září 2011

V Dubáčku
najdete:
– Projekt Bohemica (str. 2)
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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou minulostí a stejně s návratem dětí do školních lavic začne po dvouměsíční přestávce opět pracovat i městské
zastupitelstvo. Právě na zářijovém zasedání
zastupitelstva budeme předkládat ke schválení
nabídky jednotlivých firem, které se přihlásili do
výběrového řízení na opravu městských komunikací. Jedná se o silnice v ulicích Sadová, Vodní,
Dlouhá, Nové Město a Nedamovská. Na tyto komunikace je v rozpočtu města vyčleněno na jeden a půl milionu korun. Spolu s výše uvedenými ulicemi v Dubé dojde také na opravu místních
komunikací v Deštné a Zakšíně.
Ráda bych vás pozvala na druhý ročník Dnů
evropského dědictví, který se koná v sobotu
10. září, a jenž ve spolupráci s městem Dubá
organizují manželé Volejníkovi. V rámci Dnů evropského dědictví, které se konají jak v prostorách, tak i v okolí sušárny chmele je připraven
bohatý program. Veřejnosti bude od 13 hodin
zpřístupněna samotná sušárna chmele, v níž
bude k vidění výstava o chmelařství v regionu
a stejně jako v minulém roce zde bude prezentován záměr města rekonstruovat tuto jedinečnou
technickou památku v podání zástupců společnosti Ateliér 111. Návštěvníci se mohou těšit na
vystoupení Mgr. Panáčka, který dělal stavebně
historický průzkum sušárny a jenž návštěvníky
seznámí s její minulostí. Zájemci budou mít mož-

nost nahlédnout také do některých sklípků.
V sušárně chmele bude navíc pouze v sobotu instalována výstava řezbářských děl věnovaná K. H. Máchovi. Vystavovaná díla zapůjčil
městu Svazek obcí Máchův kraj, jehož je Dubá
členem. Celým odpolednem bude provázet Trio
Los Rumberos.
Letošní letní sezóna v Autokempu Nedamov
se pomalu chýlí ke konci. O tom, jak moc byla
úspěšná, ať už se návštěvnosti či tržeb týče, vás
budeme informovat v některém z příštích vydání Dubáčku. Je pravdou, že na návštěvnosti se
obrovskou mírou podepsalo převážně nepříznivé počasí, nicméně jsme rádi, že nejen většina místních občanů, ale také turistů plně využila
každého slunečného dne a zavítala na koupaliště. Vzhledem k tomu, že s blížícím se koncem
sezóny nás čeká také loučení se správci celého
rozlehlého areálu, chtěla bych využít této příležitosti a oběma pánům, tedy panu Miroslavu
Hliňákovi a panu Marku Hruškovi, poděkovat za
odvedenou práci.
Na konci září bychom se měli rozloučit také
s našimi pracovníky VPP, kterým tímto rovněž
děkuji za úsilí a práci, kterou vynaložili při každodenním boji s nepořádkem nejen v ulicích našeho města.
K pořádku v ulicích města bych se ráda vyjádřila ještě v následujících řádcích. Oním pořádkem myslím tentokráte zajištění klidu, a to ze-

jména ve večerních hodinách v nejkritičtějších
lokalitách, které se v uplynulých letech stávali
častým terčem vandalů. Město Dubá navázalo,
dle mého názoru velice přínosnou, spolupráci s bezpečnostní agenturou Henig, která nyní
sídlí přímo na radnici. Její zaměstnanci na základě vzájemné dohody dohlížejí na dodržování
pořádku nejen v bezprostředním okolí radnice,
ale také na místech jako je Autokemp Nedamov,
okolí Slávie, páteční diskotéka a další místa, na
nichž v minulosti docházelo k poškozování majetku města a v některých případech i samotných
občanů. Pracovníci Henigu aktivně spolupracují
s dokským oddělením Policie ČR, kam okamžitě hlásí vše, co lze považovat za projevy vandalismu. Jejich hlášení, která dostávám také já,
ukazují, že za poměrně krátkou dobu, během níž
v našem městě působí, se podařilo předejít nebo
zabránit řadě nepříjemných situací.
Závěrem bych našim školákům chtěla popřát úspěšné vykročení do nového školního
roku. Těm, za nimiž se v červnu naposledy zavřela brána naší základní školy, přeji ať se jim
na středních školách a odborných učilištích,
na nichž se rozhodli pokračovat ve studiu, daří
a jsou v novém kolektivu spokojeni. Všem ostatním přeji krásný konec léta a příjemný vstup do
barevného podzimu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Projekt Bohemica zavítal také do Dubé

