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V Dubáčku
najdete:
– Volby do Zastupitelstva (str. 2)
– Informace z ÚP (str. 6)
– Internet a my

(str. 11)

– Chmel v Šatlavě (str. 16)

Vážení spoluobčané,
protože je toho skutečně hodně, o čem bych vás
v tomto sloupku ráda informovala, přistoupím bez
dlouhých úvodů rovnou k tomu nejpodstatnějšímu.
Jednou z nejvýznamnějších a časově nejnáročnějších akcí, kterou jsme v uplynulém měsíci realizovali, je bezesporu očištění břehu a oprava koryta
potoka v Nedamově. Pokud jste se vydali na procházku směrem ke koupališti, jistě vás na první pohled doslova praštilo přes oči, že se na levém břehu
potoka přibližně od bývalé mlékárny až k místu, kde
potok směřuje svůj tok pod silnici, objevilo dláždění.
Našli se i tací, kteří si mysleli, že jsme koryto potoka
nově vydláždili, neboť si tento úsek pamatují pouze
jako zatravněný břeh. Dláždění, které se ukrývalo
pod nánosy hlíny, zde však již bylo a my jsme jej
za použití mechanizace nechali jen znovu odkrýt.
Rozdíl je neuvěřitelný a potok tak získal zcela nový
vzhled. Po stržení poměrně silné vrstvy travních drnů
bylo třeba dláždění očistit, abychom zjistili, zda je
třeba opravit vodou podemleté spáry. O úplné očištění od zbývající hlíny se postarali naši hasiči, kteří
břeh opláchli proudem vody a následně splavenou
zeminu prohnali korytem potoka na druhou stranu,
kde jsme ji mohli nechat vybrat a odstranit. Za jejich
pomoc a vynikající spolupráci jim tímto děkuji. Vydlážděný břeh bylo na řadě míst třeba vyspárovat
a poopravit, neboť některé kameny byly vyplavené
přímo do potoka. O opravu a uvedení do stávajícího stavu se postarali zaměstnanci městské údržby,
kteří si za skvěle odvedenou práci rovněž zaslouží velkou pochvalu. Vzhledem k tomu, že vyčištění
a oprava zbývajícího úseku ve směru zpět do Dubé

Školní rok 2012/2013

Slovo úvodem
bude finančně náročnější, nepočítáme s její realizací
v letošním roce. Tento úsek je totiž silně poškozen
kořeny olší, které potok lemují.
Na zářijovém veřejném zasedání odhlasovali městští zastupitelé na základě žádosti místních
obyvatel zřízení nového osadního výboru, tentokráte v obci Korce. Korce jsou jednou z okrajových
částí našeho katastrálního území a je pravdou, že
výjma údržby veřejné zeleně se zde v posledních
letech nerealizovala žádná větší akce. Proto vítám
zájem místních občanů i chalupářů zapojit se do
dění v obci a ve spolupráci s městem zlepšit vzhled
této, byť malé, ale přeci jen turisticky vyhledávané oblasti. Věřím, že spolupráce s nově vzniklým
Osadním výborem Korce bude zajímavá a přínosná pro obě strany.
V polovině září se v sušárně chmele konal další ročník Dnů evropského dědictví. Řada z vás
velmi kladně hodnotila nejen zajímavé přednášky, které byly součástí odpoledního programu, ale
také instalované výstavy. Jednu z výstav na téma
pivo a chmel připravil Fotoklub Dubá. Tímto bych
jeho členům chtěla upřímně poděkovat za krásné
a poutavé fotografie, které ještě do 30. září, kdy
se zde konal Den architektury, zdobily celou jednu
stěnu sušárny.
Pokud jste ani při jedné z uvedených akcí nestihli sušárnu navštívit, ráda bych vás upozornila,
že obě výstavy budou přesunuty do městské šatlavy, kde budou k vidění až do 16. listopadu. Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě a realizaci obou zmíněných akcí, zejména pak manželům Volejníkovým, kteří v rámci

Dnů evropského dědictví opět připravili velmi zajímavý program.
Ve dnech 12. a 13. října se konají volby do zastupitelstev jednotlivých krajů. V souvislosti s tím
vás chci požádat, abyste této příležitosti využili
a přišli k volebním urnám. Všichni víme, že situace, a to nejen v našem kraji není ideální. Nyní
máme možnost projevit svůj názor a svým hlasem
přispět k tolik potřebné změně. Všem, kteří se k volbám dostaví, tímto předem děkuji.
Na konci října se rozloučíme s našimi pracovníky VPP. Protože jejich přínos pro město v podobě
dobře odvedené práce je zcela nezpochybnitelný,
chtěla bych jim tímto veřejně poděkovat. Jsem si
jistá, že stejně jako já, si i mnozí z vás uvědomují,
že pečovat tolik měsíců o veřejnou zeleň i čistotu
v našich ulicích je náročné, a to nemluvě o dalších
akcích, do nichž byli zapojeni. Přesto mohu říci, že
jsem s jejich dosavadní prací spokojená.
Podzim už nás podaroval prvními barevnými
stromy, což je sice na pohled krásné, ale pro nás
to také znamená, že zima se blíží, a že je potřeba
začít se na ni připravovat. Proto koncem minulého
měsíce začali zaměstnanci městské údržby doplňovat stanoviště se zimním posypem a v průběhu října
budou zároveň rozmístěny také žluté nádoby na posyp v obvyklých místech. Pokud víte o místě, kam
jsme dosud posypový materiál nedávali, ale kde by
bylo dobré jej umístit, můžete nás kontaktovat obvyklým způsobem a my vám rádi vyjdeme vstříc.
Přeji vám krásný, barevný a pokud možno teplotně příznivý říjen.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Informace o místě a době konání voleb
do Zastupitelstva Libereckého kraje
Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. října 2012
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – Dubá, je volební místnost v zasedací místnosti
zastupitelstva, Dubá, Dlouhá ulice č.p. 86 (malá škola), pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu: Dubá (Dubá, Rozprechtice, Vrabcov, Krčma, Malý Mlýnek), Nový Berštejn, Horní
Dubová Hora, Korce, Plešivec, Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Dražejov, Nedvězí a Kluk.
Ve volebním okrsku č. 2 – Dřevčice, je volební místnost v budově č.p. 1 ve Dřevčicích v 1. patře
(bývalá knihovna), pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dřevčice, Zátyní,
Lhota, Heřmánky a Sušice.
Ve volebním okrsku č. 3 – Deštná, je volební místnost v budově č.p. 9 v Deštné v 1. patře (knihovna),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Deštná, Zakšín a Bukovec.
Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Dubáček
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Ve dnech 12. října 2012 (pátek) a 13.
října 2012 (sobota) se budou konat volby
do Zastupitelstva Libereckého kraje. Voliči
obdrží hlasovací lístky a informace o
způsobu hlasování nejpozději tři dny přede
dnem voleb. Další informace k volbám
budou zveřejněny na úřední desce města
Dubá a na internetových stránkách města
Dubá www.mestoduba.cz.

JUBILEA

Opět se připravuje

nákupní zájezd do Polska
– Kudowa zdroj – velká tržnice.
Zájezd bude v sobotu dne 20. října
2012. Cena je 250,- Kč na osobu.
Pokud máte zájem přihlaste se
u paní Evy Jelenové,
tel. 723 729 829.

