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V Dubáčku
najdete:
– Dny evropského
dědictví (str. 4)
– Prvňáčci
ve škole (str.

8)

– TJ Slavoj Dubá

(str. 9)

– Afrika v Galerii
Pošta (str. 11)

Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Dubáčku jsem v úvodním slově
avizovala, že jako jeden z bodů zářijového veřejného zasedání městského zastupitelstva bude projednávána plánovaná rekonstrukce povrchů místních
komunikací. Na základě výsledku posouzení hodnotící komise byla na realizaci této stavební akce
jako zhotovitel vybrána firma Silnice Žáček s. r. o.
z České Lípy, která předložila cenovou nabídku ve
výši 1 487 296,62 Kč, a to včetně DPH. Jak jsem
již zmínila, rekonstrukce se bude týkat úseků Nedamov (nad rybníkem) a ulic Sadová, Vodní, Dlouhá a Nové Město. Práce budou probíhat v měsících
říjnu a listopadu, před jejich zahájením budou vlastníci dotčených nemovitostí včas informování.
Několika slovy bych se chtěla zmínit ještě o jedné akci, související s opravami místních komunikací, naplánovanými na letošní rok. Na přelomu září
a října byla ukončena druhá fáze rekonstrukce kamenné cesty na Malé Straně. Na obnovu původní kamenné dlažby jsme získali dotaci prostřednictvím LAGu Podralsko. Celkové náklady činí více
než 372 tisíc korun, přislíbená dotace pak dosahuje
výše 249 403,- Kč.
V říjnu bude realizována dlouho plánovaná
oprava stavidla a menší opravy hráze Černého
rybníka v Nedamově. Tuto akci jsme chtěli uskutečnit již letos před zahájením letní sezóny, a to především z důvodu havarijního stavu stavidla. Opravy a s tím spojené vypuštění rybníka však muselo
být odloženo na podzim, proto, abychom vyloučili
možné ohrožení zvlášť chráněných živočichů, kteří
se zde vyskytují, a kvůli nimž jsme museli Krajský
úřad v Liberci žádat o udělení výjimky ze základ-

Slovo úvodem
ních podmínek jejich ochrany. Pozvolné vypouštění
Černého rybníka bylo zahájeno téměř na samém
začátku měsíce. Výlov, který proběhne 17. října, zajistí spolu s Rybářstvím Doksy s. r. o. pan Roman
Dolejší, který má Černý rybník v nájmu.
Souběžně s odpouštěním rybníka budou prováděny první kontroly hráze, přičemž případné
opravy budou uskutečněny, ihned, jak to umožní
pokles hladiny. Vzhledem k tomu, že po skončení
výlovu a vyčištění dna od odpadků bude zahájeno
opětovné napouštění rybníka, na opravy stavidla,
popř. spodní části hráze bude jen několik hodin,
proto žádám všechny občany, aby plně respektovali a dodržovali pokyny zaměstnanců města, našich
hasičů, dokských rybářů a v neposlední řadě pana
Dolejšího a žádným způsobem nekomplikovali průběh výlovu a následných prací.
Na hladký průběh vypouštění rybníka budou
dle předchozí dohody dohlížet také dubští hasiči,
kteří budou v případě většího neplánovaného úniku
vody, spojeného se špatným stavem stavidla připraveni zasáhnout a tok vody regulovat. Při této příležitosti bych našim hasičům v čele s velitelem jednotky panem Jaroslavem Hozou chtěla poděkovat za
dosavadní vynikající práci a profesionalitu s jakou
zasahují u jednotlivých výjezdů.
V první polovině září se v našem městě konaly
Dny evropského dědictví, jejichž hlavními organizátory byli manželé Volejníkovi. Přesto, že jsem
se této akce nemohla zúčastnit, mohu na základě množství kladných ohlasů, které jsem zaznamenala konstatovat, že tato akce byla skutečně
zdařilá a může se pyšnit hojnou účastí. Takřka
celodenní program byl totiž sestaven tak, aby si

v něm každý mohl vybrat to, co jej zajímá. Poděkovat bych tímto chtěla nejen manželům Volejníkovým, ale také všem, kteří se na přípravách podíleli
a v neposlední řadě místním spolkům a klubům,
které se do Dnů evropského dědictví zapojily tím,
že veřejnosti zpřístupnily prostory, v nichž fungují. Kromě sklípků, sušárny chmele či šatlavy, v níž
byla připravena výstava historických kol, měli návštěvníci této akce možnost prohlédnout si také
zámek Nový Berštejn, kostel Nalezení sv. Kříže
či shlédnout výstavy Podbezdězského spolku intelektuálního, poetického a okrašlovacího a Fotoklubu Dubá.
Fotoklubu Dubá bych tímto zároveň chtěla poděkovat za dosavadní spolupráci, neboť jeho členové pořizují na akcích pořádaných městem fotografie, jež můžete posléze vidět nejen na stránkách
Dubáčku, ale také na internetových stránkách města Dubá ve fotogalerii.
V srpnovém vydání městského zpravodaje jsem
vás informovala o soutěži Obec přátelská rodině,
do níž je Dubá přihlášená. Vzhledem k tomu, že
jsme postoupili do dalšího kola soutěže, navštívila
Dubou téměř v samém závěru září hodnotitelská
komise, jejíž členové se k nám sjeli z různých koutů republiky. Komise si z prohlídky města odnesla
skutečně dobré dojmy, přičemž nejvíce je nadchla
naše základní škola. Nezbývá než věřit, že se našemu městu ve zmiňované soutěži podaří dosáhnout dobrého umístění.
Závěrem nezbývá, než vám popřát poklidný
začátek podzimu a pokud možno ještě co nejvíce
teplých slunečných dnů.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Usnesení z veřejného zasedání

