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V Dubáčku
najdete:
– Zájezdy
MěÚ Dubá

(str. 2)

– CD P. Smetáčka (str. 2)
– Veteráni Dubá

(str. 4)

– Kroužek zábavné
logiky (str. 4)

Škola začala

(archivní foto)

Vážení spoluobčané,

za necelý měsíc se definitivně rozloučíme s létem, které mohu po několika letech konečně
označit za příznivé, tedy alespoň co se počasí týče. Převážná část hlavní letní sezóny byla
doslova prozářena sluncem. Díky tomu jsme
zaznamenali takřka rekordní návštěvnost nedamovského autokempu. Vzhledem k tomu, že
v době uzávěrky zářijového vydání Dubáčku
ještě nemám k dispozici veškeré statistiky (počty návštěvníků, tržby, atd.), není možné bilancovat. Navíc, letošní sezóna bude ukončena
až za několik týdnů. Více informací o tom, jak
úspěšná pro nás letní sezóna 2012 byla, se dozvíte v některém z následujících čísel městského zpravodaje.
Zároveň bych touto cestou ráda poděkovala
oběma správcům, panu Hliňákovi a panu Hruškovi za skvělou práci, kterou během celé dosavadní sezóny odvedli, a to ke spokojenosti naší
a hlavně návštěvníků Nedamova.
Ti z vás, kteří chodí na procházky směrem
k sušárně chmele, si jistě všimli, že se naši pracovníci v uplynulém měsíci věnovali úpravě okolí
této jedinečné technické památky. Rozhodli jsme
se srovnat prudkou stráň, která ohraničovala zahrádky, jež byly odstraněny na podzim loňského
roku. Poté byl pokácen mohutný topol, z něhož
při prudkých větrech, které se v nedávné době
prohnaly Libereckým krajem, opadávaly mohutné
větve, jež přímo ohrožovaly kopule sušárny. V návaznosti na to došlo k zarovnání stráně lemující druhou stranu sušárny. Stráň, která se kvůli

Slovo úvodem
značným nerovnostem sekala našim pracovníkům na VPP obtížně, byla zavezena zeminou,
srovnána do přijatelného spádu a následně oseta
travním semenem. Již nyní působí okolí sušárny
zcela jiným dojmem. Vznikl zde skutečně krásný kout. V současné době sháníme nejvhodnější
odrůdy třešní, z nichž zde po jedné straně bude
vysazena alej.
Posoudit změnu okolí sušárny chmele můžete nejen při procházce, ale také při blížících
se Dnech evropského dědictví, jejichž program
se zde bude odehrávat, a to v sobotu 15. září,
a na které jste všichni srdečně zváni. Více informací o této akci jste se mohli dozvědět v minulém vydání Dubáčku. Pokud jste si jej nekoupili,
ale rádi byste si tento článek přečetli, navštivte
www.mestoduba.cz, kde najdete samostatnou záložku Dubáček a v ní i srpnové číslo.
V říjnu končí smlouvy našim pracovníkům na
veřejně prospěšné práce. Nyní jednáme s úřadem práce o možnosti přidělení několika dalších
pracovníků VPP, kteří by se spolu s veřejnou
službou starali zejména o úklid ulic a hrabání
listí, případně i o zimní údržbu města.
V současné době se vzhledem k legislativním změnám zabýváme otázkou nakládání
s biologicky rozložitelnými komunálními odpady. Nyní jsou tyto odpady v převážné míře
sváženy na plochu, jež je za tímto účelem vyčleněna na sběrném dvoře. To však již nebude
možné a proto bude třeba zajistit odstraňování
bioodpadu v souladu s požadavky státu. S nabídkou případné spolupráce nás oslovila nově