Z městské matriky

Šponiarová Katarína, Dubá
Řeřicha Bohumil, Dubá 82 let
Smetáček Jiří, Dubá
Moravcová Ivanka, Dřevčice 80 let
Drdová Drahomíra, Nový Berštejn

Z

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

Dubáček -
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 7/2012 ze dne 20. září 2012 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 pana místostarosty
předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 7/2012.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh pana místostarosty zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa
a pana Tomáše Nováka (ODS) a zapisovatele
usnesení pana Václava Hátle.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) NESCHVÁLILO předloženou námitku zastupitele pana Milana Netrha proti zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá
č. 6/2012 ze dne 21. června 2012, ve věci doplnění textu v bodě č. 11 na stránce č. 10 v odst.
5 zápisu č. 6/2012, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 4 proti schválení: 6 zdrželo se: 1

komentář starostky: Zastupitelstvo neschválilo námitku, protože by i po doplnění požadované věty do zápisu nedošlo ke změně významu
diskuse. Zápis nemá popisovat slovo od slova
celou diskusi, ale má vystihnout podstatu diskutovaného problému.
4) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 6/2012 ze dne 21. června 2012 včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2012 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 13/12), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městského pozemku: p.p.č. 195/5, ostatní plocha o výměře 748 m2, v obci Dubá, katastrální
území Zátyní. Pozemek bude rozdělen na dvě
části, výměra a rozsah bude upřesněna geometrickým plánem.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 14/12), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městského pozemku: část p.p.č. 1492/4, ostatní
plocha o výměře cca 50 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Výměra a rozsah
pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. Jedná se o pozemek před budovou čp. 4
na Dražejově.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 16/12), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městského pozemku: část p.p.č. 40/1, trvalý
travní porost o výměře cca 400 m2, v obci Dubá,
katastrální území Korce. Výměra a rozsah pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.
Jedná se o pozemek naproti budově čp. 12
v Korcích.

pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 22/11): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 989/5, zahrada
o výměře 246 m2, p.p.č. 1303/2, ostatní plocha
o výměře 33 m2, v obci Dubá, katastrální území
Korce. Strana kupující: pan R.M. a paní M.S.,
kupní cena činí 16 080,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní
ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode
dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené žádosti zřízení věcného břemene na částech městských pozemků p.p.č. 61/5 a p.p.č. 63, podle vypracovaného geometrického plánu pro vymezení rozsahu
věcného břemene, s povinností k p.p.č. 61/3, která je ve vlastnictví žadatele paní F.H., za účelem
zajištění práva přístupu a příjezdu z městské komunikace p.p.č. 1213/1, vše v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve
výši 1 000,- Kč včetně DPH plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Termín podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene a zaplacení náhrady
se stanovuje nejpozději do jednoho měsíce ode
dne schválení tohoto věcného břemene. Pokud
v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné
smlouvy o zřízení věcného břemene, bude tento
schválený právní úkon zrušen.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 21/11): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 61/5, trvalý travní
porost o výměře 912 m2, p.p.č. 63, trvalý travní
porost o výměře 1 519 m2, p.p.č. 27, ostatní plocha o výměře 490 m2, v obci Dubá, katastrální
území Zakšín. Při uzavření kupní smlouvy budou
prodávané pozemky p.p.č. 61/5 a p.p.č. 63 již zatíženy věcným břemenem schváleným v předchozím bodě. Strana kupující: pan P.H., kupní cena
za pozemky činí 116 840,- Kč a dále 9 100,- Kč
za porosty rostoucí na těchto prodávaných pozemcích plus správní poplatky, vše se splatností
při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje
nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k
uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo-

ru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 15/12): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 30, ostatní
plocha o výměře 171 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Strana kupující: pan J.Z.
a paní H.Z., kupní cena činí 6 840,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření
předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený
prodej zrušen.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 7/12): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 47/1, zahrada
o výměře 540 m2, p.p.č. 49, zahrada o výměře
153 m2, p.p.č. 50, zahrada o výměře 531 m2,
v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Strana
kupující: pan K.S., kupní cena 73 440,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 8/12): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 1057/5, ostatní
plocha o výměře 246 m2, p.p.č. 1353/1, ostatní
plocha o výměře 141 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Strana kupující: pan
J.Š., paní K.Š. a paní A.Š., kupní cena 15 480,Kč plus správní poplatky, vše se splatností při
podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní
smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje
nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5j) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě doporučení odborného
lesního hospodáře Městských lesů Dubá odkoupit do vlastnictví města Dubá (složka č. 12/12)
nabízené pozemky včetně porostů: p.p.č. 601/1,
trvalý travní porost o výměře 15 307 m2, p.p.č.
607/2, lesní pozemek o výměře 2 901 m2, p.p.č.
607/3, lesní pozemek o výměře 1 629 m2, v obci
Dubá, katastrální území Horky u Dubé. Jedná
se o pozemky, které bezprostředně navazují na
pozemky městských lesů. Strana prodávající je:
paní M.G., paní K.H., paní V.J., paní A.M., pan
L.P., pan J.V., pan L.V., pan Z.V., kupní cena činí

4
210 000,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu města Dubá na rok 2012, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na úřední
elektronické desce.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Úprava č. 3 zapojuje do
rozpočtu získané dotace a další příjmy, které
nebyly ve schváleném rozpočtu. Ve výdajích
se jedná především o umístění těchto příjmů
do příslušných paragrafů podle určení výdajů.
Dále jsou v návrhu povýšeny výdaje v par. 2143
(informační centrum) o 70 tisíc Kč na nákup knih
DUBÁ a okolí na starých pohlednicích. Jedná se
o dokoupení posledních 300 ks knih, které nabízí vydavatel se slevou. Par. 3113 základní školy
je navýšen o 148 tisíc Kč na nákup nádob pro
dovoz obědů do mateřské školy, energetický audit a opravu části střechy na tělocvičně. Celkově
se strana příjmů navyšuje o 1 milion 12 tisíc Kč
a strana výdajů o 1 milion 112 tisíc Kč. Po úpravě č. 3. se tedy plánovaný hospodářský výsledek snižuje o 100 tisíc Kč z původních –1 milion
739 tisíc Kč na –1 milion 839 tisíc Kč.
6b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se hospodaření Základní školy Dubá v průběhu roku 2012
a týkající se stavu finančních prostředků města
Dubá ke dni 31. 8. 2012, který je 12 milionů 433
tisíc Kč.
komentář starostky: Vzhledem k výši stálých
plateb, náklady na údržbu budov a na administrativu školy, ke zkrácení limitů počtů nepedagogických zaměstnanců navrhuje finanční výbor přehodnotit příspěvek na provoz škole za
rok 2012 a navrhuje zvýšit příspěvek na 200 tisíc Kč měsíčně tj. 2 400 tisíc Kč ročně. Příspěvek byl již zvýšen na 2 300 tisíc Kč. 100 tisíc
Kč bude zahrnuto do úpravy rozpočtu č. 4 v říjnu 2012. Dále bylo zjištěno, že pobyt mateřské
školy v zimních měsících školního roku 2011/
2012 významně nezvýšil provozní náklady základní školy.
7) 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
2012, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
komentář starostky: Městské lesy vykázaly k 30. červnu 2012 průběžný zisk ve výši
579 393,- Kč (výnosy 2 321 166,- Kč, náklady
1 741 773,- Kč). Hospodaření Městských lesů
Dubá i v roce 2012 stále pokračuje v duchu
konjunktury evropského lesnictví, která se vyznačuje vysokou poptávkou po dřevní hmotě –
zejména po kulatině, z čehož pak vyplývají vyšší
výkupní ceny. Celkový pozitivní stav je umocněn
relativně dostatečným čerpáním příspěvků na
hospodaření v lesích, a to jak od Krajského úřadu Libereckého kraje, tak i přeneseně od Správy CHKO Kokořínsko, i když objem prostředků,
které lze z těchto dotačních titulů získat, rok od
roku klesá. V roce 2012 zatím dominují mýt-
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ní úmyslné těžby, kalamitní situace se naštěstí
městským lesům vyhýbají. Městské lesy mají v
roce 2012 čtyři zaměstnance, zbývající pracovní
činnosti jsou vykrývány z řad živnostníků. Děkuji panu Ing. Štveráčkovi a všem zaměstnancům
městských lesů za jejich práci a nemalý finanční
přínos do městského rozpočtu.
8) VYBRALO na návrh pana místostarosty
na základě doporučení hodnotící komise v záležitosti Výběrového řízení na dodavatele – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Traktor
pro údržbu lesních cest – Město Dubá“ dodavatele společnost N&N KOŠÁTKY s.r.o., se sídlem
Kropáčova Vrutice. Nákup techniky bude proveden podle předložené cenové nabídky. Cena za
nákup techniky činí 996 000,- Kč bez DPH, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 8 proti schválení: 1 zdrželo se: 1