Dubáček

Usnesení č. 7/2011 ze dne 22. září 2011 z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. (Zveřejněna
je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.) Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky před- 4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru Všechny tyto uvedené pozemky jsou zastavěložený doplněný program veřejného zasedání zastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- ny tělesy silnic ve vlastnictví Libereckého kraZastupitelstva města Dubá č. 7/2011.
ka č. 20/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje je, a ve správě Krajské správy silnic Liberecképro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 městského pozemku: část p.p.č. 111, orná půda ho kraje, příspěvková organizace. Nabyvatelem
o výměře cca 700 m2, v obci Dubá, katastrální pozemků je Liberecký kraj.
2) URČILO na návrh paní starostky zapisova- území Dubá. Výměra a rozsah pozemku bude
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
tele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele upřesněna geometrickým plánem. Dle stávajízápisu pana Václava Hátle a pana Tomáše No- cího platného územního plánu sídelního útvaru 4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
váka (ODS) a zapisovatele usnesení paní Milo- města Dubá je uvedený pozemek určen na vý- zastupitelstva převzít bezúplatně formou darováslavu Vokolkovou.
ní do vlastnictví města Dubá nabízené pozemstavbu rodinného domu.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 ky včetně příslušenství (nabídka – složka č.ev.
19/11) od pana J.P. a paní A.P., t.j. p.p.č. 339/1,
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu- 4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru ostatní plocha o výměře 513 m2, p.p.č. 339/3,
pitelstva č. 6/2011 ze dne 23. června 2011 včetně zastupitelstva v rámci narovnání nedořešených orná půda o výměře 185 m2, včetně jedenácti tenedořešených bodů z předchozích usnesení.
majetkoprávních vztahů mezi městem Dubá a Li- saných kamenných sklípků pod pořadovými čísVZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 6/2011 kon- bereckým krajem bezúplatný převod městských ly 16 až 26 umístěných na pozemku p.p.č. 339/
trolního výboru zastupitelstva, viz příloha, k na- pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, pí- 1, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Město
hlédnutí na Městském úřadě Dubá.
semná žádost č.ev. 32/10):
Dubá se v této souvislosti zavazuje zřídit ve proa) podle vypracovaného geometrického spěch pana J.P. a paní A.P. doživotní bezplatné
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
plánu se jedná o p.p.č. 117/42, vodní plocha o vý- právo užívání sklípků pod čísly 19 a 20.
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složměře 44 m2, p.p.č. 3010/1, ostatní plocha (silnice)
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
ka č. 15/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
o výměře 3 206 m2, tyto pozemky jsou zastavěny
městského pozemku: p.p.č. 186/1, trvalý travní
tělesem silnice č. II/259, a p.p.č. 3005/1, ostatní 4g) NESCHVÁLILO protinávrh zastupitelky
porost o výměře 434 m2, v obci Dubá, katastplocha (ostatní komunikace) o výměře 1 166 m2, paní Miloslavy Vokolkové oproti návrhu majetrální území Dražejov u Dubé.
tento pozemek je zastavěn tělesem silnice č. III/ kového výboru zastupitelstva na zrušení prodepro: 10
proti: 0 zdrželo se: 0
je městské budovy č.p. 81 ve Školní ulici v Du27325, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
bé (nákupní středisko) stojící na st.p.č. 233/1,
b)
podle
vypracovaného
geometrického
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
a st.p.č. 233/1, zastavěná plocha a nádvoplánu
se
jedná
o
p.p.č.
1145/9,
ostatní
plocha
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složří o výměře 976 m 2, v obci Dubá, katastrální
2 , p.p.č.
(ostatní
komunikace)
o
výměře
55
m
ka č. 16/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
území Dubá, a to z důvodu nezájmu o prodej
městského pozemku: p.p.č. 196/2, orná půda 1145/10, ostatní plocha (ostatní komunikace)
zbývající časti budovy (cukrárna).
2 , p.p.č. 1219/2, ostatní ploo
výměře
1
193
m
2
o výměře 94 m , v obci Dubá, katastrální území
pro schválení: 3
proti: 7
zdrželo se: 0
2, tyto
cha
(ostatní
komunikace)
o
výměře
81
m
Dubá.
SCHVÁLILO
na
návrh
majetkového
výbopro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 pozemky jsou zastavěny tělesem silnice č. III/
ru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
2601, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice,
c) p.p.č. 628, ostatní plocha (silnice) o vý- (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboměře
70 m2, tento pozemek je zastavěn tělesem žádost č.ev. 14a/11):jedná se o podíl ideální 151/
ru zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 17/11), vyhlásit a zveřejnit záměr silnice č. III/2601, v obci Dubá, katastrální území 791 na budově č.p. 81 ve Školní ulici v Dubé
(nákupní středisko) stojící na st.p.č. 233/1, a na
prodeje městského pozemku: st.p.č. 77/2, za- Heřmánky,
d) p.p.č. 649/6, ostatní plocha (silnice) st.p.č. 233/1, zastavěná plocha a nádvoří o výstavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o výmě2
ře 104 m2, v obci Dubá, katastrální území Dra- o výměře 2 634 m2, tento pozemek je zastavěn měře 976 m , v obci Dubá, katastrální území
Dubá.
Konkrétně
se jedná o prodej prodejny
tělesem silnice č. III/2706, v obci Dubá, katastžejov u Dubé.
masa a uzenin. Strana kupující: Jaroslav Pokorpro: 9
proti: 0
zdrželo se: 1 rální území Horky u Dubé.
ný, bytem Dubá, kupní cena činí 955 000,- Kč
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JUBILEA

Hanzlíková Anna, Dubá
Šponiarová Katarína, Dubá
Řeřicha Bohumil, Dubá 81 let
Jílková Danuše, Panská Ves 75 let
Verner Jan, Dubá 70 let
Drdová Drahomíra, Nový Berštejn 81 let

NAROZENÍ
Daniel Jakub, Dubá

Z

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553
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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: 7
proti: 3
zdrželo se: 0
4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 14b/11): jedná se o podíl ideální
409/791 na budově č.p. 81 ve Školní ulici v Dubé (nákupní středisko) stojící na st.p.č. 233/1,
a na st.p.č. 233/1, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 976 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Konkrétně se jedná o prodej prodejny
samoobsluhy. Strana kupující: KBH PLUS spol.
s r.o., Kolín, kupní cena činí 2 600 000,- 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: 7
proti: 3
zdrželo se: 0
4i) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva předloženou žádost pana
T.D. a paní Z.D., ve věci vyvolání rozporového
řízení na zařazení jejich pozemku p.p.č. 387,
v obci Dubá, katastrální území Heřmánky, do
kategorie na výstavbu rodinného domu, v rámci
zpracovávaného nového územního plánu Dubá.
Důvodem je to, že zastupitelstvo města Dubá již
svým usnesením č. 7/2010 ze dne 9. září 2010
po předchozím projednání se Správou Chráněné
krajinné oblasti Kokořínsko schválilo dokument
„Zadání územního plánu Dubá“.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4j) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti pana V.D.B. a paní V.D.B., zřízení věcného
břemene mezi městem Dubá (strana povinná)
a panem V.D.B a paní V.D.B. (strana oprávněná), které se týká umístění podzemní vodovodní
a kanalizační přípojky včetně umístění vodoměrné šachty na části městského pozemku p.p.č.
3002/1 (místní komunikace), v obci Dubá, katastrální území Dubá, k domu č.p. 216 ve Sluneční
ulici v Dubé.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu
města Dubá na rok 2011, viz příloha, k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a internetových
stránkách města Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Strana příjmů se zvýšila
o 841 tisíc Kč, jedná se o přijaté dotace z úřadu práce a ministerstva kultury v položce 4116
(463 tisíc Kč) a dotace z krajského úřadu v položce 4122 pro městské lesy (350 tisíc Kč), dále
se zvyšují částky v paragrafech 3319 záležitosti
kultury (o 16 tisíc Kč, jedná se o dary na MJD)
a 5512 Protipožární ochrana (o 12 tisíc Kč, jedná se o prodej nepotřebného auta). Výdaje se
zvýšily v paragrafech: 1031 (pěstební činnost)