Téměř v samém závěru srpna zavítal do Dubé
projekt Bohemica. Pro ty, kteří nevědí, co si pod
tímto názvem mají představit, upřesním, o co se
jedná. Společnost „obART - umělecký label na
venkově“, realizovala s kooperací „MAS Šluknovsko“ a „whitelabel.name productions“ v období od
6. 8. - 4. 9. 2011 doprovodný projekt k 3. Saské
zemské výstavě „Via Regia
- 800 let pohybu a setkávání“. Samotný projekt Bohemica se týkal revitalizace
historické obchodní cesty
mezi Lužicí a Čechy, tedy
tzv. „Staré Pražské Stezky“.
Sami organizátoři akce tento
projekt označili jako moderní
propagaci a seznámení staré obchodní stezky, příhraniční kultury a komunikace
mezi českými a německými
sousedy.
Dubá byla jednou z celkem třiceti měst a obcí na
trase z Budyšína do Prahy,
kde byl tento projekt představován formou interaktivního zobrazení zmíněné obchodní stezky.
A tak každý, kdo v sobotu 27. 8. nelenil
a přišel se podívat na Masarykovo náměstí, měl

možnost prohlédnout si dva historické traktory a doprovodný vůz, respektive modifikovaný
transportér, ve kterém byl instalován hraniční
kámen. Zejména u dětí sklidil největší úspěch
živý zahradní trpaslík, kterého ztvárnil herec
Josef Zeman, a jenž představoval příhraničního
chodce a kulturního posla.

Bioodpad
na sběrném
dvoře Dubá

Milou návštěvu, která zavítala do našeho
města, přivítala ihned po příjezdu paní starostka Mgr. Zdeňka Šepsová, která jako dárek předala „trpaslíkovi“ knihu Dubá a okolí na starých

17. ročník Mezinárodních
jazzových dnů sklidil úspěch

Stejně jako v letech předešlých patřil i letos druhý srpnový víkend všem milovníkům a milovnicím
jazzu. V nově zrekonstruovaném nedamovském
letním kině se konal již 17. ročník Mezinárodních
jazzových dnů Dubá – Nedamov. Zprvu nepříznivé počasí se nakonec umoudřilo a tak si oba
večery mohli návštěvníci náležitě užít.
Na pódiu se během MJD vystřídala celá řada
vynikajících hudebníků, ať už to byli páteční vystupující: Little Big Band Roudnice nad Labem,
Big Band Michaela Wollmanna Kosmonosy, F Dur

Jazz Band Zlín a Zuzana Sapárová – finalistka
soutěže Česko – Slovenská Superstar 2010, či
sobotní Big Band CL Česká Lípa, Los Rumberos,
The Swings a Kolínský Big Band. Očekávanou
zlatou tečkou bude vystoupení čestné občanky
města Dubá paní Evy Pilarové a X-Tetu Víta Fialy
a samozřejmě i Petra Vondráčka s Lokomotivou.
MJD 2011 si nenechalo ujít více než 230 návštěvníků. Všem organizátorům, pořadatelům i sponzorům patří velké poděkování.
Zuzka Martínková

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

Jistě víte, že město Dubá vyčlenilo na svém sběrném dvoře nemalou plochu za účelem ukládání
bioodpadu. Tento systém je dobře zaběhnutý již
několik let, přesto se v poslední době množí případy, kdy sem občané spolu s bioodpadem vyvezou a odhodí i věci, které v této části sběrného
dvora nemají vůbec co dělat. Těmi věcmi myslím
zejména prkna, latě nebo jiné kusy dřeva, ze kterých na všechny strany trčí hřebíky. V takovém
případě může dojít k poškození pneumatik nejen
na městské technice, ale i na vozidlech občanů,
kteří sem zajíždějí a otáčení se zde. Proto vás
žádám, abyste bioodpad důsledně třídili a ukládali na vyčleněnou plochu SD pouze to, co sem patří, tedy trávu, listí, větve apod. Na ostatní odpad
jsou zde vyčleněny kontejnery. Zároveň žádám
všechny občany, aby na této ploše skládali větve
stranou od ostatního bioodpadu, aby je poté bylo
možné bez větších problému zeštěpkovat.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 22. 9.
od 18.00 v Dubé.

Z městské matriky

Dubáček
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pohlednicích i s věnováním a na oplátku od něj
dostala krásného sádrového trpaslíka.
A ještě jedna zajímavost pro ty, kteří se této
akce osobně účastnili. Na webových stránkách
www.bohemica.info najdete nejen mnohem více
informací o celé cestě, ale je možné, že vás kamera zachytila a vy jste se tak stali součástí tohoto jedinečného dokumentu.
Zuzka Martínková

JUBILEA

Pithart Václav, Dubá
Jakuš Miroslav, Dubá
Bauerová Anna, Dubá
Rezlerová Jiřina, Dubá
Matějovič Kamil, Dubá
Kasalová Božena, Dubá
Purš Jaroslav, Dubá
Čejková Růžena, Dubá