komentář starostky: Nabídku dodaly 4 firmy
(Záborec s.r.o.; Bohatec s.r.o., Boskovice; Jan
Hovorka, Česká Lípa; N&N KOŠÁTKY s.r.o.). V
průběhu výběrového řízení odstoupil Jan Hovorka a komise tedy navrhla zastupitelstvu uzavřít
smlouvu s firmou N&N KOŠÁTKY s.r.o., protože
její nabídka byla úplná a ze zbývajících tří nabídek konečná cena nejnižší.
9) VYBRALO na návrh pana místostarosty na
základě doporučení hodnotící komise v záležitosti Výběrového řízení na zhotovitele – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Stavební úprava
povrchů chodníků v Dubé“ zhotovitele společnost
STRABAG a.s., se sídlem Liberec. Stavební akce
bude provedena podle předložené cenové nabídky. Cena za dílo činí 691 156,- Kč bez DPH, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Nabídku dodaly 4 firmy
(SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa; STRABAG Liberec; INGSTAV Doksy; POHL cz., a.s.
Roztoky). Komise doporučila zastupitelstvu podepsat smlouvu s firmou STRABAG Liberec, neboť
jejich nabízená konečná cena byla nejnižší.
10) VYBRALO na návrh pana místostarosty na
základě doporučení hodnotící komise v záležitosti Výběrového řízení na zhotovitele – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Splašková
kanalizační přípojka Dubá, ulice Dlouhá č.p. 86
a ulice Českolipská č.p. 64“ zhotovitele společnost INGSTAV Doksy s.r.o., se sídlem Doksy.
Stavební akce bude provedena podle předložené
cenové nabídky. Cena za dílo činí 341 039,- Kč
bez DPH, viz příloha k nahlédnutí na Městském
úřadě Dubá.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Nabídku zaslaly 3 firmy
(Ing. Milan Tichý – VOKA; INGSTAV Doksy
s.r.o.; Radek Jonáš, Česká Lípa). Komise doporučila zastupitelstvu uzavřít smlouvu se společností INGSTAV Doksy s.r.o., jejichž nabízená
cena byla nejnižší.
11) DELEGOVALO na návrh pana místostarosty paní starostku k účasti a k jednání za město
Dubá na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s., která se uskuteční dne 15.
listopadu 2012 v Teplicích, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

Dubáček

12) ZŘÍDILO na návrh pana místostarosty na
základě předložené písemné žádosti občanů
Korců Osadní výbor města Dubá pod názvem
Osadní výbor Korce, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá.
JMENOVALO na návrh pana místostarosty
tříčlenný Osadní výbor Korce ve složení: předseda paní Jindra Šťastná, a členové pan Jan Svárovský a pan Petr Vrána, všichni bytem Dubá-Korce.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Jsem potěšena, že i v
Korcích se chtějí občané aktivně podílet na
řešení problémů a zkvalitňování života v jedné
z částí města Dubá. Těším se na další spolupráci.
13) VZALO NA VĚDOMÍ informace pana místostarosty týkající se:
a) dokončení výměny oken na vnějším
plášti městského objektu čp. 192 ve Školní ulici
v Dubé
b) dokončení odvodnění městského objektu čp. 200 v ulici Požárníků v Dubé
c) opravy městské studny v Dubé (za
objekty čp. 46 a 47)
d) provedeného vyčištění břehů potoka
v Nedamovské ulici v Dubé
e) zakoupení nového služebního vozidla
Škoda Octavia combi
f) Letních slavností města Dubá konaných dne 30. 6. 2012
g) Mezinárodních jazzových dnů Dubá –
Nedamov konaných ve dnech 10. – 11. 8. 2012
s předáním čestného občanství města Dubá
panu JUDr. Vítu Fialovi
h) Dnů Evropského dědictví konaných
v Dubé dne 15. 9. 2012
i)
pozvání na Den architektury u Sušárny chmele v Dubé dne 30. 9. 2012
j)
vyhlášené humanitární sbírky Občanským sdružením Diakonie Broumov v Dubé ve
dnech 4. a 5. 10. 2012
k) konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje ve dnech 12. a 13. 10. 2012
komentář starostky: Volby do Zastupitelstva
Libereckého kraje se uskuteční v pátek dne 12.
října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – Dubá, je volební místnost v zasedací
místnosti zastupitelstva, Dubá, Dlouhá ulice č.p.
86 (malá škola), pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: Dubá (Dubá, Rozprechtice, Vrabcov, Krčma, Malý Mlýnek), Nový
Berštejn, Horní Dubová Hora, Korce, Plešivec,
Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Dražejov, Nedvězí a Kluk; ve volebním okrsku č. 2
– Dřevčice, je volební místnost v budově č.p. 1
ve Dřevčicích – v 1.patře (bývalá knihovna), pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dřevčice, Zátyní, Lhota, Heřmánky a Sušice; ve volebním okrsku č. 3 – Deštná,
je volební místnost v budově č.p. 9 v Deštné
– v 1.patře (knihovna), pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Deštná,
Zakšín a Bukovec. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti. Voliči bude umožně-
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no hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
l)
seznámení s výsledky měření koncentrace minerálních vláken ovzduší v budovách Mateřské školy Dubá
komentář starostky: V období prázdnin došlo v naší mateřské škole k důkladnému úklidu
mokrou cestou – odstranění prašnosti způsobené síranem vápenatým (zjištěné měřením 15. 5.
2012) a následnému měření koncentrace minerálních vláken v lehárně Sluníček a herně a lehárně Motýlků. V mateřské škole jsme také zadali vzorkování stavebních materiálů a možných
zdrojů síranu vápenatého. Významná koncentrace byla zjištěna ve vzorku školní a výtvarné křídy z lehárny Sluníček. Jejich uvolňování do prostoru bylo velmi snadné, neboť křídy se snadno

drolily i při minimálním mechanickém působení.
Podstatně nižší obsah vláknitých forem síranu
vápenatého byl zjištěn z obložení ze sádrokartonu z herny a lehárny Motýlků. Jejich uvolňování
do prostoru bylo omezeno povrchovou úpravou
sádrokartovaných desek (tapeta, nátěr). Měření
provedené 7. 8. 2012 Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř Liberec, prokázalo odstranění prašnosti a naměřená
koncentrace minerálních látek odpovídá požadavkům vyhlášky č. 6/2003 Sb.
m) slavnostního vyhlášení výsledků soutěže „Zlatá popelnice 2011“
komentář starostky: Dne 22. června 2012 proběhlo v Liberci na Ještědu slavnostní vyhlášení
výsledků krajské soutěže „Zlatá popelnice 2011“.
Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a obalová společnost EKO-KOM a.s. V kategorii měst
vyhrálo město Dubá, které si s prvenstvím odneslo i pochvalu od radního Libereckého kraje
pro resort zemědělství a životního prostředí Ing.

Jaroslava Podzimka, neboť právě v množství
odvezeného separovaného odpadu jsme ostatní
města předběhli s velkým náskokem. Do Dubé
putovala nejen krásná broušená váza, ale také
poukaz na 60 tisíc korun, za které jsme zakoupili další nové herní prvky pro dětské návštěvníky našeho autokempu. Děkuji všem občanům,
kteří se aktivně zapojili do odpadové politiky našeho města.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 18. 10.
od 18.00 v Deštné.