o 350 tisíc Kč – převod dotace na městské lesy,
2321 (odvádění odpadních vod) o 60 tisíc Kč
na zřízení kanalizační přípojky k čekárně autobusového nádraží, 3111 (předškolní zařízení) o
45 tisíc Kč na opravu plotu a studii budoucí podoby mateřské školy, 3113 (základní školy) o 50
tisíc Kč na opravu střechy tělocvičny, 3613 (nebytové hospodářství) o 210 tisíc Kč na opravy sociálního zařízení v 1. patře radnice a další drobné
opravy v nebytových prostorách, 3745 (péče o
veřejnou zeleň) o 326 tisíc Kč na mzdy zaměstnanců na veřejně prospěšné práce. Výdaje se
snížily v paragrafu 3612 (bytové hospodářství) o
200 tisíc Kč, které se převádí do paragrafu 3613
(nebytové hospodářství). Celkem se výdaje zvýšily o 841 tisíc Kč. Úpravou rozpočtu č. 4/2011
se nemění rozpočtovaný výsledek hospodaření
a zůstává stejný jako po úpravě č. 3 ve výši 506
tisíc Kč.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 31. srpna 2011,
který je 11 miliónů 998 tisíc Kč.
komentář starostky: Příjmy města Dubá od počátku roku jsou ve výši 21 miliónů 459 tisíc Kč,
výdaje jsou 16 milionů 500 tisíc Kč. Výsledek
hospodaření je +4 milióny 959 tisíc Kč.
6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předloženou písemnou žádost ředitelky Mateřské
školy Dubá Bc. Zdeňky Šindelářové na převod
finančních prostředků ve výši 50 000,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce investičního
majetku této příspěvkové organizace.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Finanční prostředky budou
použity na nákup traktůrku na sekání trávy a další údržbu zahrady mateřské 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
2011, viz příloha, k nahlédnutí na Městském
úřadě Dubá a internetových stránkách města
Dubá.
komentář starostky: Městské lesy vykázaly
ke konci 1. pololetí 2011 průběžný zisk ve výši
1 228 532,- Kč. Celková výše dotací by měla
v letošním roce přesáhnout 800 tisíc Kč. Krajský úřad Libereckého kraje zvedl limit na 1 žadatele na částku 350 tisíc Kč, podařilo se vyjednat
proti loňsku i vyšší příspěvek od Správy CHKO
Kokořínsko (pro jarní a podzimní výsadby celkem 218 tisíc Kč). Městské lesy Dubá mají nyní
schválen nový lesní hospodářský plán pro období
2011 – 2020, který umožňuje těžit v tomto období
maximálně 50 tisíc m3 dřeva včetně rezervy na
případné kalamitní situace. Městské lesy obdrží
dotaci na tvorbu lesního hospodářského plánu ve
výši cca 238 tisíc Kč. Předpokládaná výše těžeb
v letošním roce by měla být kolem 4 tisíc m3, zájem o dřevo stále trvá, výkupní ceny jsou vysoké.
Děkuji panu. Ing. Štveráčkovi a všem zaměstnancům městských lesů za jejich práci a finanční přínos do městského rozpočtu.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předložený závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2010, viz příloha, k nahlédnutí

na Městském úřadě Dubá a internetových stránkách města Dubá.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený závěrečný účet Mikroregionu
Podralsko za rok 2010, viz příloha, k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá a internetových stránkách města Dubá.
10) VYBRALO na návrh paní starostky na základě výsledku posouzení hodnotící komise na
realizaci stavební akce „Rekonstrukce povrchů
místních komunikací“ (Nedamov – nad rybníkem, Dubá – ulice Sadová fáze I, fáze II, ulice
Vodní, ulice Dlouhá, ulice Nové Město) zhotovitele Silnice Žáček s.r.o., se sídlem v České
Lípě. Stavební akce bude provedena podle předložené cenové nabídky. Cena za dílo činí 1 487
296,62 Kč včetně DPH.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Rekonstrukce komunikací proběhnou v říjnu a listopadu letošního roku.
Přesnější informace občané obdrží před zahájením prací.
11a) SCHVÁLILO na návrh paní starostky programový dokument města Dubá pro odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace pod názvem „Město Dubá
– město bez bariér“, viz příloha, k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
11b) SCHVÁLILO na návrh paní starostky záměr bezbariérové trasy pod názvem „Dubá,
Bezbariérová trasa č. 1“, viz příloha, k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá, a jeho podání
ve II. výzvě na rok 2012 na sekretariát Vládního
výboru pro zdravotně postižené občany v rámci Národního rozvojového programu mobility pro
všechny.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Hlavní osou trasy je silnice 1. třídy, která protíná město a dále krajské
silnice, které vedou do místní části Nedamov.
Trasa spojuje řadu veřejně prospěšných objektů
občanské a dopravní vybavenosti. Je rozdělena
do tří etap: Chodník Nedamovská, Chodník Nedomavská – Požárníků – Českolipská a Chodník Českolipská. Realizace by měla proběhnout
v následujících třech letech, celkové rozpočtované náklady jsou 13 347 000,- Kč, z toho budeme
žádat o dotace v hodnotě 8 938 000,- Kč a město Dubá by tak mělo každoročně přispět v letech
2012 až 2014 částkami cca 1 600 000,-Kč.
11c) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, mezi Libereckým krajem (budoucí
povinný) a městem Dubá (budoucí oprávněný),
která se týká vybudování a provozování stavby
„Dubá – chodník Nedamovská“ na části silnice
III/27325 pozemek p.p.č. 2769/1, v obci Dubá,
katastrální území Dubá, a na části silnice III/
27325 pozemek p.p.č. 1364/1, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Uvedené pozemky
jsou ve vlastnictví Libereckého kraje a celkový
rozsah stavebních úkonů na těchto pozemcích
je na ploše 860 m2. Jednorázová finanční sazba za zřízení věcného břemene je sjednána ve
výši 0,- Kč.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
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12a) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem Dubá
a obcí Vrchovany, v záležitosti zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Jedná se o zápisy do informačního systému dle zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, dle kterého mají obce
za povinnost zapisovat např. stavební objekty
nevyžadující stavební povolení, názvy ulic, údaje o vazbách na ulice, změny údajů o adresním
místě apod. Protože naši zaměstnanci jsou v této problematice školeni a programově vybaveni,
navrhuji pomoci okolním menším obcím a tuto
agendu pro ně vykonávat podobně jako přestupková řízení.
12b) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem Dubá
a obcí Tuhaň, v záležitosti zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
13) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje, Program obnovy venkova,
na projekt „Bezdrátový rozhlas pro město Dubá