vzniklá kompostárna v Mimoni, která je v našem
okolí jediná. Nyní tedy shromažďujeme veškeré
potřebné informace, které následně předložíme
zastupitelům k posouzení. Vzhledem k tomu, že
Dubá se již podruhé pyšní prvenstvím ve Zlaté
popelnici, jsem si jista, že se nám otázku nakládání s bioodpady podaří vyřešit co nejlépe,
a to nejen ke spokojenosti našich občanů, ale
také tak, abychom co nejméně zatížili městský
rozpočet.
Ráda bych vás upozornila, že ve dnech 4. až
5. října 2012 (čtvrtek a pátek) vždy v době od
8 do 16 hodin pořádá město Dubá ve spolupráci s Diakonií Broumov další ročník humanitární
sbírky na pomoc sociálně slabším spoluobčanům. Stejně jako v letech předešlých můžete
do přízemí radnice v Dubé nosit letní i zimní oblečení, nepoškozenou obuv, vatované přikrývky,
polštáře, deky, či domácí potřeby (skleničky, talíře, apod.). V minulých letech se do této sbírky
zapojila celá řada občanů našeho města, věřím
proto, že mnozí z vás opět využijí této příležitosti
k tomu, aby, byť i málem, pomohli těm, kteří se
nacházejí ve složité životní situaci. Za účast ve
sbírce vám předem děkuji. Více informací naleznete na samostatných plakátech, nebo u slečny
Martínkové na tel. čísle 724 857 243.
Závěrem bych vám chtěla popřát poklidný konec léta a šťastný začátek barevného podzimu.
Všem školákům přeji ještě jednou úspěšný vstup
do nového školního roku.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Provozní doba zahrady v areálu Mateřské školy Dubá

Vážení občané, rádi bychom vám připomněli, že i po prázdninách můžete nadále využívat
zahradu při Mateřské škole Dubá v Luční ulici, jejímž je město Dubá zřizovatelem.
Vstup na zahradu a hřiště při mateřské škole je povolen dětem do 10 let věku a pouze
v doprovodu dospělé osoby. Veškeré herní prvky umístěné na zahradě MŠ jsou určeny
k užívání dětem od 3 let věku.
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek
sobota a neděle

16:00 – 18:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin

Zahrada bude otevřena v uvedenou dobu vždy jen za příznivého počasí.
Zařízení zahrady se používá obvyklým způsobem, je však nutné vyvarovat se nebezpečným
činnostem. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele
a návštěvním řádem umístěným na nástěnce u knihovny, chovat se slušně a mravně.

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 20. 9.
od 18.00 v Dubé.
Ve dnech od 19. září do 30. září
bude v Městské knihovně dovolená.

Klub seniorů v Dubé
zve spoluobčany
na besedu
k důchodové reformě
ve středu 19. 9. 2012
v 1600 hodin v klubu.

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.
Redakční rada neodpovídá za obsah zaslaných článků.
Vyhrazuje si právo články krátit. Příspěvky obdržené
po uzávěrce nemusí být otištěny.

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Město Dubá pořádá

zájezd na Zahradu Čech
v úterý 18. září 2012.
Odjezd z Dubé je ve 13,00
z náměstí.
Cena dopravy 80,- Kč
Zájemci hlaste se v Infocentru
na radnici v Dubé.
Počet míst je omezen
počtem míst v autobusu.

Město Dubá pořádá

zájezd pro seniory na zámek Opočno
ve středu 26. 9. 2012, odjezd 7 00 hodin.
Příspěvek na autobus 100,- Kč,
vstupné na zámku nad 65 let 80 Kč (ostatní 120,- Kč),
oběd v restauraci Podloubí (blízko zámku) do 100,- Kč.
Program:
prohlídka zámku
oběd, individuální prohlídka zámeckého
parku a města
1500
odjezd
Na zpáteční cestě zastávka v Hořicích – nákup hořických trubiček.
1000 - 1200
1200 - 1500

Návrat do Dubé přibližně v 1830 hodin.

Dubáček
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Z městské matriky
JUBILEA

Bílek Vladimír, Dubá
Mečířová Vlasta, Dubá
Vondráčková Marta, Dubá
Venc Ladislav, Nový Berštejn
Rezlerová Jiřina, Dubá
Matějovič Kamil, Dubá
Kasalová Božena, Dubá
Čejková Růžena, Dubá

NAROZENÍ
Daniel Jiří, Dubá

75 let
75 let
86 let
82 let
90 let
81 let

ÚMRTÍ

Z

Ponocná Jiřina, Deštná
Bystrý Jiří, Dubá

Dne 9. září uplyne již 6 let, kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček
Mikuláš Hraník z Heřmánek.
Stále vzpomíná manželka s dětmi a všemi známými.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dubáček -
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červenci