75 let
70 let
85 let
81 let
89 let
70 let
80 let

ÚMRTÍ

Velechovský Miroslav, Dřevčice

Z

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červenci

l Dne 10.7.2011 od 13:56 do 15:09 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do osady Nedamov s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka vyhledávala zraněnou
srnu. Nalezená srna byla předána hospodáři
Mysliveckého sdružení Dubá.
l Dne 20.7.2011 od 09:03 do 11:40 hodin vyjela jednotka k úniku ropných látek na vodní plochu Máchova jezera do Starých Splavů s technikou CAS-25 Liaz a DA-12 A-30 v počtu 1 + 7.
Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu byla jednotka určena k zbudování
norných stěn a jejich následným transportem na
vodní plochu. Ohraničení úniku, posyp sorbentu a jeho sběr zajistila jednotka JSDHO Doksy
s Hasičským záchranným sborem Česká Lípa.
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!
Neprodáváme kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou
Stáří slepiček 18 – 20 týdnů
Cena 138,- až 148,- Kč/ks,
starší 20 týdnů – 155 Kč/ks.
Prodej se uskuteční
v sobotu 1. října 2011 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

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
10., 17. a 24. 9.
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).

Jednalo se o taktické cvičení.

l Dne 21.7.2011 od 11:32 do 13:50 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na místní komunikaci v obci Tubož (KÚ Blatce) s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý vzrostlý strom přes celou komunikaci. Jednotka
provedla pomocí motorových řetězových pil postupné rozřezání kmene stromu a jeho následné
odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 25.7.2011 od 00:07 do 07:25 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Chlum s technikou CAS-25 Liaz a CAS-32 T148 v počtu 1 + 4.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár roubeného domu. Jednalo se o požár dřevěných konstrukcí a bytového
zařízení. Současně s naším příjezdem na místo
zásahu dorazila jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa. Po domluvě s velitelem zásahu bylo provedeno násilné vniknutí do
domu. Jednotka z HZS ÚO Česká Lípa provedla
prvotní zásah v I. NP. Naše jednotka byla určena v dýchací technice provést průzkum II. NP se
zaměřením na vyhledávání osob a zajištění při-

PLACENÁ INZERCE

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

rozeného odvětrání. V budově se v době zásahu
nenacházela žádná osoba. Bylo zjištěno prohoření stropu do II. NP a následné šíření požáru po
dřevěných konstrukcí. Po lokalizaci dolního požářiště jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily odřezání části podlahy. Likvidace požáru byla provedena jedním proudem vysokotlaku.
Na místě byla nasazena k nucenému odvětrání
přetlaková ventilace, po odvětrání bylo provedeno měření teploty termokamerou. Příčina vzniku
požáru byl otevřený oheň. Škoda byla vyčíslena
na 800.000,- Kč, uchráněn byl majetek ve výši
2.000.000,- Kč.
Jaroslav Hoza

Hasičská
přípravka
a mladí hasiči

Od října otvíráme při SDH Dubá hasičskou přípravku a oddíl mladých hasičů. V průběhu měsíce září proběhne v ZŠ a v MŠ nábor dětí. Přijímat
budeme kluky i holky! Mladší děti mohou nastoupit od 4 let, podmínkou je samostatnost. Setkání
budou probíhat bez rodičů. Setkávat se budeme
jednou za týden v čase od 16 hodin.
Už nyní se můžete s případnými dotazy obracet na vedoucí Nikolu Novotnou, tel. 731 776 925
nebo na Petru Volejníkovou, tel. 777 183 707.
Petra Volejníková

Kontakt tel: 777 619 989,
723 878 264 Martin Beneš
e-mail: tesari.benes@centrum.cz

ilustrační foto

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 10. 9.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

sobota 24. 9.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 705

neděle 11. 9.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

neděle 25. 9.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

sobota 17. 9.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

středa 28. 9.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 18. 9.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

sobota 1. 10.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 2. 10.
MUDr. Eva Jiřinská
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 723 127

PLACENÁ INZERCE
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Procházka lesem

Z Dubé vyjdeme po červené turistické značce
směrem na Mšeno kolem části památkově chráněných skalních sklípků, které zde jsou ve dvou
patrech nad sebou. Mladou lipovou alejí dojdeme do Rozprechtic, kde u empírového pavilonu
sejdeme ze silnice po žluté turistické značce na
cestu do Pramenného dolu. Údolí vlevo vedle
cesty spadá do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Cesta se posléze ponoří do lesa
a tam odbočíme doprava mírně do svahu. Vlevo

Měsíčník informací z Dubé a okolí -
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znatelné rozcestí. Vlevo stoupá pěšina k nepatrným pozůstatkům jednoho z domů zaniklé osady Heřmánky, my ale půjdeme doprava. Pěšina
vedoucí po vrstevnici na úzké terásce ve stráni
stoupá směrem zpět nad cestou, kterou jsme přišli. Dojdeme po ní na vrchol skalnatého ostrohu,
oné skalní věže, na tomto zajímavém místě dorůstají třeba takové lišky velmi pěkných rozměrů. Podél hrany prudké stráně se dáme mírně
vlevo, po pravé straně máme rokli, vlevo krásný
řídký lesík. Cesta se stává zřetelnější, mění se

