECNÍ LES

Na procházku lesním komplexem zvaným
Obecní les se vydáme z Rozprechtic. Kolem
Šibeničního mlýna půjdeme směrem na Vrabcov po zelené turistické značce. Lokalita spadá
do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, bližší informace o porostech olšin a vodomilných rostlinách je možné si přečíst na tabuli vedle zpevněné cesty. Plocha mokřin působí
v časném jaru přehledně, dobře viditelné je
koryto potoka.
Přejdeme mostek a půjdeme po zpevněné
cestě k dalšímu mostku, kde stojí rozcestník.
Pokračujeme po žluté turistické značce přes
mostek k Vrabcovskému mlýnu. Za ním si
vpravo všimneme hlubokého do skály vyhloubeného úvozu historické cesty směrem k Dubé,
jejíž část přes pole je bohužel rozoraná. Jdeme

dále kolem dvou dalších domů až k dřevěné
lávce přes potok. Zde žlutá turistická značka
vede pěšinou strání nahoru, my ale půjdeme
rovně starou cestou údolím. Na rozcestí se
pak dáme vlevo úvozem. Na stráňce nad ním
vede souběžně pěšina. Úvoz je v letním období hůře průchozí.
Úvozová cesta prochází údolím mezi dvěma
vrchy – na pravé straně je to Kaplanka, po levé
straně Zelený vrch. Úvoz mírně stoupá, v horní
části je zahloubený do skalního masívu. Vyjdeme na vršek, kde je rozcestí několika lesních
cest. Půjdeme v přímém směru kolem skalního útvaru, cesta pak prudce klesá do údolí,
kde se na dalším rozcestí dáme doleva. Mokřinaté údolí po levé straně cesty je součástí
přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky.
Dojdeme na rozcestí u bývalé pískovny. Tam

se dáme po značce naučné stezky pěšinou do
vrchu. Vpravo můžeme obdivovat pískovcové
skalní věže, odhalené po vykácení vzrostlého
borového lesa.
Vystoupáme pěšinou nahoru. Lesní komplex,
táhnoucí se až pod Dražejov, nese jméno Obecní les (Gemeindwaldung). Pokračujeme po značce
naučné stezky Dubsko – Kokořínsko. Informační
tabule, umístěná vedle pěšiny, zde popisuje pro
dubskou krajinu charakteristické pískovce a borové porosty. Pěšinou se vrátíme zpět na zpevněnou silničku, spojující Vrabcov a Rozprechtice. Na
ní se dáme doprava a vracíme se zpět do Rozprechtic. Díky nevzrostlé zeleni můžeme obdivovat unikátní stavbu empírového pavilonu s kaplí,
který je posledním dochovaným objektem osady
původní Heřmánky.
–myš–

Zelený vrch

Cesta vede kolem skalního návrší

Skalní věže napravo od pěšiny

Informační tabule

Pěšina ústí na zpevněnou cestu

Pohled na empírový pavilon

Přírodní rezervace

Pěšina přes Obecní les

Trasa naučné stezky
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RADNICE

Snad nejznámější budovou v Dubé je radnice na
Masarykově náměstí. Bylo o ní napsáno již mnoho, ale právě proto, že jde o tak všeobecně známý
objekt, není od věci si některá fakta zopakovat.
Než Dubou v roce 1845 postihl velký požár,
stála původní radnice v prostoru náměstí před
dnes již zbořeným domem čp. 13 – nyní je zde
proluka s informační tabulí MěÚ. Požár starou
radnici poničil natolik, že již nebyla obnovena,
ale byla postavena radnice nová.
Město Dubá se v roce 1848 stalo sídlem
okresního hejtmanství, tím pádem i sídlem okresního soudu, četnictva, finančního úřadu a tak dále.
Zřejmě i proto musela být postavena nová budova, aby tyto instituce měly důstojné sídlo. Stavba
v empírovém slohu byla posvěcena v roce 1850,
o rok později byla uvedena do provozu. Protože
v budově sídlil soud a četnictvo, byla zde vybudována i šatlava. Zároveň také v roce 1851 byly na
věži radnice zřízeny městské hodiny. Na tympanonu měla nová radnice latinský nápis:
VIRIBUS UNITIS
CIVES DUBENSES
MDCCCLI
Tedy: Spojeným úsilím občanů Dubé 1851.

Radnici tvořily donedávna dvě samostatné
budovy, přední budova, obrácená do náměstí
a boční objekt podél uličky, spojující náměstí
s dnešní ulicí Požárníků. Poměrně nedávno byly
obě budovy sloučeny v jeden objekt. Za bočním
křídlem se skrývá dvůr s přístavky. Radnice má
i sklep pod hlavní budovou.
Po II. světové válce byl objekt radnice nevhodně zmodernizován. Původní dělená osmitabulková okna byla nahrazena vyklápěcími okny jiných
rozměrů, nad vchod byl nainstalován balkónek
– podobný tomu, jaký byl v tu dobu odstraněn
z domu čp. 64. Posléze se začalo tradovat, že
při své návštěvě Dubé hovořil z tohoto balkónku
Klement Gottwald. Není to ale pravda, Gottwald
při proslovu stál na dřevěném podiu, postaveném
na chodníku před radnicí. Bohužel na radnici došlo také k výměně střešní krytiny. Původní pálená
krytina – bobrovky – byla nahrazena plechovými
šablonami. Při tom zmizela takzvaná volská oka
– větrací okénka v ploše střechy.
V letech 1959 – 61 se nacházelo v prvním
patře radnice dubské městské muzeum, či spíše
pamětní síň. Již ve 20. – 30. letech 20. století
existovalo na radnici muzeum – německé, o jehož exponátech ale není nic známo. Předměty
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z expozice z přelomu 50. a 60. let jsou ale sepsány a částečně se nacházejí v muzeu v Bělé
pod Bezdězem a částečně ve Vlastivědném muzeu v České Lípě. Podle pamětníků se údajně při
stěhování z Dubé část exponátů ztratila.
Dubská radnice prošla v letech 2002 – 2009
celkovou rekonstrukcí, kdy jí byl navrácen původní
tvar oken, došlo k odstranění balkónku a z bočního traktu byly nevhodné luxfery nahrazeny okny.
Historický hodinový stroj z 2. poloviny 19. století od vídeňského výrobce věžních hodin Rudolfa
Gschürtze prošel v roce 2004 rekonstrukcí, kterou
provedl pražský orlojník. Obnoveny byly i ciferníky na věžičce. Dále bylo do hodin instalováno minutové vypouštění, elektrický nátah a řídící elektronika, která zabezpečuje automatickou změnu
při přechodu na zimní či letní čas a je vybavena
pamětí pro případ výpadku elektrického proudu.
Touto úpravou byly odstraněny předchozí problémy s ručním natahováním závaží.
V městské šatlavě, dochované v původním
stavu i s železnými kamny, která vytápěla jednotlivé cely, se nyní pořádají výstavy. Aktuální výstava v Galerii Šatlava se týká chmelařství na Dubsku a vodních mlýnů. Dubská radnice čp. 138 je
památkově chráněná od roku 1958.
–myš–
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