l Dne 2.7.2012 od 10:15 do 11:11 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci III. třídy, číslo 27325 do Ždíreckého dolu s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný osobní automobil po čelním nárazu
do stromu. Ve vozidle se v době příjezdu nikdo
nenacházel. Jednotka provedla zajištění vozidla
a vyčkala do příjezdu Policie ČR. Jednalo se
o kradený automobil.
l Dne 6.7.2012 od 17:31 do 18:58 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 havarovaná sanitka mimo komunikaci, která byla nakloněná na bok a hrozilo její převrácení. Vozidlo bylo
zajištěno proti samovolnému pádu a provedeno
protipožární opatření (odpojení AKU). Jednotka
na místě vyčkala do příjezdu odtahové služby
a následně vypomohla se stabilizací a jejím naložením.
l Dne 7.7.2012 od 15:46 do 19:22 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v KÚ Horní Dubová Hora s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní
automobil převrácený na střechu. Na místě byly
dvě zraněné osoby mimo vozidlo, kterým byla do
příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta
předlékařská pomoc. Vozidlo bylo zajištěno proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kalin. Po domluvě s Policií ČR bylo
vozidlo převráceno zpět na kola a jednotka vypomohla odtahové službě s jejím naložením. Místo
zásahu bylo předáno PČR.
l Dne 9.7.2012 od 16:04 do 17:34 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy číslo 260 do obce Skalka s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný automobil převrácený na bok s jednou zraněnou osobou v péči Záchranné zdravotní
služby. Jednotka ze stanicí HZS Úštěk provedla protipožární opatření (odpojení AKU) zajištění
dalšího úniku provozních kapalin. Uniklé kapaliny
byly zlikvidovány 60-ti litry sorbentu Vapex. Místo
zásahu bylo předáno Policii ČR.

l Dne 13.7.2012 od 11:14 do 12:04 hodin vyjela jednotka k úniku ropných látek na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Bukovec. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
únik motorové nafty v jednom jízdním pruhu směr
Medonosy. Po domluvě s Operačním střediskem
HZS ÚO Česká Lípa jednotka vyčkala na místě
zásahu do příjezdu správce komunikace, který
provedl likvidaci úniku ropných látek. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 14.7.2012 od 9:14 do 10:32 hodin vyjela
jednotka k hromadné dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Zahrádky. Po příjezdu
na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z HZS ÚO Česká Lípa
jednotka prováděla protipožární opatření (odpojení AKU) u šesti vozidel. Na místě byla jedna zraněná osoba v péči Záchranné zdravotní služby.

l Dne 16.7.2012 od 14:26 do 14:55 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Chlum
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla poskytnuta pomoc Záchranné zdravotní službě
s transportem nadměrné osoby v ohrožení života.
l Dne 24.7.2012 od 7:00 do 7:42 hodin vyjela jednotka k požáru louky do Zahrádek s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu
bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení odpadu. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 24.7.2012 od 15:01 do 15:58 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 38 v KÚ Staré Splavy s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z HZS ÚO Česká Lípa byla
zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu se
čtyřmi zraněnými osobami. Jednotka vypomoh-
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la Záchranné zdravotní službě se stabilizací zraněných osob a zajištění vozidla proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU).
l Dne 25.7.2012 od 18:04 do 18:38 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
I. třídy číslo 9 v KÚ Jestřebí s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna spadlá
jabloň v jednom jízdním pruhu. Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil rozřezání
kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 28.7.2012 od 7:05 do 8:07 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na místní komunikaci v obci Panská Ves s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom
(stará jabloň). Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil rozřezání kmene stromu
a jeho následné odstranění z komunikace. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky od spadaných jablek.
l Dne 29.7.2012 od 14:42 do 30.7.2012
11:01 hodin vyjela jednotka k požáru do obce
Panská Ves s technikou CAS-25 Liaz, CAS-32
T148 a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 8. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár stodoly, ve které bylo
uskladněno seno, materiál, traktůrek a kultivátor.
Jednotka do příjezdu dalších jednotek prováděla
požární obranu přilehlé dílny a ochlazování traktůrku a kultivátoru s pohonem na benzín jedním
proudem vysokotlaku a proudem „C“. Po příjezdu
jednotek bylo na likvidaci požáru nasazeno dalších pět proudů „C“. Na místě bylo prováděno rozebírání střešní konstrukce a dohašování ohnisek
požáru, vyvezení strojů a uskladněného hořícího
sena, které se dohašovalo na dvorku. Zásah probíhal v dýchací technice. Na místě dále zasahovaly jednotky: HZS ÚO Česká Lípa, Doksy, Staré
Splavy, Tuhaň, Holany, Zákupy a Mimoň. Příčina
vzniku požáru byla od blesku. Škoda byla prozatím vyčíslena na 700.000,- Kč, uchráněn majetek
na stodole ve výši 200.000,- Kč a na rodinném
domě: 1.500.000,- Kč. Velitel jednotky děkuje
sousedům za propůjčení louky pro mobilní požární techniku a nářadí (vidle, kopáče).
Jaroslav Hoza