Muchomůrka červená

Odbočíme doprava...

hádky. Po levé straně cesty je mokřinaté údolí,
které je rovněž součástí přírodní rezervace Mokřady Horní Liběchovky. Nádherné jsou obrovské
přesličky, které zde rostou. Po pravé straně se
za stromy tyčí skály.

pod touto odbočující cestou je vlhká proláklina
a na jejím druhém břehu vede rovněž cesta, na
kterou se záhy napojíme.
Jdeme půvabným údolím s vysokým smrkovým porostem, z obou stran se zdvíhají prudké

Řídký lesík vlevo

v jednostranný úvoz, zaříznutý do svahu. Posléze nás vyvede na silnici od Dražejova, na které
se dáme vpravo.

Údolí s vysokými smrky

stráně. Údolí může být zajímavé pro houbaře,
ale nalezneme zde třeba i dvě zvířecí lebky. Na
rozcestí u mohutné skalní věže se dáme rovně.

Cesta se zařezává do stráně

Skála na rozcestí

Údolí se postupně zužuje a cesta v mělkém úvozu je zarostlá kapradím. Dovede nás až na sotva

O několik desítek metrů níže u velké paseky odbočíme ze silnice na zarostlou cestu po
pravé straně paseky, mezi ní a vyšším lesem.
Mineme několik pasek po levé straně, které se
vždy střídají s pruhy vzrostlého lesa, cesta klesá
mírně dolů, až dojdeme na rozcestí se zelenou
značkou. Dáme se zcela vlevo po značce úzkou
pěšinou dolů a sejdeme do údolí, kde se dáme
zpevněnou cestou doprava. Můžeme zde narazit na muchomůrku červenou – houbu jak z po-

Přesličky v údolí

Vyjdeme na vrabcovskou silničku a po ní
půjdeme doprava do Rozprechtic. Celé údolí
spadá do rezervace, po deštivém létě můžeme obdivovat jeho šťavnatou krásu. U mostku
si všimneme malého dřevěného mlýnku s točícím se kolem. Na silnici u Šibeničního mlýna

Dubáček -
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Muchomůrka hlízovitá
Skály vpravo vedle cesty

Mlýnek na potoce

pravidelných stupních stoupáme nahoru, pěšina
nás vede vzhůru strání, kde mezi řídce rozhozenými stromy rostou janovcové keře. Jdeme
doleva ke skupině mohutných dubů a pěšinkou
po kraji skalnatého srázu. Kromě jedlých hub
tu narazíme na spoustu smrtelně jedovatých
muchomůrek hlízovitých.

Pěšina sestupuje do údolíčka, přímo naproti
kolmo k údolíčku stoupá pěšinka k velkému buku
a nahoru na planinu, kde se dáme doleva po hraně prudké stráně. Mineme oplocenku, jdeme nad
rozprechtickou hájovnou až k březovému hájku,

Šťavnaté vrabcovské údolí

zabočíme doleva směrem k Dubé. Máme několik možností, kterou cestou se dát. Můžeme
jít po silnici až do Dubé, nebo můžeme zabočit
doleva a jít k soše sv. Prokopa a odtamtud cestou podél pole k městu. Anebo můžeme sejít
ze silnice naproti odbočce k sv. Prokopovi na
úzkou pěšinu. Po ní dojdeme ke skále a po ne-

V lese nad Rozprechticemi

Pěšina na kraji srázu

podél něhož vyjdeme na polní cestu a po ní se
dáme vlevo k silnici směrem do Dubé.
–myš–

ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA

Pavouci
Součástí CHKO Kokořínsko jsou skalnaté vrchy
se zbytky skalních lesostepí a reliktních borů,
jako je například Přírodní rezervace Vlhošť.
V těchto biotopech žijí zajímaví a vzácní bezobratlí živočichové, především pavouci, z nichž
někteří se vyskytují v České republice pouze
zde. Na Vlhošti a v Přírodní rezervaci Kokořínský důl se vyskytuje vzácný pavouk plachetnatka písečná (Centromerus prudens).
V Martinských stěnách, chráněných jako přírodní památka, žije vzácný slíďák vřesovištní
(Alopecosa fabrilis), na Vlhošti snovačka vysokohlavá (Dipoena torva). CHKO Kokořínsko je
jednou z lokalit v naší republice, kde žijí sklípkánek černý (Atypus Piceus) a sklípkánek hnědý (Atypus Affinis).
Také v kokořínských mokřadech je možné nalézt pavouky, třeba slíďáka tečkovaného
(Hygrolycosa rubrofasciata) nebo největšího
českého pavouka lovčíka vodního (Dolomedes
fimbriatus), vzácnější jsou snovačka ostřicová
(Enoplognatha caricis) a pavouk Mysmena Jobova (Mysmenella jobi).