a okolí“ a vyčlenění vlastních finančních prostředků na spoluúčast města z rozpočtu v roce 2012.
Předpokládané celkové náklady projektu včetně
DPH jsou 862 000,- Kč, požadovaná dotace v
maximální výši je 400 000,- Kč.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
14) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) rekonstrukce bytu č. 3 v budově č.p. 12
na Masarykově náměstí v Dubé
b) probíhající rekonstrukce kamenné cesty na Malé Straně v Dubé
c) oprav komunikací v Deštné, v Zakšíně,
na Nedvězí, na Vrabcově, na Panské Vsi
d) nátěru stožárů veřejného osvětlení
v Dubé
komentář starostky: V současné době se dokončuje druhá etapa nátěrů a oprav sloupů veřejného osvětlení. Dále ještě dojde k výměně některých svítidel veřejného osvětlení v postranních
ulicích a příští rok k výměně svítidel při hlavní
silnici na Prahu. Tím bude celá rekonstrukce veřejného osvětlení v Dubé dokončena.
e) veřejného osvětlení a vybudování nového oplocení v areálu Mateřské školy Dubá
f) výlovu Černého rybníka v Nedamově
komentář starostky: Výlov zajistil pan Roman
Dolejší (současný nájemce rybníka) ve spolu-

Dubáček

práci se zaměstnanci města. Výlov provedou
dokští rybáři v pondělí dne 17. října 2011. Rybník bude vypouštěn během 15 dní před výlovem,
budou zajištěny podmínky pro bezpečné přežití
zvláště chráněných druhů živočichů, jako jsou
raci a škeble rybničné. Po výlovu dojde rovněž
k opravě stavidla.
g) letních kulturních akcí v Dubé
komentář starostky: Největší akce letošního léta – LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA DUBÁ,
17. MEZINÁRODNÍ JAZZOVÉ DNY A DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2011 V DUBÉ – se velice vydařily a přilákaly mnoho návštěvníků. Všem
organizátorům, pořadatelů, a účinkujícím patří
velké poděkování.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 20. 9.
od 18.00 v Deštné.

Dny evropského dědictví v Dubé

V sobotu 10. září se Dubá již podruhé připojila
k celoevropské akci nazvané Dny evropského dědictví. Smyslem těchto dnů, které probíhají každoročně v měsíci září po celé Evropě je především
propagace památek. I u nás v Dubé máme co nabídnout a snažíme se postupně naše památky přibližovat jak místním občanům, tak i turistům.
Plánovaná rekonstrukce sušárny chmele ještě
nezačala, ale už letos se město rozhodlo využít
„genius loci“ tohoto místa k účelu, ke kterému
bude sušárna sloužit v budoucnu – Dubá bude
mít nejen citlivě zrekonstruovanou unikátní tech-

Diakonie Dubá srdečně zve
všechny spoluobčany na den
otevřených dveří, který se bude
konat v sobotu 22. října. 2011
od 14.00 do 16.00 hodin. Pokud
chcete vidět nově rekonstruovaný areál Centra sociální rehabilitace, tak neváhejte a přijďte
se podívat ještě dříve, než se
zaplní klienty.

nickou památku, ale také jedinečný prostor pro
konání kulturních akcí všeho druhu.

Díky spolupráci s místními spolky – Klubem
veteránů, Fotoklubem, Podbezdězským spolkem intelektuálním, poetickým a okrašlovacím
a díky ochotě majitelů soukromého zámku Nový
Berštejn a vstřícnosti místního jáhna Mgr. Mordačíka měli obyvatelé města a návštěvníci jedinečnou možnost shlédnout spoustu zajímavých
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Hledám v Dubé někoho,
kdo by byl ochoten
za úplatu
na šicím stroji provádět
občasné správky oblečení.
Tel.: 777 188 834

výstav a dílčích akcí v mnoha běžně nepřístupných objektech.
Hlavní program u sušárny měl nejen vzdělávací charakter – přednáška Mgr. Michala Panáčka o historii budovy a studie budoucího využití
zrealizovaná Ateliérem111, ale nabídl návštěvníkům i pobavení – jízda dubského Veterán klubu,
loutkové divadélko pro dospělé s vynikajícím vypravěčem panem Richterem a pohodová hudba
tria Los Rumberos.
Za organizátory bych moc chtěla poděkovat
všem účinkujícím, spoluorganizátorům, zapojeným spolkům a organizacím a ostatním dobrovolníkům, kteří se na hladkém průběhu celé
akce podíleli. Zvláštní dík patří slečně Martínkové a všem z technického odboru města. Děkuji také paní M. Šepsové za čerstvě upečené
dobroty a panu R. Dolejšímu a jeho pomocníkům za bezchybné a chutné občerstvení. I díky
němu poslední návštěvníci odcházeli od sušárny
po 23. hodině!
Petra a Martin Volejníkovi
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Tesaři

truhláři

Beneš

l
l
nabidka prací: rekonstrukce roubených chalup,
stavba nových roubených chalup,
půdní vestavby,
krovy nové i opravy,
altány, pergoly, venkovní stání pro auto,
plotové dílce,
truhlářské a pokrývačské práce
Kontakt tel: 777 619 989,
723 878 264 Martin Beneš
e-mail: tesari.benes@centrum.cz

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

l Dne 4.8.2011 od 23:46 do 5.8.2011 01:00
hodin vyjela jednotka k požáru do obce Holany
s technikou CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu
a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru územní odbor Česká Lípa byla
naše jednotka ponechána v záloze na místě zásahu. Jednalo se o požár stohu, který byl ponechán kontrolovaně vyhořet.
l Dne 13.8.2011 od 10:43 do 11:30 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy číslo 270 v katastru obce Vrchovany
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil
převrácený na boku. Před příjezdem byla na místě Záchranná zdravotní služba, která odvezla dvě
zraněné osoby. Jednotka provedla zajištění vozidla proti vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Před odjezdem bylo místo
zásahu předáno Policii ČR.
l Dne 13.8.2011 od 19:08 do 19:55 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy číslo 270 v obci Vrchovany s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil, který byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. DN bez úniku a zranění. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR s podezřením,
že se jedná o trestný čin.
l Dne 20.8.2011 od 17:45 do 18:23 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy číslo 270 v obci Vrchovany s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn havarovaný motocykl s jednou zraněnou
osobou, která byla v péči Záchranné zdravotní
služby. Jednotka provedla zajištění motocyklu
proti vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Před odjezdem
bylo místo zásahu předáno Policii ČR.