Hasiči radí občanům

Když zazní zvuk sirény
V životě mohou nastat různé mimořádné události,
které ohrožují životy a zdraví obyvatel a působí
velké materiální a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, požáry nebo technologické
havárie s únikem nebezpečných látek. Abychom
byli v případě vzniku mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen tzv. jednotný systém varování a vyrozumění. Ten se sestává
z vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí
a koncových prvků varování. Mezi koncové prvky (sirény) patří tři základní druhy – rotační sirény, elektronické sirény (s hlasovým výstupem)
a místní informační systémy neboli obecní rozhlasy. A právě tyto koncové prvky jsou pro občany
nejdůležitější, neboť varují svým pronikavým zvukem před nastalým nebezpečím.

Pro případ vzniku mimořádné události je v naší republice zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón sirény
po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 3minutových intervalech. Tam,
kde jsou sirény elektronické nebo místní informační systémy, následuje po varovném signálu
doprovodné hlášení o hrozícím nebezpečí.

ny v celé republice, aby byla prověřena jejich
funkčnost. Uslyšíte „Zkušební tón pro akustickou zkoušku“. Jedná se o nepřerušovaný tón
po dobu 140 vteřin. Elektronické sirény a místní informační systémy následně ohlásí: „Zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén“.

tvar zkušebního tónu
tvar varovného signálu
Se zvukem sirény se setkáváme nejčastěji první středu v měsíci, kdy probíhá celostátní
zkouška sirén. Ve 12 hodin jsou spuštěny siré-

Posledním signálem, který může siréna ohlašovat, je „Požární poplach“. Tímto signálem jsou
svoláváni dobrovolní hasiči. Jedná se o přerušovaný tón po dobu 1 minuty (z toho 25 vteřin trvalý
tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).
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tvar požárního poplachu
Koncové prvky varování spouští ve většině
případů Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje, lze je však spustit i centrálně z Prahy. Po
zaznění varovného signálu bude vždy následovat
informace o konkrétním nebezpečí. Tam, kde jsou
pouze rotační sirény, budou občané verbálně informováni pomocí výstražných rozhlasových zařízení
na vozech Policie ČR, Hasičského záchranného
sboru Libereckého kraje, městské nebo obecní
policie nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí. Dále bude informace uveřejněna v místním
rozhlasem a regionálními rozhlasovými a televizními stanicemi.
Koncové prvky lze spouštět jednotlivě, všech-

ny nebo lze vytvořit určité skupiny sirén dle potřeb
varování v jednotlivých oblastech (např. záplavová
území, okolí výrobních subjektů zpracovávající nebezpečné látky, zóny havarijního plánování atd.).
Pokrytí území Liberce a Libereckého kraje varovným signálem: Na území Libereckého kraje je
rozmístěno celkem 283 koncových prvků varování, z toho je 235 sirén rotačních, 18 sirén elektronických a 30 místních informačních systémů. Další
místní informační systémy se budou v rámci čerpání dotací realizovat letos nebo příští rok. Území
Libereckého kraje je pokryto signálem z cca 85%.
A co dělat, když zazní siréna? Uslyšíte-li
signál „Všeobecná výstraha“, ukryjte se co nejrychleji v nejbližší budově. Zavřete okna, dveře,
vypněte ventilaci, uhaste oheň. Zapněte televizi,
nalaďte si rádio. Informace o tom, proč byla spuštěna siréna, co se stalo a co dělat dále, uslyšíte
v mimořádných zpravodajstvích sdělovacích pro-

středků nebo z rozhlasových vozů policie či hasičů. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie.
Protože siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů, neukrývejte se ve sklepě nebo na půdě. Pokud vidíte
místo havárie s únikem nebezpečné látky, ukryjte
se na odvrácené straně budovy a snažte se na
sebe upozornit zasahující složky.
V případě, že byl spuštěn signál „Všeobecná výstraha“ v důsledku povodně, je nutné co
nejrychleji zabezpečit svůj majetek, zvířectvo
a v případě prodlení se rychle evakuovat.
Další informace naleznete na http://
www.hzscr/hzs-libereckeho-kraje-menu-ochranaobyvatelstva.aspx.
mjr. Mgr. Michal Dvořák
vedoucí pracoviště ochrany
a přípravy obyvatelstva HZS Libereckého kraje