Sklípkánek černý (Atypus piceus) patří do
čeledi sklípkánkovitých (Atypidae). Je příbuzný
velkých tropických sklípkanů, ale dorůstá délky jen 10 - 15 mm, samičky jsou mnohem větší
než samečci a mají světlejší zbarvení. Samečci
jsou uhlově černí. Sklípkánek černý má mohutná rovnoběžná klepítka (ortognátní chelicery),

typická pro sklípkany, nohy krátké, přizpůsobené životu v norách. Oči jsou malé, nahloučené
v tak zvaném očním políčku. Zadní pár snovacích orgánů je u jedinců obou pohlaví prodloužený a tříčlánkový, poslední článek je na svrchní
straně světlejší.

Sklípkánek černý se vyskytuje na výslunných okrajích lesů, na stráních a suchých pastvinách, kde si staví pavučinové rourky, které
zasahují až 30 cm pod terén. Část vykukující
nad povrch je maskovaná zeminou, mechem
či drobnými úlomky dřeva. Když kořist zavadí o tuto rourku, sklípkánek vyběhne, kořisti
se stěnou rourky zmocní a ji zatáhne dovnitř,
kde ji pozře. Kořistí je hmyz, nejčastěji sarančata. Díry v rource, vzniklé bojem s kořistí,
sklípkánek pravidelně opravuje. Sklípkánci vytvářejí kolonie, které čítají až několik desítek
nor. Samice noru téměř neopouštějí, zůstávají
v ní i mláďata, která dospívají až ve třech letech. Oproti tomu dospělí samci žijí mimo noru
a v červnu a červenci vyhledávají nory samic.
Po páření se může sameček stát potravou samice. Samice se dožívají 8 - 10 let.
Podobný je sklípkánek hnědý (Atypus Affinis), jehož celé tělo je zbarveno světle hnědě,
mohutné chelicery má tmavější. Obývá lesostepi a svahy s řídkými borovými či dubovými
porosty. Samci vyhledávají nory samic na podzim, v září a říjnu.
–myš–
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INFORMACE
Z KLUBU MALÝCH DUBÁČKŮ
Maminko, tatínku, babičko, dědečku, tetičko, strýčku, máte malé
dítě nebo děti a chtěli byste jim dopřát společnost vrstevníků a sami
si v klidu vypili třeba kávu, popovídali si nebo vyměnili zkušenosti?
Přijďte mezi nás!
Děti, které prošly klubíkem, měly usnadněný nástup do školky
proto, že už byly zvyklé na přítomnost jiných dětiček a byly nucené
v rámci herny dodržovat jistá pravidla. Společná činnost rozvíjela jejich sociální dovednosti. A v tomto trendu „předškolkové přípravy“ budeme dál pokračovat.
I v následujícím školním roce budeme pořádat různé akce i pro starší děti a pro celé rodiny. Uvítáme i vaše nápady a zapojení!
Další info na www.kmd.estranky.cz.
din.

*Herna bude nově otevřena každé pondělí a středu od 8 do 12 ho-

Pondělní herna bude zaměřená více na pohybové a řečové hry,
vyzkoušíme si různé hudební nástroje a budeme si malovat a tvořit.
Středeční herna zůstane s volným programem.
Vstup do herny – členové KmD zdarma, nečlenové 15Kč za dítě.
*Bezplatné přednášky o výživě kojenců a batolat startují opět
v říjnu.
*Cvičení rodičů s dětmi začíná také až v říjnu.
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 paní Martinu Šepsovou, tel 606 826 945.
Za KmD Petra Volejníková
PLACENÁ INZERCE

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

nově otevřeno v areálu pily Luka

Dubáček -
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Sport
Karate Klub Beringin

Již třetím rokem se trenér Marek Hruška, 2. dan,
3. trenérská třída věnuje tréninku jak dětí, tak
dospělých.
Výuka probíhá zcela ve smyslu filozofie tradičního karate, tedy umění sebeobrany, využívající lidského těla v té nejúčinnější formě. Cvičením tradičního karate se člověku dostává prostředků pro
rozvoj fyzických a mentálních vlastností. Tradiční
karate se zaměřuje na rozvoj lidského organizmu
tak, aby na nejvyšší úrovni bylo vítězství dosaženo bez násilí – vítězství samo o sobě není hlavním
cílem tradičního karate. Stručně řečeno, na tréninkách cvičíme, učíme se ovládat svoje tělo i mysl.
Při každém tréninku nám pan trenér čili sensei zdůrazňuje, že vše co se učíme, smíme po-

užít pouze na svoji obranu. Karatista, ať velký
nebo malý se nepere! Ale umí ochránit sebe, svoji rodinu nebo kamaráda, pokud je to zapotřebí.
KK patří pod Českou federaci tradičního karate. To znamená, že naši cvičenci mají mož-

kondiční cvičení pro ženy
a nově i pro muže
nost se účastnit v každém roce mnoha seminářů a soutěží. A dlužno říci, že na soutěžích se
svěřenci pana trenéra umisťují pravidelně na
prvních místech!
Pokud byste měli chuť se k nám přidat, v září
bude KK provádět nábor nových členů v kategorii
dětí i dospělých. Tréninky budou opět každé pon-