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ST ZAVŘENO
ČT ZAVŘENO
PÁ 10:00 – 14:00
SO 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).

l Dne 21.8.2011 od 14:25 do 17:11 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Horní Dubová Hora s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda motocyklu a dvou osobních automobilů s jednou zraněnou osobou, které byla do
příjezdu Záchranné zdravotní služby (26 minut)
poskytována resuscitace. Havarovaný motocykl
byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez
úniku. Před odjezdem z místa zásahu jednotka
na žádost Policie ČR provedla oplach komunikace od biologického materiálu.

l Dne 25.8.2011 od 04:32 do 09:37 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Zahrádky s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu
byla jednotka určena na zbudování čerpací stanice na rybníku „Jílek“ s plovoucím motorovým
čerpadlem a technika CAS byla určena na kyvadlovou dopravu vody k požářišti. Jednalo se
o požár roubeného domu na ploše 9 x 16 metrů se třemi nadzemními podlažími. Před příjezdem jednotek bylo požářiště ve III. fázi požáru.
Na místě dále zasahovaly jednotky z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, JSDHO
Česká Lípa, Holany, Policie ČR a vyšetřovatel
příčin požárů z HZS ÚO Česká Lípa. Příčina
vzniku požáru byla po trestném činu (vloupání a úmyslné zapálení) škoda byla vyčíslena na
4.500.000,- Kč.
l Dne 25.8.2011 od 10:18 do 11:25 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Nedamovské ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn nalomený
strom. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily jeho skácení a následné odstranění.
l Dne 25.8.2011 od 10:15 do 13:16 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy číslo 27325 (Dubá – Nedamov) s tech-
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nikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
sesuv svahu, který byl odstraněn technikou a pracovníky města Dubá. Jednotka provedla jedním
vysokotlakým proudem oplach komunikace od
nánosů bahna.
l Dne 25.8.2011 od 19:14 do 20:01 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na místní komunikaci v obci Blatce s technikou DA-12 A-30
v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno spadlé sdělovací vedení na místní komunikaci v délce cca
300 metrů. Jednotka provedla jeho zavěšení na
stromy u komunikace.
l Dne 25.8.2011 od 20:32 do 21:20 hodin
vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy číslo 270 v katastru obce Zbyny s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-25
Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný
motocykl se dvěma zraněnými osobami, které byly předány do péče Záchranné zdravotní
služby. Na místě byla přítomna místní jednotka
JSDHO Doksy I, které bylo místo zásahu předáno a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.
l Dne 27.8.2011 od 16:02 do 17:23 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v katastru obce Medonosy s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byly zjištěny dva havarované osobní automobily se třemi zraněnými osobami, kterým byla do
příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta
předlékařská zdravotní pomoc. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení
AKU) a úniku provozních kapalin. Na místě došlo k úniku provozních kapalin, které byly zlikvidovány pomocí 50-ti litrů sorbentu Vapex. Místo
zásahu bylo předáno Policii ČR.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 8. 10.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

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

neděle 9. 10.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

neděle 23. 10.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel. 487 524 577

sobota 15. 10.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

pátek 28. 10.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

neděle 16. 10.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

sobota 29. 10.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 843 622

neděle 30. 10.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

PLACENÁ INZERCE
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Historie domu čp. 192

Původní osada Dubá, doložená v písemných dokumentech v roce 1253, měla svůj farní kostel
sv. Petra a Pavla, který stával v prostoru bývalého hřbitova vedle nynější márnice. Když ale
bylo někdy kolem roku 1300 založeno nedaleko
osady město, původní románský kostelík nestačil, a proto byl severozápadně od náměstí postaven nový velký kostel, zasvěcený sv. Kateřině.
Byla při něm i farní škola, písemně doložená již
v roce 1408, a také hřbitov. V 16. století v Dubé
získali převahu evangelíci a pro svou potřebu
kostel sv. Kateřiny převzali od katolické církve.
Když jej po roce 1622 získali katolíci zpět, zasvětili jej Nanebevzetí Panny Marie.

Kresba kostela Nanebevzetí Panny Marie na mapce
z roku 1749

Podle farní pamětnice 20. dubna roku 1692
ve 3 hodiny odpoledne vznikl v domě Sigismun-

da Kreibicha z nedbalosti oheň. Při požáru města pak následně shořelo 52 domů, 28 stodol, špitál, škola a kostel Panny Marie, kde byly mimo
jiné zničeny 4 zvony a vzácné varhany. Obnova kostela probíhala v letech 1717 – 1722 v barokním slohu, kostel byl rozšířen a zároveň mu
byla přistavěna nová věž v západním průčelí.
Kresba na mapce z roku 1749, kterou uveřejnil
ve své knize „Politický okres Dubá“ Bedřich Bernau, pravděpodobně odpovídá skutečné podobě
kostela v té době.
V roce 1792 byly nařízením Josefa II. kostel
Panny Marie, kaple sv. Petra a Pavla a kaple
sv. Barbory v lese nad Dubou prodány a určeny k světskému využití. Proto byl 22. 9. toho
roku kostel Panny Marie
se hřbitovem odsvěcen.
Hřbitov i kostelní krypta
byly zrušeny, kosti byly
exhumovány a pohřbeny mimo město u bývalé
kaple sv. Petra a Pavla.
V roce 1795 byl bývalý kostel Panny Marie
přestavěn na dům. Teprve v říjnu 1834 byly z věže, dosud stojící u tohoto
domu, převezeny 3 zvony do kostela sv. Kříže.
Dle písemných záznamů
byl na počátku 40. let 19.
století kostel zbořen a na
jeho místě byl v klasicistním slohu postaven nový Panský dům v roce 1915
takzvaný Panský dům
– Herrnhaus, jehož podoba, až na poničenou
fasádu, zůstala dodnes nezměněná. Zbořeny
byly jen přilehlé budovy.
Z vybavení tohoto druhého dubského kostela se zachoval oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od malíře Richtera z roku 1729, který byl přenesen na boční oltář kostela Nalezení
sv. Kříže. Restaurování těžce poškozeného ob-

razu zaplatili v roce 1993 bývalí dubští obyvatelé, odsunutí po roce 1945 do Německa. Z původního kostela se měl také zachovat mešní
kalich a pozlacený kříž.
Od druhé poloviny 19. století obývala dům
čp. 192 zámožná židovská rodina Hahnových,
z nichž především Alois Hahn byl významným
obchodníkem s chmelem. Postavil i velkou sířírnu a sušárnu chmele za dnešní Zahradní ulicí,
ruiny této rozlehlé stavby se tam dosud skrývají
pod vegetací. V průběhu času dům čp. 192 sloužil také jako hostinec, hotel, či škola.
Nakolik byl kostel zcela zbořen a nakolik bylo
jeho původní zdivo zahrnuto do klasicistní novo-

stavby Panského domu by mohl určit jen důkladný průzkum. Ale ani průzkum stavebně historický ani archeologický nebyly v bývalém Panském
domě, dnešní „poště“, zatím provedeny. Pouze
při zběžné prohlídce archeologové nalezli v cihlovém sklepě, do něhož je vchod z průjezdu budovy, starobylé, snad renesanční zdivo.
–myš–

ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA

Holub doupňák
V převážně listnatých lesích, hlavně bučinách
v CHKO Kokořínsko žije holub doupňák (Columba oenas). Je to divoký druh holuba z řádu
Měkkozobých (Columbiformes) a čeledi Holubovitých (Columbidae). Velikostí se podobá holubu domácímu, délka jeho těla je 28 – 34 cm,
rozpětí křídel až 69 cm, váží 250 – 300 g. Hlava
a tělo holuba doupňáka jsou namodrale šedé
s fialovým leskem na hrudi, nahnědlým hrdlem
a zeleným leskem na krku, nemá bílý kostřec
jako jiní holuby. Přes křídla má jeden až dva
černé pruhy, konce křídel a kratšího ocasu jsou
načernalé, zobák je matně šedý s bělavým ozobím. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně, mladí
ptáci postrádají zelenou skvrnu na krku.
Holub doupňák hnízdí 2x někdy i 3x ročně
od března do srpna v dutinách starých stromů,
většinou buků. Často obsadí i dutiny po datlu černém a nepohrdne i vhodnými budkami.
Hnízdo vystýlá suchou trávou, tenkými větvemi
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a listy. V jedné snůšce bývají 2 bílá vejce, na
kterých střídavě sedí oba rodiče 16 – 18 dní.
Vylíhlá mláďata krmí také oba rodiče po dobu
asi 25 dní. Mláďata pohlavně dospívají v prvním roce života. Potravu holuba doupňáka tvoří
různá semena a bobule.
Holub doupňák se vyskytuje v celé Evropě,
v části západní a ve střední Asii a v severozápadní Africe. U nás je to částečně tažný pták, většina
našich holubů doupňáků přezimuje v jižní a západní Evropě, ale v místech s mírnějším klimatem zůstává po celý rok. Tažné populace přilétají
v březnu a odlétají na přelomu září a října.
V naší přírodě se řídce vyskytuje téměř po
celém území až do výšky 1 200 metrů nad mořem, je zařazen do Červeného seznamu jako
zranitelný druh. Paradoxně je přitom stále veden jako lovný pták, i když je celoročně hájený.
Často bývá chován v ZOO ve voliérách spolu
s jinými druhy ptáků.
–myš–
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Ekoškola
Dubá soutěží

8. září odstartoval celorepublikový projekt Nejlepší česká škola. Podívejte se na aktuální díly
pořadu na www.nejlepsiceskaskola.cz, kde můžete pro naši Ekoškolu hlasovat.
Tento projekt můžete celý týden sledovat na
UČENÍ ONLINE www.ucenionline.cz, každý čtvr-

tek v 15:45 na ČT2, každý čtvrtek na Českém rozhlasu 2 v 19:10 a navíc každý čtvrtek se můžete
dočíst o těchto školách zajímavosti v Regionálním
Deníku.
Položte vybraným školám otázku! Vaše otázky
pro školy můžete psát na info@nejlepsiceskaskola.cz nebo pomocí Facebooku. Pro naši školu je to
mimořádná příležitost k prezentaci práce.
Ekoškola Dubá se bude v této soutěži prezentovat v prosinci, přesný termín včas zveřejníme.
Věříme, že naši školu podpoříte svými hlasy.
Mgr. Jana Mašková

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Ze života škol
První den školy u prvňáčků
Letošní školní rok jsem přivítala v naší
škole 16 prvňáčků. Do lavic zasedlo
10 chlapců a 6 holčiček. Na lavicích je
čekaly dárečky a štěstí a úspěchy jim
popřáli paní ředitelka Mgr. Jindřiška
Skalická s paní zástupkyní Bc. Věrou
Valovou, pan místostarosta Tomáš Novák a paní hlavní vychovatelka Lenka
Treutnerová. Doufám, že se nám práce bude dařit a zažijeme spolu mnoho hezkého.
Ještě jednou přeji všem žáčkům
i jejich rodičům hodně štěstí, trpělivosti a dobré nálady v nadcházejícím období.
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová,
třídní učitelka

KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ INFORMUJE:

Maminky s malými dětmi se pravidelně scházejí od 8.00 do 12.00 hodin,
pondělí: s programem – zpívánky, angličtina, středa: volná herna. Upozorňujeme na možnost hlídání dětí, více na telefonu:
Martina Šepsová, 606 826 945.
Mortimer English Club v Dubé informuje: otevřeli jsme opět nové kurzy
angličtiny hravou konverzační formou pro děti od 2 let, děti od 5 let, -náctileté a dospělé začátečníky, kurzy jsou vhodné i pro seniory. Přihlášky,
ukázkové hodiny zdarma a bližší informace na telefonu:
Irena Žalovičová, tel. č. 723 642 500.

Zaskočte si pro radu...

...jak se zbavit odpadu. Tak jsme si zaskočili!
Liberecký kraj ve spolupráci se systémy ELEKTROWIN, ASEKOL
a EKO-KOM uspořádal na sběrném dvoře v Dubé v úterý 20.září ekologickou akci s tímto názvem.

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

Ořech – I (Ledvice)
Ořech – II (Ledvice)
Kostka

Polské uhlí
Uhelné brikety
Dřevěné brikety

Uhlí je skladováno v hale. Rozvoz vozy Man a Multikar.
Doprava zdarma + složení pásovým dopravníkem zdarma.
Tel. 723 524 112

Prodej palivového dřeva
Přestože třídění jakéhokoliv odpadu není pro děti z Ekoškoly Dubá ničím
novým, rády si zasoutěžily v odpadovém pexesu, zopakovaly si třídění do
příslušných nádob, sestavily domino odpadů a luštily odpadovou Kimovku.
Zároveň si prošly celý areál sběrného dvora a seznámily se se skladováním jednotlivých komodit a jejich dalším zpracováním.
Drobné odměny za odevzdané elektrospotřebiče a baterie se všem
líbily.
Děkujeme za zdařilou akci.
Mgr. Jana Mašková

Štípané i metrové. Rozvoz zajištěn.
Kontakt: Ivan Řezáč, tel. 725 733 915

nově otevřeno v areálu pily Luka

Dubáček -
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Bodlinky na stopě

Se začátkem školního roku začínají aktivně
pracovat i děti z oddílu Bodlinky. První schůzka proběhla v terénu. Úkolem bylo zkontrolovat místa, kde Bodlinky zlikvidovaly v minulosti
černé skládky. Cestu si zpříjemňovaly nejrůznějšími úkoly – najdi list pampelišky, utíkej
pod jírovec maďal a co to je vlastně za strom,
jak se jmenuje strom s bílou kůrou, která hoří
i mokrá…
Kromě toho nalezly děti dlouhá paví brka,
která posloužila jako parůžky. První kontrolované místo bylo u kolonie zahrádek u hřiště.