Poslanecké sněmovně byla loni na podzim
předložena novela zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která by výrazným způsobem
posílila obecní rozpočty. Předloha vyšla z dílny
poslanců TOP 09 a Starostů a nezávislých. Od
té doby uběhlo více než půl roku, během něhož
na politické scéně došlo k řadě zásadních změn.
Potěšující je, že toto politické zemětřesení návrh
reformy RUD přestál.
Jaké jsou jeho hlavní přínosy? Zvýšení rozpočtů obcí povede k efektivnějšímu plánování
zvelebování vašeho města. Příjmy se stanou
předvídatelnými a rozvoj obce už nebude zá-

viset jen na rozhodnutí anonymních ministerských úředníků o přidělení dotace. Nakládání
s vlastními prostředky je mimochodem o mnoho
efektivnější než s prostředky dotačními. Přeměna dotací v zákonné příjmy rovněž povede ke
snížení prostoru pro korupci, která se s dotacemi často spojuje. V neposlední řadě zvýšení
rozpočtů poskytne obcím více politické svobody - nikdo už si nebude nikoho zavazovat přidělováním dotací, které podmíní politickou poslušností nebo příslušností. Tento zákon proto
považuji také za jeden z nejúčinnějších protikorupčních kroků.

Na reformě v její současné podobě tedy vydělá naprostá většina obcí a měst – a také stát.
V Dubé by reforma dle odhadu Ministerstva financí do rozpočtu přinesla již příští rok přibližně o čtyři miliony Kč více než letos. K tomu chybí už jen málo - v polovině července totiž návrh
reformy RUD definitivně schválila Poslanecká
sněmovna a nyní se čeká na rozhodnutí Senátu.
Věřím, že členové horní komory oprávněné volání obcí vyslyší a navýšení jejich rozpočtů vyjádří podporu.
Mgr. Jan Farský,
starosta Semil, poslanec Parlamentu ČR

Změna ve financování obcí a měst na dosah

PLACENÁ INZERCE
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Zajímavosti z Dubska

Dubáček

ZÁMEK NOVÝ BERŠTEJN

Valdštejnová Nový Berštejn generálnímu radovi Škodových závodů Tomáši Magličovi. V roce
1935 získala zámek Růžena Jirátová-Kabátová.
Ta, podle dubské farní kroniky, odprodala Nový
Berštejn baronovi Christianu Ottovi von Wedel.
Lze se jen dohadovat, jak dalece byl v té době
prodej dobrovolný. Poté získal zámek Dr. Ludolf von Wedel.
V roce 1945 by zámek, jako německý majetek, konfiskován a byl v něm zřízen okresní dům

Slezáka PRAWO - Prager Wohnbau spol. s.r.o.,
která zámek i přilehlou oboru obnovila. Za opravu zámku získal Miroslav Slezák letos v červnu
první místo v 5. ročníku soutěže „Má vlast v srdci Evropy“.
Zámek Nový Berštejn byl původně postaven
v renesančním slohu, z té doby se dochovala
část přízemí. V 1. polovině 18. století byl barokně
upraven, a posléze mu bylo dostavěno patro a obě
postranní křídla. Roku 1910 získal nové podkroví
a v roce 1934 byl pseudohistoricky upraven. Je
to dvoukřídlá jednopatrová stavba s mansardovou
střechou, s věžičkou nad hlavním traktem, uprostřed čelního rizalitu je portál s barokním ostěním.
K zámku patřil hospodářský dvůr s barokní správní budovou čp. 12, historickou sýpkou a vznosnou
barokní bránou. Hospodářský dvůr je v současné
době ve správě Pozemkového fondu ČR. Podobu
zámku v roce 1833 zachytil v kolorované kresbě
Karel Hynek Mácha.