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v srpnu

l Dne 3.8.2012 od 09:06 do 09:31 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy, číslo 259 v KÚ Křenov s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěný
spadlý strom na komunikaci. Jednotka provedla
pomocí motorové řetězové pily postupné rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění
z vozovky.
l Dne 3.8.2012 od 09:52 do 10:18 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Horní Dubová Hora s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěný spadlý
strom na komunikaci. Jednotka
provedla pomocí motorové řetězové pily postupné rozřezání
kmene stromu a jeho následné
odstranění z vozovky.
l Dne 3.8.2012 od 13:26 do
14:00 hodin byla vyslána jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy v KÚ Deštná s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Jednalo se údajně o spadlý
strom, který nebyl nalezen. Událost byla překvalifikována na planý poplach – zneužití jednotek
požární ochrany.
l Dne 6.8.2012 od 17:47 do
18:45 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9,
v KÚ Nový Berštejn s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a
provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní
nehoda motocyklu a osobního automobilu bez
zranění. Jednotka provedla na místě protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění úniku provozních kapalin. Uniklý motorový olej byl zlikvidován 30-ti litry sorbentu ECO-DRY.
l Dne 10.8.2012 od 18:28 do 19:38 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Chlum s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu

a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní
nehoda motocyklu s dvěmi zraněnými osobami,
kterým byla do příjezdu Záchranné zdravotní
služby poskytnuta předlékařská pomoc. Motocykl byl zajištěn proti možnému požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez
úniku.
l Dne 15.8.2012 od 15:17 do 17:02 hodin vyjela
jednotka k požáru strniště pole za sběrným dvorem v Dubé s technikou CAS-25 Liaz a CAS-32
T148 v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu

a provedeném průzkumu byl zjištěn požár strniště na ploše 50 x 20 metrů v bezprostřední blízkosti kiosku s hlavním uzávěrem plynové přípojky
pro město Dubá. Lokalizace a následná likvidace
požáru byla provedena dvěmi proudy z otočných
proudnic a jednoduchými hasebními prostředky.
Místo zásahu bylo protokolárně předáno majitelce s nařízeným dohledem. Příčina vzniku požáru
byla hrubá nedbalost – pálení provazů ze zemědělského stroje. Požár beze škody.
l Dne 19.8.2012 od 14:36 do 16:38 hodin vyjela jednotka k požáru do KÚ Ždírec s technikou
CAS-32 T148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo

zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
lesní hrabanky a borůvčí na ploše 20 x 50 metrů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena dvěma proudy „C“ a jednoduchými hasebními
prostředky. Na místě dále zasahovala místní jednotka JSDHO Doksy a Policie ČR. Příčina vzniku
požáru byla nedbalost nebo úmyslné zapálení.
Dle majitele byl požár beze škody a uchráněn
majetek obce ve výši 200.000,- Kč.
l Dne 27.8.2012 od 16:42 do 21:03 hodin vyjela jednotka k požáru pod hradem Houska v KÚ
Blatce s technikou CAS-16 Zil
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na
místo zásahu, provedeném
průzkumu a zahlášení se
veliteli zásahu z Hasičského
záchranného sboru stanice
Mělník byl zjištěn požár lesní hrabanky, borůvčí a nižšího
křovinatého porostu na ploše
1.200 m2 v špatně dostupném
terénu ve vzdálenosti 1 km od
přístupové cesty. K požářišti
bylo ustaveno vozidlo CAS16 Zil, které bylo následně
doplňováno z CAS HZS Mělník a JSDHO Mšeno. Lokalizace a následná likvidace
byla provedena dvěma proudy
„C“ a jednoduchými hasebními prostředky. Příčina vzniku
požáru byla nedbalost, nebo
úmyslné zapálení. Dle majitele byl požár beze škody, uchráněné lesní kultury
byly ve výši 200.000,- Kč.
l Dne 31.8.2012 od 20:46 do 21:26 vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy, číslo 259 v KÚ Křenov s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna spadlá
větev jabloně do poloviny komunikace. Jednotka
provedla pomocí motorové řetězové pily odřezání větve a její následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky
od spadaných jablek.
Jaroslav Hoza
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Zkontrolujme si komíny i topidla, topná sezóna začíná
Protože již nastal začátek nové topné sezóny,
měli bychom si připomenout několik základních
pravidel, jak udržovat v dobrém stavu komíny,
kouřovody i topidla v našich domech, chatách
i podnikatelských provozovnách, abychom
předešli vzniku požáru
a zbytečným škodám na
majetku i zdraví.
V roce 2010 vstoupilo v platnost nařízení
vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv (topidel). Podle tohoto nařízení vlády provoz spalinové cesty a spotřebiče
paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění
a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve
lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi
shledány závady.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O provedené
kontrole anebo čištění vydá odborně způsobilá
osoba písemnou zprávu.
Čištění spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění
cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do
50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí,

učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží
odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty
během jejího provozu jsou stanoveny v Příloze
č. 1 nařízení vlády.

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze
spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola
a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň
revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest.
Revize spalinové cesty se provádí před uvedením
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spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína.
Vždy bychom měli dodržovat také zásadu
bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou
vznítit, skladujme pokud možno co nejdále
od topidel. V žádném
případě neodkládejme
na topné či ohřevné
plochy jakékoliv hořlavé
předměty. Pozor zejména na barvy nebo laky!
Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso. Hořlavé
látky by od něj měly
být v půdních prostorách vzdáleny nejméně
1 metr – riziko zvyšují
zejména textil a seno.
Do komínového zdiva
nesmí zasahovat ani
k němu těsně přiléhat
žádné hořlavé stavební
prvky (např. trám). Požáry často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně, což je
obvyklé zejména u starších staveb.
V případě topidel na pevná paliva dejme pozor na žhavý popel. Nechme ho zcela vychladnout, a pak uložme do nehořlavých nádob (např.
z kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné
a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých
hmot. Vyvarujme se ukládání žhavého popela do
plastových popelnic, mohou se žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela každoročně
dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů,
ale i obytných a hospodářských budov.
mjr. Ing. Tomáš Erban
vedoucí odd. kontrolní činnosti
HZS Libereckého kraje

Informace z Úřadu práce ČR

- krajská pobočka Liberec, kontaktní pracoviště Doksy

Ke dni 1.1.2012 došlo k organizačním změnám
Úřadu práce ČR. Pracoviště úřadů práce rozšířily svou činnost o vyplácení dávek pro osoby se
zdravotním postižením a osobám nacházejícím
se v hmotné nouzi.
Kontaktní pracoviště ÚP ČR sídlí v Doksech
na náměstí Republiky 191 (první patro).

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Příspěvek na péči je příspěvek poskytovaný osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Nárok je podmíněn dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a potřebou pomoci při zvládání
základních životních potřeb. Výše příspěvku je
stanovena stupněm závislosti (4 stupně) a věkem postižené osoby. Nezaopatřenému dítěti do
18 let věku může být příspěvek zvýšen v případech, že příjmy společně posuzovaných osob za
předcházející čtvrtletí jsou nižší, než dvojnásobek životního minima.