Dopadlo dobře, zahrádkáři tam skladují jen
přebytečný bioodpad ze zahrádek. Ke druhému místu jsme se dostávali lesem přes lávku,
kterou zdolali všichni včetně Dicka. Bohužel,
toto místo se opět zaplňuje odpadem, a to obrovským. Naše snažení bylo v tomto případě
marné, marné, marné!
Boj ale nevzdáváme. Snad to ty dospěláky
časem trkne a napoví jim, kam s odpadem!
Jo, Pavel ulovil kromě všech ostatních super záběry kobylky a brouka.
Jana, Pavel, Bodlinky

KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ V ŘÍJNU

Rodinné centrum v Luční ulici (budova knihovny) je otevřené každé pondělí a středu vždy 8-12 hodin.
Pondělí – pohybové, řečové a hudební hry a NOVĚ ANGLICKÁ PŮLHODINKA – angličtina pro nejmenší
Středa – volná herna
Vstup do herny – členové KmD zdarma, nečlenové 15,– Kč za dítě
Potřebujete si něco zařídit a nemáte nikoho, kdo by vám pohlídal dítě?
V rámci klubu nabízíme hlídání dětí za úplatu. Hlídání je možné domluvit i v jiný čas, než je otevřená herna. Pro bližší informace kontaktujte
paníí Martinu Šepsovou, tel. 606 826 945.

6. 11. LAMPIONOVÝ PRŮVOD – avizujeme dopředu, aby se všichni připravili na velkolepý průvod Dubou. Bude nás letos víc než stovka?
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Začínáme cvičit opět 6. 10. v obvyklém čase 15:50-17 hodin v tělocvičně ZŠ.
S sebou přezůvky se světlou podrážkou. Příspěvek na úhradu tělocvičny
– členové KmD 10,– Kč za dítě, nečlenové 20,– Kč za dítě. Vede Martina Šepsová, tel. 606 826 945

Překáží vám doma nadbytečný DVD přehrávač? KmD uvítá darování
DVD přehrávače do klubové herny. Děkujeme!

TRÉNINKY KARATE
Tréninky probíhají každé pondělí a středu v čase od 16-17:30 hodin
v tělocvičně ZŠ.
Více info na www.karate-beringin.estranky.cz nebo na tel. 775 665 353

PROGRAM NA ŘÍJEN
Sledujte aktuality na www.kmd.estranky.cz nebo na vývěsce u klubu.
Uvedeny jsou pouze akce nad rámec běžně otevřené herny!

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
Cvičíme každou středu 18-19:30h v prostorách Klubu malých Dubáčků v Luční ulici.

5. 10. výlet do bazénu v České Lípě
19. 10. další z bezplatných přednášek o výživě dětí – tentokrát na téma
Co je dobré vědět o kojenecké mléčné výživě
26. 10. výlet do veřejného akvária v České Lípě

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO MUŽE
Pánové, uveďte své tělo opět do kondice! Cvičení s trenérem Markem Hruškou NOVĚ každé pondělí 18-19:30 hodin také v prostorách
Klubu malých Dubáčků v Luční ulici.

DALŠÍ AKCE
23. 10. neděle! Od 16 hodin OBLÍBENÁ DRAKIÁDA na louce za
hřbitovem

Za KmD Petra Volejníková

Sport
Fotbal TJ Slavoj Dubá - mladší žáci

Jak čas utíká, tak i naši nejmenší fotbalisté v Dubé povyrostli a ze Starší přípravky jsme postoupili do 10 družstev Mladších žáků v okrese.
Poslední sezonu ve Starší přípravce jsme zakončili důstojně, ze 12 týmů jsme se umístili hned
za LOKO Česká Lípa a Novým Borem.
S přípravkou se děti rozloučily na hřišti táborákem s opékáním vuřtů a předáním medailí, diplomů a kalendářů s fotem každého hráče.
Ocenili jsme nejlepší střelce: 1 místo s nejvíce vstřelenými góly získal Pája Vomáčka, za
ním se shodným počtem gólů byl Kuba Vorel
a Daniel Sláma.
V Mladších žácích nás čeká mnoho nového
a náročnějšího, proto všem přeji mnoho zdaru
a fotbalových úspěchů.
Abychom doplnili nový kádr těch nejmenších
fotbalistů, provádíme nábor v 1. a 2. třídě ZŠ Dubá,
kdy poté bude založena Mladší přípravka fotbalu.
Za Tj Slavoj Dubá vedoucí mužstev Mladších
žáků a přípravky
Petr Vomáčka.
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PŮJČOVNA NÁŘADÍ
A STAVEBNÍ MECHANIZACE
V DOKSECH
Bourací kladivo, stolová pila,
stavební míchačka, míchadlo,
úhlové brusky, horkovzdušná pistole,
řezačka obkladů,
sádrokartonový šroubovák,
PB hořák, vysokotlaká myčka,
bruska na sádrokartony a omítky, vrtačka,
přímočará pila, přívěsný vozík (750 kg)...
Tel. 775 946 786 Nechvilová Pavlína
Vrchlického 773
472 01 Doksy
Otevřeno

Po – Pá 8:30 – 18:00 hod.
So – Ne po telefonické dohodě

Autory fotografií z Mezinárodních jazzových dnů
v minulém čísle Dubáčku
byli členové Fotoklubu Dubá.