Foto z roku 1916

Současná podoba zámku

Zámek Nový Berštejn na kresbě K.H.Máchy

žold. Ještě téhož roku ale Walter Buttler zemřel, zámek ovšem v majetku rodiny přes určité
spory zůstal až do roku 1723, kdy jej Teobald
Václav Buttler prodal Františku Karlu Rudolfovi
Sweerts-Sporckovi. V roce 1810 koupil zámek
od Barbary O´Reillyové, rozené Šporkové, hrabě Arnošt Valdštejn a roku 1924 prodala Marie

zdraví a poté zvláštní internátní škola. V roce
1983 byl dětský domov ze zámku odstěhován
pro havarijní stav budovy. Zámku hrozila v té
době demolice. Posléze ve vyrabovaném zámku
provedla firma Pražská stavební obnova některé
zabezpečovací práce. Přesto stavba dále chátrala, až objekt roku 1991 zakoupila firma Miroslava

K zámku přiléhá anglický park s mnoha cennými stromy a historickým bazénem. Hlavní trakt
zámku má číslo popisné 10, pravý boční trakt má
čp. 21. Od roku 1996 slouží zámek, který spolu
s parkem a hospodářským dvorem nese statut
kulturní památky, jako hotel.
–myš–

Jednou z nevýznačnějších staveb v Dubé je zámek Nový Berštejn. Nachází se přibližně 1 km
severně od centra města na návrší, které na starých mapách nese název Melzer Berg. Na místě poplužního dvora Nezlovice ho nechal v letech 1553 – 1567 postavit Adam Berka z Dubé,
který předtím zdědil nevyhovující hrad Berštějn
u Vrchovan. Zámek po otcově smrti v roce 1583
zdědil Jiří Berka z Dubé, ale spolu s dalším majetkem ho v letech 1616 – 1618 odprodal svému bratrovi Václavovi. Václav Berka se zúčastnil stavovského povstání, v roce 1620 byl za to
odsouzen ke ztrátě hrdla, cti a statků. Uprchl
ze země a jeho majetek odkoupil Adam mladší
z Valdštejna, který jej přenechal svému synovci Albrechtovi.
Po smrti Albrechta z Valdštejna v roce
1634 byl jeho zkonfiskovaným majetkem obdarován Richard Walter Buttler. Císař Ferdinand II. mu tímto způsobem zaplatil dlužný

MALÝ CYKLOVÝLET PŘES VRCHY
Na přibližně patnáctikilometrový cyklovýlet se
vydáme z centra Dubé po silnici 1/9 na Nový
Berštejn. U zámku odbočíme na Doksy a dojedeme do Vrchovan. V zatáčce silnice se dáme
dlážděnou cestou nahoru směrem k Berkovské-

jako rekreační obydlí. Ve Vrchovanech pořádá
chovatel koní Pavel Studnička poměrně často
různé závody, ať již parkurové, drezurní nebo
vytrvalostní. Příjemnou atmosféru s nádhernými zvířaty zpestřuje výhled na hradní zříceninu
nad obcí.
Z Vrchovan pojedeme po hlavní silnici
dále směrem na Doksy
a za lesem odbočíme u

Berkovský vrch se zříceninou Starého Berštejna

křížku po zelené turistické značce doprava na
starou dlážděnou cestu,
která nás přes návrší
ve výšce 351 m dovede
ke kapličce sv. Proko- Od Koreckého vrchu

mu vrchu. Od staré, ale pěkně opravené vodárny je krásný rozhled do krajiny. Pokud zde
necháme kola, můžeme vystoupat k zřícenině
hradu Starý Berštejn v nadmořské výšce 480
m. Hrad není běžně přístupný, protože slouží

pa u Korců. I odsud je pěkný rozhled směrem
k Doksům. V osadě Korce odbočíme stále po
zelené doleva a vyjedeme ke Koreckému vrchu.
Z jeho úpatí je opět krásný výhled. Na samotný
vrchol ve výšce 464,5 m se s koly nedostaneme, musíme je nechat u pěšiny, ale vrcholek
Koreckého vrchu rozhodně stojí za návštěvu.
I pro působivý rozhled do krajiny. Na vrcholku
stával kdysi kříž se sochami Panny Marie, Máří
Magdaleny a sv. Jana. Podél původní pěšiny
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Z Koreckého vrchu

nahoru, která ale vedla na opačné straně kopce než současná, vytesal v roce 1838 korecký
kameník František Louša 14 zastavení Křížové
cesty. Ani kříž se sochami ani Křížová cesta se
nedochovaly, v 50. letech 20. století byly zničeny. Svého času stál na vrcholku také triangulační stožár. Nyní je temeno kopce holé. Celý
Korecký vrch, jehož suťové svahy pokrývá souvislý habrový porost s buky, je cenná přírodní
lokalita, spadá do 1. zóny CHKO Kokořínsko.
Z Korců se pak vydáme po silnici směrem
k Dubé. Asi po 1,5 kilometru odbočuje ze silnice doleva červená turistická značka. Vede
historickou dlážděnou cestou nahoru na Plešivec. Holý kamenný vrcholek má nadmořskou