Nejčastěji vyplácenou dávkou je příspěvek na
mobilitu. Jedná se o opakující se dávku poskytovanou osobě, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, popř. osobě, které byly přiznány mimořádné
výhody II. nebo III. stupně. Nárok vzniká v případě, že se uvedená osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována, ale
nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby.
Výše dávky je 400 Kč měsíčně.
Příspěvek na zvláštní pomůcku může být poskytnut osobě, která má těžkou vadu nosného
nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo zrakové postižení. Formou výpůjčky je
řešeno poskytnutí stropního zvedacího systému,
schodišťové plošiny nebo schodolezu.
Úřad práce také vydává průkazy osobám se
zdravotním postižením.
Vzhledem k tomu, že se pracoviště úřadu
práce nachází v prvním patře, mají občané se

sníženou pohybovou schopností možnost využít zvonku u Infocentra. Sociální pracovnice za
nimi přijde a jejich záležitost vyřídí po dohodě
buď v prostorách Infocentra, nebo na pracovišti
sociální pracovnice Městského úřadu v Doksech
Bc. Jany Strnkové, jejíž kancelář se nachází
v bezbariérově přístupném místě městského
úřadu. V případě potřeby se mohou klienti obrátit přímo na sociální pracovnici městského úřadu Bc. Strnkovou a ta jim zprostředkuje spojení
s pracovnicemi úřadu práce.
Dávky pro osoby v hmotné nouzi
Jedná se zejména o pomoc osobám nebo rodinám, které nemají dostatečné příjmy a jejichž
celkové sociální a majetkové poměry neumožňují
uspokojení základních životních potřeb a zároveň
nemohou vyřešit svou situaci vlastním přičiněním. Tato pomoc může být poskytována pravidelným měsíčním příspěvkem na živobytí a doplatkem na bydlení, ale také poskytnutím dávek
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mimořádné okamžité pomoci, které je možno při
splnění zákonem stanovených podmínek vyplatit i v hotovosti, případně formou sociálních poukázek.
Výplata podpor v nezaměstnanosti a evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání
Na pracovišti v Doksech je poskytována pomoc
uchazečům a zájemcům o zaměstnání včetně vyplácení podpor v nezaměstnanosti a podpor při
rekvalifikaci. Dále nabízíme pomoc při zprostředkování zaměstnání, sjednávání rekvalifikací, ale
také při zařazování do projektů, které obsahují
mimo rekvalifikačních kurzů i motivační a poradenské programy.
S komplikovanými dotazy týkajícími se pracovně právních vztahů však doporučujeme obracet na Oblastní inspektorát práce pro Ústecký
a Liberecký kraj pracoviště Česká Lípa, Děčínská 389, kde je poradenství poskytováno každou
středu od 8 do 17 hodin.
Státní sociální podpora
Jedná se o oblast, pod kterou spadá výplata pří-

davků na děti, dávek pěstounské péče, příspěvku
na bydlení, porodného, pohřebného a rodičovského příspěvku.
Nejčastěji poskytovanými dávky jsou přídavek na dítě, který je dávkou poskytovanou rodinám s dětmi a nárok mají rodiny s příjmem do
2,4 násobku životního minima, a rodičovský
příspěvek, který je poskytován osobám pečujícím o dítě mladší 4 let. Výši této dávky si může
za určitých podmínek od 1.1.2012 stanovit rodič
sám, zákonem je určena pouze maximální výše

celkového čerpání.
Tyto informace o poskytovaných dávkách
jsou pouze orientační, podrobné informace a
Vaše případné dotazy Vám ochotně zodpoví
pracovnice Kontaktního pracoviště ÚP ČR Doksy, a to buď při osobní návštěvě, nebo na výše
uvedených telefonních číslech.
Bc. Alena Sprengerová
vedoucí kontaktního pracoviště Doksy
Úřad práce ČR

Agenda

Referent

Telefon

Vedoucí kontaktního pracoviště
Výplata podpor v nezaměstnanosti
a evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání
Státní sociální podpora
Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Bc. Sprengerová Alena
Šulcová Zdeňka
Heierová Helena
Píšová Daniela
Bc. Schreinerová Hana
Frýdková Romana
Vůčková Jaroslava

950 108 254
950 108 240
950 108 241
950 108 250
950 108 253
950 108 251
950 108 252

Dávky pomoci osobám v hmotné nouzi

Dny evropského dědictví

foto Václav Zýval

foto Václav Zýval
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PLACENÁ INZERCE

Internet je už dávno i v České
republice naprosto běžné médium. Podle Českého statistického
úřadu bylo při posledním šetření
(z roku 2008) k Internetu připojených 42 % českých domácností. Mnohem větší po krytí Internetem je ale u domácností s dětmi,
z nich mělo internetové připojení
téměř 67 %. Počet interne tových
uživatelů stále narůstá, podle odhadů Mezinárodní telekomunikační
unie má dnes Internet miliardu uživatelů. Co přesně lidi na Internetu
tak zajímá a fascinuje?

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).

Internet a my

Nejvíce asi komunikace a kontakt
s přáteli, navazování nových známostí, flirt, svěřování se, diskuse, vzájemná pomoc prostřednictvím e-mailů,
chatů, diskusních fór, blogů a služeb
webu. Velmi často je využívaný Internet pro hledání a získávání informací a neméně pro zábavu a uvolnění.
V poslední době slouží i k prezentaci
svého já nebo zájmů.
Způsob používání Internetu se
u dětí a dospívajících mění s věkem: čím starší uživatel, tím důležitější jsou pro něj komunikační aspekty Internetu, jako je e-mail, chat

a internetové komunikátory, čím
mladší uživatel, tím větší zaměření
na zábavu a uvolnění.
Pokud chcete i vy nahlédnout do
světa Internetu a naučit se ho efektivně využívat, nabízí vám Základní
škola Dubá počítačové kurzy. Budou
probíhat vždy ve středu od 17 hodin
od listopadu 2012. V ceně 400 Kč je
10 hodinových lekcí. Kurzy povede
Mgr. Veronika Matějková. Přihlásit
se můžete osobně v kanceláři školy
nebo na telefonu 487 883 953.
Mgr. Veronika Matějková

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 6. 10.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 20. 10.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

neděle 7. 10.
MUDr. Maria Becková
Vřesová 3075, Česká Lípa
tel. 487 853 522

neděle 21. 10.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel. 487 524 577

sobota 13. 10.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel. 487 851 360

sobota 27. 10.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 14. 10.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 223

neděle 28. 10.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 728 209 220

12

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Zajímavosti z Dubska

SUŠÁRNA CHMELE

Oblast Dubé a okolí byla svého času proslavená pěstováním chmele odrůdy Dubský zeleňák,
či zelenáč. Tato hrubší chmelová odrůda s česnekovým aroma se vyznačovala tím, že snášela
delší skladování – dva až tři roky, a to bylo výhodné pro obchodníky s chmelem. Navíc vyhovovala tehdejšímu způsobu vaření piva. Posléze
při změnách vaření piva začali sládci upřednostňovat jemnější červeňák, kterému se ale na dubsku tolik nedařilo. Přesto se pěstování chmele ve
zdejší oblasti udrželo až do roku 1945.

nese čp. 195, její původní čp. bylo 256. Kolem
sušárny, sloužící také jako skladiště chmele, vedla cesta k Vrabcovskému mlýnu. Z doby vzniku
sušárny se dochoval plánek této stavby, s jednou
okrouhlou věží a s částí dnešní hlavní budovy.

Sušárna v době výstavby odchovny býků

Starý stavební plán

Chmel se zpočátku sušil na půdách domů,
což ovlivnilo i architekturu staveb na dubsku.
Později se začal sušit teplým vzduchem ve speciálních sušárnách a konzervoval se sířením. Proto
na dubsku v 2. polovině 19. století vzniklo několik velkých sušáren a síříren chmele, F. Bernau
uvádí šest objektů tohoto druhu v Dubé. Jednou
z nich byla Hellerova sušárna – dnes stáčírna pitné vody, další byla velká Hahnova sušárna a sířírna, která stála za dnešní Zahradní ulicí a jejíž
existenci dokládají již jen ruiny.
V 70. letech 19. století byla na jižním okraji
města naproti starému morovému hřbitovu postavena sušárna chmele, která v současné době

Majiteli a pravděpodobnými staviteli sušárny byla
rodina Langhansových z čp. 133 v Dubé, kteří ji
v roce 1877 prodali Josefu Grundfestovi z Horní
Vidimi a Antonu Sommerovi, pražskému obchodníku s chmelem. V roce 1899 došlo k podstatnému rozšíření sušárny, takže získala dnešní podobu a dnes je ceněná jako nejlépe dochovaná
stavba tohoto druhu.
Josef Grundfest se mezitím stal dubským
obchodníkem s chmelem, žil v čp. 141, zemřel
v roce 1910 a je pohřbený na radouňském židovském hřbitově. V roce 1904 sušárnu odkoupili jeho syn a snacha. O dvacet let později pak
sušárnu koupil Alfréd Reichmann se svou ženou
Grétou z čp. 40 v Dubé. Roku 1936 sušárnu
i s vybavením manželé Reichmannovi odprodali dubskému chmelařskému spolku a v roce
1943 ji získala společnost Hopfenverkehrsgenossenschaft v Dubé. Po II. světové válce přešla su-