Kytlice 2011 X duatlon

Ač nám to ani nepřijde, slavíme letošním ročníkem jubileum X. Kytlice X duatlonu!, a tak si Vás
dovolujeme pozvat na tuto již tradičně vydařenou sportovně-kulturní akci, pro kterou byl letos
stanoven termín 18. září, tradičně – nedělního
volna. Zázemí akce v Kytlici u České Kamenice
nezměněno, takže se můžete opět těšit na perfektní jízdu nejen během závodu!
Kytlice 2011 X Duatlon je finálovým kláním
Libereckého poháru v triatlonu a duatlonu a zároveň Mistrovstvím Libereckého kraje v duatlonu,
Poháru Cyklorenovy, závodem pro širokou veřejnost a hlavně pro všechny, co mají rádi zábavu a
sport v příjemném prostředí Lužických hor.
Distance hlavního závodu jsou zachovány z
předchozích ročníků (5 km běh – 20 km MTB – 3
km běh), stejně tak jako loňská vydařená biková
část s několika singl treky.
Absolutní novinkou je však zbrusu nový web
závodu (www.xdk.cz), kde račte serfovat a registrovat se do jednotlivých kategorií letošního jubilejního X. ročníku. Zvýhodněné startovné je pro
přihlášené do 5. září.

Společně s hlavním závodem startuje open
pretěk (3 km běh – 10 km MTB – 0,5 km běh) a
závod žactva (na trati open závodu). Trať open
závodu je „přizpůsobena“ pro méně náročné atlety, či pro ty, kteří chtějí tento sport poprvé otestovat a zjistit, že tenhle sport je fakt super.
Profíci si přijdou na své zejména z důvodu již
tradičně silné konkurence, hobíci a rekreanti si užijí nejenom díky nádherné krajině Lužických hor,
ale i nevšednímu zážitku duatlonového adrenalinu.
Závodí také dvoučlenné štafety (běžec + cyklista),
které jsou každým rokem zábavnější a prestižnější
součástí celé akce. Nejedná se o žádné mistrovství, tak jestli máte nějaký jednostopý bezmotorový povoz, přijeďte si zasportovat a pobavit.
Online registrace jsou spuštěny na webových
stránkách závodu www.xdk.cz
Hromadný start všech kategorií je v 11 hodin
(do 10.30 hodin prezentace).
Pořadatelé Outdoor sports Okrouhlá
Tel.: 608 076 531, 775 283 861
www.xdk.cz, email: koud@centrum.cz
Jitka Koudelková

Kultura
Moto- a cykloveteráni
v Dubé

V sobotu 20. srpna se v Dubé krátce zdržel
Jawa-Moto-ČZ Veteran Club Mšeno při své spanilé jzdě Máchovým krajem. Motocyklisté přijali

foto Václav Zýval

pozvání dubského Veterán klubu na společnou
exhibici a průjezd městem. Diváci měli šanci
prohlédnout si především stroje Stadion, Jawa
ČZ, ČZ a Jawa. Nejstarší stroje byly vyrobeny
v 50. letech minulého stoltí. Motocyklů se sešlo
přes padesát! Tradiční byla hojná účast členů
Veterán Klubu Dub v počtu 15 členů včeně nových tváří, 2 děti na sedačkách, 1 externí sympatizant
Děkujeme všem zúčastněným za skvělý zážitek, divákům za podporu a dobrou náladu.
www.veterani-duba.estranky.cz
www.jawaczveterani.cz
Za VK Dubá Petra Volejníková

dělí a středu od 16-17h v tělocvičně ZŠ Dubá.
Už od května se pan Hruška věnuje také kondičnímu a posilovacímu cvičení pro ženy. Cvičíme každou středu od 18 hodin v prostorách Klubu malých Dubáčků (pro ty, kdo neví – v budově
Městské knihovny v Luční ulici vedle mateřské
školy). Dámy, přijďte si s námi protáhnout tělo,
posílit zlenivělé svaly a vyformovat postavu!
Podobně koncipované cvičení nabízí pan
trenér nově i mužům. Cvičení pro muže bude
probíhat ve zkušebním čase každou středu od
19:30 hodin také v prostorách KmD.
Více info na www.karate-beringin.estranky.cz,
tel.: 775 665 353
Za KK Beringin Petra Volejníková
PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY DOKSY
AREÁL NÁDRAŽÍ

Nabízejí uhlí
Ledvice
ořech I.
ořech II.
kostka
Polsko
ořech
Německo brikety
Pospíšil Miroslav
Tel.: 777 191 858