Doprava
v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
otevřelo ve středu 21. září výstavu „Česká Lípa
– doprava ve městě“. Jedná se o další z výstavních projektů, které se v historické perspektivě
zabývají zkoumáním funkce města, jeho bezprostředního okolí v souvislosti se základními
otázkami jeho existence a prosperity. Záměrem
je zachytit dopravní situaci ve městě od časů
Žitavské obchodní cesty ve středověku až do
poloviny dvacátého století, kdy byly v základních rysech řešeny otázky průtahů městem
a jeho obchvatu.
Výstava se věnuje otázkám provozu v ulicích v minulých stoletích od povozů až po auta
a autobusy. Zaměřuje se i na speciální problémy, totiž na význam železnice, ale i cyklistiku pro
Českou Lípu.
Výstava je otevřena do 13. listopadu 2011
v obvyklých otevíracích hodinách v Maštálkově
síni muzea.
Ladislav Smejkal

Městská knihovna Dubá oznamuje,
že ve dnech 6. 10. 2011 až 31. 10. 2011
bude knihovna zavřena z důvodu čerpání dovolené.

Kultura
Afrika v Galerii Pošta

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací připravil v Galerii Pošta v Dubé
výstavu malířské tvorby významného českého
geologa Václava Gustava Cílka staršího, který
pracovně strávil mnoho let na Africkém kontinentě. Jeho realistické krajinomalby přibližují exotické prostředí vzdálených zemí a ukazují i zají-

mavosti, související s profesí geologa. Mnoho
obrazů je také věnováno domorodému obyvatelstvu a jeho každodennímu životu. Na vernisáži,
která proběhla v polovině září bez valného zá-

jmu dubských obyvatel, Václav G. Cílek nesmírně
poutavě pohovořil o svých zážitcích z dlouhodobých pobytů v Africe.
Svěží osmdesátník Václav G. Cílek, otec známého geologa, klimatologa a spisovatele Václava Cílka, pochází z Netvořic u Benešova. Dlouhé
roky ale tráví volný čas na Dubsku. Po studiích
a službě u PTP se věnoval geologickému průzkumu. V roce 1974 byl vybrán aby vedl projekt UNESCA při zakládání 1. Geologické fakulty na univerzitě v Dar Es Salaamu v Tanzanii. Poté získal
místo vedoucího projektu UNDP (rozvojový program spojených národů), kde se zabýval výzkumem ložisek těžkých minerálů v Mosambiku na
pobřeží Indického oceánu. Navštívil řadu dalších
zemí, hlavně ve východní Africe, a své zážitky popsal v knize Svahilské pobřeží. Po celou dobu své
geologické kariéry se věnoval kresbě a malbě.
Výstava potrvá do 15. října a otevřená je vždy
ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek
od 14 do 16 hodin, návštěvu v jiném termínu je
možné si dohodnout na tel. čísle 607 138 832..
–myš–
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Kolébky a kočárky

Dubáček

Ambit Vlastivědného muzea v České Lípě zaplnily od 3. září 2011 historické kolébky a kočárky z let 1890 – 1980 ze soukromé sbírky paní Miloslavy Šormové. Sbírání se věnuje již dvacet let a shromažďuje také tematické dobové fotografie. O unikátní kolekci pečuje sama sběratelka a velkým
pomocníkem s údržbou se stal její manžel. Společně se jim daří propůjčit
kolébkám a kočárkům dokonalý vzhled, který na nás dýchne kouzlem starých časů. Výstava představí kromě dětských kočárků také tzv. loutkové
kočárky určené pro panenky. Zajímavé jsou rovněž materiály, které byly
k výrobě kočárků v průběhu téměř sta let používány – jedná se např. o
vrbové proutí, rákos, dřevo, koženku a papírové provázky. Desítky exponátů tak přiblíží vývoj dětských kočárků od konce 19. století až po dobu
poměrně nedávnou.
Výstavu, která vás zavede do dětství, můžete navštívit do 20. listopadu 2011.
Jana Jakubská

Richard Müller
v České Lípě

Do České Lípy přijede na podzim tohoto roku nejvýraznější česko-slovenský zpěvák současnosti. Zpěvák, který ve svém životě prožívá několik životů a je živoucí legendou. Richard Müller! A bude to koncert roku. Koncert,
který se pečlivě připravoval téměř dva roky.Počet jeho ocenění překonává
dvě desítky. Spolupracoval s těmi nejlepšími z nejlepších a jeho koncertní
tour v minulém roce patřilo k nejsledovanějším z celého Česko-Slovenska.
Deska „Už“ se během prvního dne na trhu stala nejprodávanější.21. října
v 19 hodin se největší kulturní centrum Českolipska Kulturní dům Crystal
promění v exkluzivní stage, která patří k několika málo městům v Česku,
kde se Potichu tour zastaví. Jako speciální host vystoupí odborníky vždy
nejvýše oceňovaný a u veřejnosti velmi oblíbený zpěvák s obrovským charisma - Dan Bárta.Dovolujeme si Vás tímto pozvat a věříme, že si tento
koncert společně užijeme.
www.cl-kultura.cz

Kam jít v říjnu

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ST 5.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,00

Výprodej

ST 5.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Žena vlčí mák

SO 8.

Městské divadlo

Nový Bor

10,00

O Sněhurce

ST 12.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Monika Načeva a Tim Wright

NE 16.

KD Crystal

Česká Lípa

10,30

Michalův salát

NE 16.

Městské divadlo

Nový Bor

15,00

Michalův salát

ČT 20.

Deštná

18,00

Zasedání zastuptelstva

PÁ 21.

Hostinec
(objekt obchodu)
KD Crystal

Česká Lípa

19,00

Richard Müller – Potichu tour 2

SO 22.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

15,00

Popelka

NE 30.
ÚT 1.11.

KD Crystal
Jiráskovo divadlo

Česká Lípa
Česká Lípa

14,00
19,00

Sejdeme se na dechovcce
Tomáš Klus – Divadelní túra 2011

Připomeňte si některé scénky, které třeba
budete znát. Část výtěžku z vystoupení podpoří
projekt Farní charity Česká Lípa – Sociální
automobil, který slouží k přepravě zdravotně
handicapovaných dětí do školy a ze školy
Herecký koncert Hany Maciuchové, starší dámy,
která prožívá nečekané citové vzplanutí
Klasická pohádka pro děti o krásné
dívce,kouzelném zrcadlu a sedmi trpaslících
The Sick Rose tour 2011. Elektronická hudba,
zpěv a poezie, čerpající z české moderny
a dekadence konce 19.století, psaná zvukem
i obrazem
Nové představení, které se poprvé věnuje tématu
knížek
Představení Michala Nesvadby o knížkách
plných pohádek a jejich věrných kamarádech.
Říjnové veřejné zasedání zastupitelstva se koná
v prvním patře nad obchodem v Deštné
Koncert roku žijící legendy Richarda Müllera
a speciálního hosta Dana Bárty
Klasická pohádka Boženy Němcové
o kouzelných oříšcích, nehodné maceše
a skromné Popelce
K tanci a poslechu hraje Jiří Horák
Koncert mimořádného mladého talentu

350,-

220,50,160,-

129,135,-

490,60,50,300,-