Dubáček

šárna do majetku Hospodářského družstva skladištního a výrobního v Dubé a posléze ji převzal
Státní statek Dubá, který zde provozoval výkrmnu brojlerů.
Sušárna byla prohlášena kulturní památkou
již v roce 1958 a byla hodnocena jako technická památka I. třídy, přesto s ní
bylo v následujících 30 letech zacházeno velmi nešetrně. Objekt sušárny byl
dlouhodobým zanedbáváním značně poškozený,
zřítila konstrukce jedné
z věží, ve špatném stavu
byla i druhá věž a střecha
objektu. Před převodem
na Město Dubá provedl Státní statek částečnou opravu zachovalejší

Sušárna chmele v současné době

věže. Město Dubá posléze zabezpečilo druhou
věž a opravilo střešní krytinu a klempířské prvky.
Na objektu, který je zajímavý i architektonicky,
jsou nejcennější dochované vnitřní konstrukce,
dokládající způsob sušení chmele.
–myš–

CYKLOVÝLET PO STOPÁCH TECHNICKÝCH STAVEB
Dubsko je krajina se mnoha stopami dávné lidské
činnosti. Prastaré osídlení zdejší oblasti dokládají nejen zbytky obytných staveb, ale také objekty
výrobní či technické. Patří sem vodní díla, mlýny, cesty a doklady pěstování chmele či jiných
výrobních provozů. Na přibližně dvacetikilometrové cyklistické vyjížďce si několik těchto staveb
můžeme prohlédnout.
V Dubé odbočíme z ulice Požárníků u obchodu pana Flégla doprava a posléze doleva a dojedeme k sušárně chmele, která je významnou
technickou památkou. Od ní kolem části souboru památkově chráněných skalních sklípků vyjedeme na silnici a dáme se doprava směrem na
Rozprechtice. Po pravé straně stojí velká budova
bývalé truhlárny (Taschke´s fabrik), jejíž majitelé
Emil a Marie Taschkeovi byli po II. světové válce
odsunuti, a kde dnes opět sídlí truhlářská dílna
a restaurace.
Sjedeme serpentinou dolů do Rozprechtic.
Vlevo od silnice si můžeme prohlédnout starý
mlýnský náhon, datovaný rokem 1528. Napravo
pak stojí budova bývalého Švihovského, či Šibeničního mlýna (Galgenmühle), který je jmenován
už v listině z roku 1520 a pravděpodobně pochází

Mokřady horní Liběchovky k odbočce na Křenov.
Naproti ní jsou vpravo od silnice nepatrné zbytky
jednoho z nejstarších mlýnů, tak zvaného Křenovského mlýna (Schönauer Mühle), který náleží už
k Beškovu, katastrální území Blatce. Velká roube-

Zbořeniště Křenovského mlýna

Šibeniční mlýn

z doby ještě mnohem starší. Pracoval také jako
pila a nakonec i jako elektrárna.
Kolem Rozprechtického statku vyjedeme na
vršek a pokračujeme podél přírodní rezervace

ná stavba s mansardovou střechou vyhořela v roce 1996. Vedle mlýna býval i rybník, zmiňovaný už
v 16. století, nyní je zde chráněný mokřad.
Pokračujeme v přímém směru po mšenské
silnici, mineme odbočku na Beškov a Kluk a posléze vystoupáme serpentinami ke křižovatce,
kde se dáme rovně. Sjedeme do Blateček a pak

Dubáček -
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do Tubože, kde u rybníka odbočíme doleva. Rybník na některých mapách nese jméno Zámecký,
častěji se mu říká Palác. Po pravé straně pod
silnicí je mlýn, zvaný již v roce 1539 Spálený,
či později Palác (Palatz Mühle). U zčásti roube-

Pokračujeme do údolí, kde vlevo vybudovalo
CHKO malé vodní plochy. Údolí jíž spadá do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Posléze přijedeme k vodárně z roku 1913, za níž
jsou zbytky Ženského mlýna, který je zakreslený
v mapách Stabilního katastru z let 1826 - 1843.

Kříž u odbočky na Blatce

Mlýn Palác

né budovy bývalého mlýna je replika mlýnského
kola. Z rybníka přitéká voda prostorami, vysekanými ve skále. V literatuře je uváděno, že ve
skalní prostoře byl v 16. století mlýn nebo hamr,
využívající prudký tok vody vytesaným korytem,

k části obce Blatce. Zde si můžeme odpočinout
v příjemném občerstvení U Halbychů.
Z Blatců vyjedeme rovně na křižovatku u kapličky, kde se dáme rovně. Půvabnou silnicí nad
hlubokým údolím sjedeme do Bořejova, kde se
vpravo od silnice dlážděnou cestou dostaneme
ke kostelu sv. Jakuba. Bořejovský kostel pochází z roku 1702. Byl postaven na místě staršího
kostelíka, připomínaného již ve 14. století. Věž
ke kostelu byla přistavěna v roce 1825. Krásná
je i velká dřevěná fara za kostelem, která pochází
z roku 1727. Kostel je postupně obnovován díky
aktivitám občanských sdružení Drobné památky
severních Čech a Pšovka.
Od kostela se vrátíme na silnici a pokračujeme ke Ždírci, kde před obcí na křižovatce odbočíme doleva a dlouhým sjezdem se vydáme
k Dubé. Ve Ždíreckém dole si můžeme vpravo
vedle silnice všimnout zajímavé výklenkové kapličky, vytesané do skalního bloku. Ve výklenku je
umístěn obraz sv. Jana Křtilele, kterému je kaplička zasvěcená, od Ireny Gosmanové. O něco

Ženský mlýn

Z mlýna se dochoval náhon a místnosti vytesané ve skále. V porostu za ním je skrytý jeden
z řady malých betonových bunkrů z odbobí před
II. světovou válkou. Další bunkr uvídíme vpravo
u odbočky strmé cesty ke statku nahoře na planině. Zde můžeme obdivovat bizarní tvary skal.
Vlevo od silnice pak odbočuje cesta do menšího
pískovcového lomu.
Pokračujeme po silnici dál ke křižovatce, kde
obdočíme doleva. U silnice stojí roubená stavba
Černého mlýna (Schwarz Mühle), který sloužil také
jako pila. Býval v něm hostinec a i nyní je zde restaurace. Černý mlýn je v písemných dokladech
zmiňován již v roce 1551 a pracoval až do roku
1945. Lipovou alejí pokračujeme k Dubé. Míjíme

Průtok vody skálou u mlýna Palác

případně, že budova původního mlýna byla přistavěna těsně ke skále. U silnice vedle vstupu
k vodnímu dílu, který je přehražen mříží, jsou ve
skalním bloku vytesané místnosti. Rybník a mok-

Černý mlýn

dále přijedeme ke skalní věží zvané Panenská
skála (Jungfernstein). Je v ní vytesaná místnost
- kaplička, datum nad vchodem udává rok 1769.
Bohumil Kinský uvádí, že podle pověsti pronásledoval rytíř dívku a právě v těch místech si srazil
vaz, zatímco dívka prchla.

historickou budovu bývalé mlékárny, kterou současný majitel akciová společnost Millenium Technologies hodlá zrekonstrovat na takzvaný Vědecko-technický park. O něco dále dojedeme k velkému
objektu firmy Dub 3000 a.s., která provozuje stáčírnu pitné vody. Původně se tato stavba nazývala
Heller´s fabrik a byla to jedna z největších dubských
sušáren chmele. V zatáčce odbočíme doprava po
dlážděné cestě k Máchadlu – silnému prameni pitné vody, kde se v korytě máchalo prádlo. A podél
řady skalních sklípků se vrátíme do centra Dubé.
–myš–