Pohlazení

Galerie Jídelna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě představuje do 2. října 2011
tvorbu nevidomé sochařky Marianny Machalové
– Jánošíkové na výstavě s příznačným názvem
„Pohlazení“.
Autorka přišla ve svých 22 letech v důsledku nemoci o zrak. Při modelování z hlíny zjistila, že prsty plně vnímá všechny tvary i detaily
a v této činnosti se výrazně projevilo její výtvarné nadání. Věnovala se tedy sochařské práci
a později vystudovala Arte Terapii na vysoké
škole v Bratislavě. Toto vzdělání zúročila při
práci s dětmi a nevidomými dospělými. V současné době žije a tvoří ve Valašském Meziříčí.
Od roku 1999 pravidelně vystavuje v České republice i v zahraničí.
Jana Jakubská
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Veteránské rojení na
Svatováchistorickém jarmarku v Úštěku lavská jízda

Zdravíme všechny účastníky Veterán-klubu Dubá
a všechny naše příznivce. Dne 13. srpna 2011
jsme byli pozváni do Úštěku na jarmark. Opět
jsme využili služeb cyklobusu z Kokořínského
SOKU, tímto děkujeme za spolupráci a trpělivost pana řidiče. Program se konal na hlavní
scéně. Na podiu u mikrofonu stanula dvojice

práce, krásné oblečení a účesy, za krásné fotky a webovou prezentaci, za energii, se kterou
to všechno zvládají na jedničku. Ať máte pořád
tolik chuti a elánu na další akce. Také velký dík
městu Dubá za podporu.
Další jízdu plánujeme na Dny evropského
dědictví v Dubé – 10. září 2011. Srdečně všechny zveme.
M.Marklová a I.Dalecká

Město Mělník
a Masarykův Kulturní dům Mělník
Irenka a Lukáš, kteří představili jednotlivé bicykly, jejich historii a posádku s dobovým oblečením. I když začalo pršet, návštěvníci i účastníci
vše překonali. Sešlo se nás opravdu značný počet – 22 kol z toho 2 dvojkola, 2 kola s dětskou
sedačkou, tedy 9 mužů, 10 žen a 7 dětí. Všem
veteránům ještě jednou moc děkuji za přípravné

Václav byl synem českého knížete Vratislava a jeho manželky, kněžny Drahomíry ze Stodor. Podle
tradice se narodil kolem r. 907 ve Stochově u Libušína a měl šest sourozenců: dva mladší bratry,
Boleslava a Spytihněva, a čtyři sestry, z nichž je
známo jen jméno jedné, Přibyslava.
Václav byl pokřtěn, ačkoliv jeho matka byla
pohanka, a o výchovu jeho i Boleslavovu se na
Tetíně starala babička Ludmila, původem ze Pšova. Posléze byl Václav poslán do Budče, kde se
mu dostalo solidního latinského vzdělání.
Když kníže Vratislav v únoru roku 921 předčasně zemřel, byla moc rozdělena mezi Ludmilu
a Drahomíru. V noci z 15. na 16. září 921 byla
ale, zřejmě z příkazu Drahomíry, Ludmila zardoušena. Pravděpodobně již v roce 922 Václav
nastoupil na trůn a poslal svou matku a její přívržence do vyhnanství, dal v roce 924 přenést
ostatky babičky Ludmily z Tetína do Prahy a kněží, které Drahomíra vyhnala, povolal zpět.
V roce 929 vytáhl německý král Jindřich
I. Ptáčník s bavorským vévodou Arnulfem do
Čech. Aby ho zastavil, souhlasil kníže Václav
s tím, že bude platit pravidelný tribut. Pravděpodobně při této příležitosti dostal na znamení
přátelství od Jindřicha rámě sv. Víta, který byl
saským národním světcem. Na Pražském hradě Václav dokončil kostel sv. Jiří, založený Vratislavem, začal budovat chrám sv. Víta, rozlehlou
čtyřapsidovou rotundu a podnítil uznání svatosti
kněžny Ludmily.
Václavovým odpůrcům v čele s mladším
bratrem Boleslavem se Václavova politika nelíbila, pravděpodobně měl Václav s Boleslavem
i osobní konflikt. Přesto Václav přijal pozvání na
slavnost do Boleslavova sídla v Boleslavi (Staré).
Podle svého zvyku šel na ranní modlitbu do kostela sv. Kosmy a Damiána. Cestou jej Boleslav

si vás dovolují pozvat na tradiční třídenní slavnost vinařů, dobrého vína a zábavy, která bude probíhat na čtyřech scénách od pátku
16. září do neděle 18. září 2011.

Svatý Václav

napadl, ale Václav jej údajně odzbrojil. Boleslavovi společníci Václava dostihli a u dveří kostela
zabili. Bylo to 28. září 935 (starší literatura uvádí rok 929).