Cesta ke Kameníkově jizbě

Dlážděná cesta na Plešivec

výšku 358 m. I z osady Plešivec se můžeme
kochat pěknými výhledy na louky a lesnaté kopce. Kromě několika zajímavých domů je v osadě i kaplička sv. Jana a Pavla. Dláděná cesta
se zde mění na štěrkovou, která pak prudkým
klesáním spadá do údolí, kde doleva je po čer-

vené turistické značce odbočka ke Kameníkově jizbě. Ta se nachází těsně pod vrcholkem
Vysokého vrchu o nadmořské výšce 426 m.
Pokud se tam zajedeme podívat, vrátíme se
pak zpět na štěrkovou cestu a po ní pokračujeme údolím. Po levé straně vznikl před časem
malý rybníček, druhý se právě buduje napravo.
Půvabná malá vodní plocha je i u posledního
domu vpravo.
Cesta ústí na silnici, kde se dáme doprava
a podél skal z jedné strany a mokřin z druhé
dojedeme k nedamovskému koupališti a odtud
lipovou alejí zpět do Dubé.
–myš–

Ekoškola má návštěvníky i o prázdninách
Již tradičně probíhají během letních prázdnin
návštěvy dětí z koňského tábora ve Vrchovanech u zvířátek v naší škole. Někteří se už těší
na své miláčky, protože tábor absolvují pravidelně. Nováčci se diví a jsou nadšení z tolika živočichů pohromadě.
Při poslední návštěvě proběhla výtvarná soutěž a vítězka si odnesla jako hlavní cenu „zlatého“ divočáka. Někteří překonali odpor k hadům,
někteří se zas pokusili zmírnit odpor k pavoukům, k naší Pepině. Setkání jsou úžasná a veselá. Děti přicházejí do školy s nadšením, i když
jsou prázdniny.
Jana a Pavel Maškovi

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.
sobota 8. 9.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

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

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

neděle 23. 9.
MUDr. Martin Bartoň
Dlohá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

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

pátek 28. 9.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917

neděle 16. 9.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

sobota 29. 9.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

neděle 30. 9.
MUDr. Eva Jiřinská
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 723 127
sobota 6. 10.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176
neděle 7. 10.
MUDr. Maria Becková
Vřesová 3075, Česká Lípa
tel. 487 853 522
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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

Vážení přispěvatelé!
Uzávěrka příspěvků je 18. den v měsíci!
Podud chcete zaslat příspěvky později, rezervujte si místo.
Po 23. dnu však už nepřijímáme.

Děkujeme, redakce

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 14 až 17 týdnů.
Cena 159,- – 170,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
v sobotu 15. září 2012 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Ještě jednou upozornění
na změnu ceny inzerce:
celostránková 1.200,- Kč
1/2 strany

650,- Kč

1/4 strany

350,- Kč

1/8 strany

200,- Kč

1/16 strany

100,- Kč

Ceny jsou včetně DPH.

Poděkování

Hospodářská stavení z obcí i krajiny kvapem
mizí a s nimi historická paměť národa.Naše pragmatická doba nectí práci našich předků a jimi zasazené stavby do malebné krajiny.
Proto chci poděkovat panu Janu Černému
z Deštné, který zachránil historickou opukovou
stodolu v centru již tak poničené Deštné. Bez
jeho pomoci by stodola další zimu nepřežila.
Děkuji.
Olga Jeřábková

Mortimer English Club v září otevírá další nové kurzy pro děti od 2 let
přes -náctileté až po seniory.
Výuka angličtiny probíhá formou her.
a konverzací, bez stresu a v malých
skupinkách.
Ukázková hodina je zdarma.
Každý, kdo se rozhodne do 20. 9.
2012 pro některý z jazykových kurzů Mortimer English Club v České
republice, získá speciální voucher
v hodnotě 400,- Kč na nákup džínů
ve vybraných prodejnách Levi´s.
Pro děti je možnost získání
půlročního předplatného
časopisu Čtyřlístek.
Irena Žalovičová