Panenská skála

Bývalá Hellerova sušárna chmele

Výklenková kaplička ve Ždíreckém dole

Vytesané prostory u mlýna Palác

řady za ním jsou součástí přírodní památky Prameny Pšovky, vyhlášené v roce 1995. Rybník náleží katastrálně k Blatcům, mlýn na druhé straně
silnice k Housce.
Podél rybníka se vydáme dále, mineme roubený dům Kolčavka, a pokračujeme podél pastviny na rozcestí s obnoveným velkým dřevěným
křížem ve skalním výklenku. Pokud se nestavíme
v hospodě Pod Houskou, která je několik desítek metrů za křižovatkou, tak odbočíme doleva
a prudkou serpentinou vystoupáme na planinu

14
PLACENÁ INZERCE

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

15

16

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

PLACENÁ INZERCE

Jana a Pavel Maškovi vesele
zvou všechny příznivce
podzimního toulání přírodou na

12. ročník výstupu
na Nedvězí
28.10. 2012
Sraz poutníků na náměstí
v Dubé ve 13,00 hodin.
Překvapení zajištěno! Těšíme
se na Vás!

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
Přijďte a uvidíte

Na Ekoškole Dubá pracuje od roku 2003 chovatelský kroužek. Pro letošní rok nabízí dětem nová zvířátka a novinku v kmotrovství. Každý si může přijít vybrat svého zvířecího mazlíčka a o něj se pak bude chodit starat 3x v týdnu – v pondělí, ve středu a v pátek vždy ráno od 7,15 – 7,45. Kmotrovství
obnáší nejen hraní a mazlení, ale i celkovou péči – krmení a čištění, dokonce i přidělení jména.
Letos na děti čekají nová zvířátka – pískomilové, osmáci, myšky a zcela úžasní chameleóni Matýsek a Arnoštek. Věříme, že se nabídnutá aktivita
dětem zalíbí.
Kromě této možnosti setkávání se zvířátky pokračuje ve svých schůzkách každé úterý od 15,00 – 16,00 chovatelský kroužek.
Těšíme se na všechny!
Jana Mašková

Dubáček -
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Filmový festival
zimních sportů

Celovečerní pásmo špičkových filmů, úspěšných
na mnoha mezinárodních filmových festivalech,
můžete vidět v kině Máj v Doksech již v sobotu
27. října odpoledne od 15 do 20 hodin.
Doksy tak budou podobně jako v případě
Expediční kamery patřit mezi první místa v republice, kde diváci budou moci tento festival
navštívit.
Uvidíte snímky o extrémním lyžování a zimních horolezeckých výstupech, o snowboardingu,
snow-kitingu a skialpinismu a také o dalších zimních radovánkách a dobrodružstvích. Tento festival je součástí festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA a
jeho volným podzimním pokračováním.
Na programu festivalu budou tyto snímky:
Chlad, All.I.Can, Rovnoběžky, Tatry krásné, Tatry mé, Scottish Ice Trip, Ultim8 Separation, White
Line a Bezpečný freeride – laviny.
Podrobné informace o festivalu a jednotlivých
filmech najdete na http://www-pohora.cz/festival-zimnich-sportu/
Vstupenku v předprodeji si můžete zakoupit
od 1. října v Infocentru města Doksy a v Reynkově knihkupectví v Moskevské ulici v České Lípě.
Vstupné na festival: děti a studenti – 50 Kč, dospělí 80 Kč
Občerstvení nabídne TAO čajovna z České Lípy.
Další informace: Miloslav Lomič, tel. 776 550
862, e-mail kinomaj.doksy@centrum.cz, průběžné informace na http://www.facebook.com/
KinoMaj.
Miloslav Lomič

Chmel v Šatlavě

Soubor čtyřiceti fotografií z počátku 20. století
pod názvem "Chmelařství na Dubsku" od malíře a fotografa Josefa Ungermanna Město Dubá
získalo díky Podbezdězskému spolku intelektuálnímu, poetickému a okrašlovacímu z Chmelařského muzea v Žatci. Město fotografie nechalo
vytisknout na plátna a poprvé ho vystavilo u příležitosti letošního Dne Evropského dědictví v Sušárně. Výstava se přesouvá do Šatlavy a bude
veřejnosti zpřístupněna od 8. 10. do 16. 11. 2012.
Na fotografiích je zmapovaný celý proces pěstování chmele, od přípravy pole, sázení, navádění,
sklízení, česání, sušení, skladování... postě vše,
co s chmelem na Dubsku souviselo.
Irena Žalovičová

Kultura
„Sny ZeMě“ na obrazech
Lucie Křivánkové

Výstava snových obrazů mladé místní výtvarnice Lucie Křivánkové, která vystupuje pod pseudonymem Chandra, je k vidění v klubovně Městské knihovny v Doksech od 2. do 13. října od středy do
neděle od 13.00 do 17.00 hod.
Bc. Lucie Křivánková, DiS. (1985) pochází z České Lípy, ale posledních pět let žije v Doksech.
Má za sebou studium předškolní pedagogiky a cizích jazyků. Výtvarné tvorbě se věnuje již od raného dětství. Je členkou Podbezdězského spolku intelektuálního, poetického a okrašlovacího, v rámci
jehož aktivit se účastnila desítky výstav. Svými ilustracemi přispěla již do dvou knih, Krkonošská pouť
Doc. MuDr. Zdeňka Susy, CSc. (2010) a Ženské příběhy MA Lilie Khoustnoutdinové (2012). Věnuje
se tvorbě všeho druhu, kreslí, maluje, modeluje, vyrábí lapače snů, píše příběhy. Největší inspirací
pro její tvorbu je příroda, sny a přítomný okamžik. Toto je její první autorská výstava.
„Když tvořím, mizí čas. Není důležité, co bylo, ani co bude, kdo jsem nebo kde žiju. Ponořená do
přítomnosti, do procesu tvoření, nechávám skrze své obrazy promlouvat rozlehlý vnitřní svět. Hovoří
jazykem přírody a snů, a proto v nich často hledám inspiraci. Mé obrazy jsou částmi mě samotné.
Jsou to sny ze mě. Zároveň jsou to ale i sny Země, neboť já sama jsem její nedílnou součástí,“ vyznává se mladá výtvarnice Lucie Křivánková.
R. Mauserová
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Kraj mého života

U příležitosti 10. výročí úmrtí dokského občana,
agronoma a především amatérského výtvarníka
a fotografa Karla Bachratého se koná od 14. 10.
do 4. 11. v klubovně Městské knihovny Doksy výstava jeho obrazů pod vše vypovídajícím názvem
Kraj mého života. Tímto krajem se stal Máchův
kraj, byť Karel Bachratý pocházel z Prahy, gymnázium vychodil v Bratislavě a vysokoškolská
studia absolvoval v Brně.
„Po ukončení Vysoké školy zemědělské
v Brně v roce 1958 jsme odešli za prací do

JZD v Doksech. Právě ve zdejší krajině našel
můj manžel inspiraci ke svým dílům. Rád maloval a fotografoval okolí Doks v různém světle

Vzpomínka na Karla Bachratého
(1934 – 2002)
a náladách. Působil i jako vedoucí dětského fotografického kroužku, kde ke stejné zálibě přivedl
mnoho mladých lidí. Mezi jeho další záliby patřilo
cestování po celém světě, odkud si přivážel foto-
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grafické náměty pro své obrazy“ , vzpomíná jeho
manželka Marta Bachratá, která společně s dcerou a vnučkou výstavu připravily, a dodává: „Jeho
díla zachycují jedinečné okamžiky, prožité uprostřed nádherných koutů zdejší přírody.“
Vernisáž výstavy proběhne v neděli 14. října
od 15 hod. v klubovně Městské knihovny Doksy. Výstava bude otevřena v pondělí od 9.00
do 18.00 hod. a od středy až do neděle od 13.00
do 17.00 hod. a potrvá do 4. listopadu.
Renáta Mauserová

Program kina Máj Doksy

2. úterý od 19.30 hod.
Bastardi 3
České drama, které bez přetvářky ukazuje tvrdou realitu dnešní doby.
Třetí díl filmu, který před dvěma lety šokoval veřejnost. 97 minut
Vstupné 89+1,- Do 14 let nevhodný
6. sobota od 15.30 hod.
Mach a Šebestová k tabuli
(odpolední projekce pro nejmenší)
Unikátní český fi lm Miloše Macourka, Adolfa Borna a Jaroslava
Doubravy. Tvoří jej třináct krátkých snímků z televizního seriálu.
Žáci III. B. Mach a Šebestová a jejich věrný pes Jonatán vlastní
kouzelné sluchátko, které dokáže splnit každé přání. 69 minut
Vstupné 29+1,- Ml. přístupno

6. sobota od 19.30 hod.
Ve stínu
České kriminální drama režiséra Davida Ondříčka (Samotáři, Jedna ruka netleská). V bývalém Československu 50. let se odehrává

napínavý příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních
osudů aktérů i jejich blízkých. 106 minut
Vstupné 99+1,- Ml. přístupno
9. úterý od 19.30 hod.
Je to jen vítr (ART)
Maďarské drama jednoho z nejuznávanějších režisérů současnosti,
Benedeka Fliegaufa (Dealer, Mléčná dráha, Lůno). Film zachycuje jeden den v životě romské rodiny kdesi na okraji malého městečka. Sugestivní snímek, prostý jakýchkoli iluzí a moralismu, se svou dokonale
vykreslenou atmosférou plíživého strachu, úzkosti a hrůzy patřil k největším překvapením na letošním MFF v Karlových Varech. 87 minut
Vstupné 79+1,- Do 15 let nevhodný
13. sobota od 17.30 hod.
ČESKÁ FILMOVÁ KLASIKA aneb to nejlepší z domácí tvorby:
Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku
Český loutkový film režiséra Stanislava Látala s podmanivou hudbou Karla Svobody byl natočen na motivy slavného románu Dani-
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ela Defoe. Díky geniálnímu propojení loutkové a kreslené animace
patří k nejlepším animovaným českým filmům vůbec a je s největší pravděpodobností dokonce i nejlepší adaptací románové předlohy. 68 minut
Vstupné 49+1,- Ml. přístupno
13. sobota od 19.30 hod.
Cesta do lesa
Česká komedie režiséra Tomáše Vorla (Cesta z města, Skřítek, Gympl). 90 minut
Vstupné 79+1,- Ml. přístupno
16. úterý od 19.30 hod.
7 dní v Havaně
Francouzsko-španělský koprodukční film. Sedm poutavých příběhů
tohoto povídkového filmu od sedmi úspěšných světových režisérů se
odehrává v průběhu sedmi dnů (od pondělka do pátku) v kubánské
metropoli v Havaně. Jednotlivé snímky zobrazují neopakovatelnou
atmosféru denního i nočního života tohoto hlavního města Ostrova
svobody. Procházka Havanou je setkáním s nakažlivou vitalitou, radostí ze života a bezstarostností Kubánců, s jejich všudypřítomným
tancem a hudbou, ale i s jejich životními příběhy. V hlavní roli jedné
z povídek se objeví i režisér Emir Kusturica. 129 minut
Vstupné 79+1,- Ml. přístupno
17. středa od 9.45 hod.
S krtkem do pohádky
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší. Výběr nejkrásnějších a nejúspěšnějších českých pohádek – Krtek v ZOO, Stavitelé pyramid,
Krtek a paraplíčko, Kouzelný dědeček, Krtek zahradníkem, Jak šli
spát, Broučci – Jak Skok a Kuk bojovali a další. 60 minut
Vstupné 29+1,- Ml. přístupno
20. sobota od 17.30 hod.
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva
Francouzský dobrodružný film. Další pokračování adaptace slavného komiksu. V hlavních rolích Gérard Depardieu, Edouard Baer
a Fabrice Luchini. 125 minut
Vstupné 89+1,- Ml. přístupno
20. sobota od 20.00 hod.
Cesta na Měsíc
Obnovená premiéra francouzského dobrodružného filmu z roku 1902
od George Mélièse, který je právem považován za prvního skutečného režiséra v historii kinematografie. Donedávna se nevědělo, že
tento nejslavnější Mélièsův film stále existuje v barevné verzi. V roce
2010 byla zahájena kompletní restaurace této kopie. 16 minut
Podivuhodná cesta (DOKUMENT)
Francouzský dokumentární film, který vypovídá o díle Georgese
Mélièse a restaurování jeho snímku Cesta na Měsíc. Tento snímek
natočený šest let po vynálezu filmu se stal blockbusterem ve filmové historii, který byl však zapomenut. Roku 1993 byla objevena
jediná zachovaná barevná kopie, která byla do té doby považová-
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na za ztracenou, a tak se rozjela jedna z nejdůmyslnějších a nenákladnějších restaurátorských akcí v historii filmu. Podivuhodná
cesta doplňuje Mélièsovu Cestu na Měsíc a vytváří tak výjimečný
filmový zážitek pro všechny milovníky filmu. 63 minut
Celková délka obou snímků 79 minut
Vstupné na oba snímky 79+1,- Mládeži přístupno
23. úterý od 19.30 hod.
Caesar musí zemřít (ART)
Italské drama od renomovaných režisérů Paola a Vittoria Tavianiových. Film zachycuje zkoušky a představení slavné Shakespearovy
hry Julius Caesar v reálném prostředí jedné z nejtvrdších italských
věznic. Snímek obdržel vítěznou cenu Zlatého medvěda na berlínském mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. 76 minut
Vstupné 79+1,- Do 12 let nevhodný
27. sobota od 15.00 hod.
FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ
Celovečerní pásmo špičkových filmů, úspěšných na mnoha mezinárodních filmových festivalech. Uvidíte filmy o extrémním lyžování a zimních horolezeckých výstupech, o snowboardingu, snow-kitingu a skialpinismu, ale také o dalších zimních radovánkách
a dobrodružstvích.
Občerstvení – TAO čajovna z České Lípy. Od 15.00 do 20.00 hod.
Vstupné 49+1,- děti a studenti, 79+1,- ostatní
30. úterý od 19.30 hod.
Země bez zákona
Americký western režiséra Johna Hillcoata (Cesta) s hudbou Nicka Cavea. Pozoruhodná režisérsko-scenáristická dvojice Hillcoat
– Cave se vrací do časů americké prohibice příběhem o pověstných bratrech Bondurantových. 115 minut
Vstupné 79+1,- Do 15 let nevhodný
DALŠÍ SLUŽBY KINA MÁJ
Prohlídka interiéru kina a promítací kabiny, ukázka promítání
Po předchozí včasné telefonické dohodě je možné si dohodnout
jedinečnou prohlídku interiéru kina, prostor bývalé kinokavárny
a promítací kabiny včetně promítací techniky a případně i ukázku promítání. Tato nabídka platí pro všechny zákazníky kina Máj
Doksy.
Film na přání
Pokud byste si chtěli sami vybrat ze současné nabídky filmů, nebo
i z některých starších snímků, napište na adresu kinomaj.doksy@centrum.cz nebo zavolejte na telefon 776 550 862. Pokud to bude
možné, ve výběru upřednostníme tento film před ostatními a rádi
Vám jej seženeme a promítneme.
Dárkový poukaz
Chcete udělat radost svým blízkým? Můžete je potěšit, když jim
v kině nebo v infocentru zakoupíte DÁRKOVÝ POUKAZ NA PŘEDSTAVENÍ V KINĚ MÁJ.
Jeho cena je 100 Kč a jeho platnost neomezená.

Skupina Řemdih
u sušárny
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