Dubáček -
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Kultura
Výstava obrazů
undergoundového malíře

Na přelom srpna a září připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací výstavu obrazů předčasně zesnulého malíře Vladimíra Pintera,
který koncem 80. let působil i v České Lípě. Bohémský poutník Vladimír Pinter tvořil sugestivní, surrealisticky laděné obrazy, ale také portréty, či obrazy
inspirované rock & rollem nebo biblickými náměty.
Výstava v Galerii Pošta v Dubé potrvá do
15. září a je otevřená vždy v sobotu a ve středu
od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.
Jiný termín prohlídky je možné si dohodnout telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Do Cvikova

V nově zrekonstruovaném secesním Hotelu Sever
ve Cvikově, kde nyní sídlí cvikovské kulturní centrum, budou od poloviny září vystaveny obrazy významné malířky Olgy Karlíkové. Inspirací pro jemné, souzněním s přírodou nabité obrazy, byla pro
malířku po dlouhá léta krajina na Dubsku. Vernisáž výstavy, nazvané „Mezi nebem a zemí“, bude
v hotelu v pátek 14. září od 18 hodin.
Zároveň se na konec října chystá výstava
kreseb Olgy Karlíkové v galerii Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze.
–myš–

Výjimečný koncert v Mělníku
V repertoáru převážně klasické hudby vystoupí jeden z nejlepších
hráčů na peruánské flétny na světě, rodák z Limy, Vlado
Urlich. Na piano ho doprovodí přední český hudebník, bydlící
v Mělníku, Petr Smetáček. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 13. září
od 19. hodin v mělnickém divadle Novanta (Českolipská 1150).

Nové CD Petra Smetáčka

V červenci letošního roku vydalo prestižní vydavatelství Českého rozhlasu, Radioservis, nové CD
Petru Smetáčkovi, kterrého možná znáte, neboť
prožil své dětství a mládí v Dubé. CD natočil s kapelou Los Rumberos, která je nejmladším a - co
do počtu členů - také nejmenším přírůstkem do
rodiny jím sestavených kapel. Stejně jako v případě svých větších příbuzných (Los Rumberos salsa
orquesta a Los Rumberos en grande) je základem

repertoáru afro-kubánská hudba, tedy "salsa", navích zde hojně doplněná o známé "latino" evergreeny a jazzověji laděné skladby. Játrem tělesa
je duo Petra Smetáčka a Jana Buriana, jejichž
multiinstrumentální dovednosti umožňují plnohodnotnou interpretaci latinsko-amerických rytmů i v
tomto komorním obsazení. Do tria, eventuelně
kvarteta a kvinteta si pak k sobě zvou špičkové
zahraniční interprety z Kuby a Peru, kteří dodá-

vají kapele tu pravou exotickou příchuť. Nejinak je
tomu na tomto CD, které prezentuje všechny zmíněné varianty komorní odnože Los Rumberos. CD
bylo natočeno v obsazení: Petr "El Pulpo" Smetáček (CZ), Jan "Juanito" Burian (CZ), Maria Victoria Calero (Kuba), Vlado Urlich (Peru) a Carlo
Zegarra Abanto (Peru).
Další informace na www.petrsmetacek.com

Zpráva od Veteránů Dubá

Vážení čtenáři a příznivci Veteránů Dubá. Léto již máme téměř za sebou
a s ním i spoustu akcí na našich bicyklech. Například Jarní slavnosti v Dubé, akce na Výstavišti v Litoměřicích, slavnosti města Česká Lípa, Veteránské rojení v Lobči, slavnosti v Doksech a samozřejmě Letní slavnosti města
Dubá. Letos nás ještě čekají Dny Evropského Dědictví v Dubé, které se konají 15.9.2012 a také Dny českých řemesel v Úštěku (28.10.2012).
Tímto všem veteránům, kteří se podílejí na těchto akcích, děkujeme.
Bez nich by se nic neuskutečnilo. Budeme se těšit na další společný rok
na starých bicyklech. Děkujeme také městu Dubá a všem lidem, kteří nás
podporují a chodí, a mnohdy i dojíždí, se na nás podívat.
Další informace sledujte na našich stránkách „Veteráni Dubá“.
I. Dalecká a M. Marklová
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Mezinárodní jazzové dny 2012
foto Lucie Heringová
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