Boleslav usedl na trůn a tři roky po Václavově smrti dal bratrovo tělo přenést z Boleslavi do
Prahy a uložit ve svatovítské rotundě.
Již od 10. století je kníže Václav uctíván
jako světec. Byla mu zasvěcena řada kostelů,
například kostel na Proseku z r. 972. Na začátku 14. stol. mu byl zasvěcen jeden z oltářů
v bazilice sv. Petra v Římě. V českých zemích
je 332 kostelů zasvěcených sv. Václavu, a další

11

Termín akce: 28.9.2011 9:00 - 28.9.2011 16:
00 Ideální příležitost pro znalce a fanoušky
starých vozů. Jízda a setkání historických vozidel s řadou doprovodných
akcí bude uspořádáno pro
malé a velké diváky v Mladé Boleslavi. Vždy 28. září,
kdy je státní svátek a tudíž
volný pracovní den, projíždí městem kolona několika
desítek automobilových veteránů – jak místních značek Škoda a starší Laurin & Klement, tak i značek cizí provenience.
Každoročně v tento den dopoledne z Komenského náměstí startuje dlouhá kolona několika desítek nablýskaných automobilových
veteránů na projížďku po hlavních dopravních
tepnách města. Návštěvníci akce si mohou také
před startem i po ukončení jízdy historická vozidla prohlédnout a navíc si užít i zajímavého doprovodného programu, který akci vždy provází.
Průběh dne obvykle zpestřují vystoupení mažoretek, hudební vystoupení či jezdci na obřích historických kolech.
–myš-

kostely jsou mu zasvěceny na Slovensku, v Lužici, Polsku, v zemích bývalé Jugoslávie, Maďarsku, Rakousku a také v USA. Sv. Václav
a sv. Ludmila jsou dosud uctíváni i v ruské pravoslavné církvi. Svatý Václav se již v 11. století stává symbolem českého vlastenectví, české
státnosti, věčným panovníkem a dědicem české země. Velkým ctitelem sv. Václava byl Karel
IV., v novostavbě chrámu sv. Víta vyzdobil jeho
kapli nejkrásnějšími českými drahokamy. Tato
kaple se pak stala schránkou nově pořízené
české královské koruny, kterou Karel prohlásil
za majetek sv. Václava, takže budoucím králům
českým byla pouze propůjčena a byli jen jejími
dočasnými nositeli. Svatého Václava ctil i Mistr
Jan Hus. Píseň Svatý Václave byla po několik
století neoficiální národní hymnou.
Sv. Václav je hlavním patronem českých zemí
a českého státu, dále také Moravy, míru, vinařů
a sládků.
Bývá zobrazován ve zbroji, v železné košili
a knížecí čapce, s mečem a se štítem a praporcem se svatováclavskou černou plamennou orlicí
ve stříbrném (bílém) poli, od doby baroka bývá
na koni.
Jeho dalšími atributy jsou: staroboleslavské
mariánské paladium, dva andělé po stranách
a klasy a hrozny.
Svatému Václavu je zasvěcený původně románský, barokně přestavěný kostel v Deštné, významná památka. Kostel může být návštěvníkům
na požádání otevřen, klíče jsou na faře v Dubé.
Bohoslužby se konají v období květen – říjen
vždy každý 27. den v měsíci.
Pískovcové sochy sv. Václava a sv. Ludmily
stály také na schodišti kostela Nalezení sv. Kříže
v Dubé, v roce 2000 byly odcizeny.
–myš–
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7. – 10.

Kam jít v srpnu

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
zahrada Památníku
Doksy
XXVI. ročník řezbářsko
Koná se u příležitosti oslav Mezinárodního
K. H. Máchy
-dřevosochařského sympozia
roku lesů 2011 a stejnojmenného projektu.

SO 10.

Sušárna chmele

Dubá

13,00

Dny evropského dědictví

NE 11.

Doksy

17,00

Koncert

ČT 15.

Kostel sv.
Bartoloměje
Navrátilův sál

Nový Bor

18,00

Tam u města Vídně nedaří se bídně

SO 17.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

15,00

Saxana – dívka na koštěti

SO 17.

KD Crystal

Česká Lípa

18,00

MISS Lenory 2011

PO 19.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Prolhaná Ketty

ÚT 20.

Městské divadlo

Nový Bor

20,00

Karel Plíhal

ČT 22.
PÁ 23.
ČT 29.

Malá škola
Navrátilův sál
Navrátilův sál

Dubá
Nový Bor
Nový Bor

18,00
19,00
19,00

Veřejné zasedání zastupitelstva
Přelet M.S.
Zhasínání

ČT 29.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

Zamilovat se…

Během 2. ročníku bude otevřena technická památka sušárna chmele s výstavou
o chmelařství v regionu.
Komorní orchestr Dvořákova kraje v čele
s dirigentem Václavem Mazáčkem.
Přednáška u příležitosti Dnů evropského
dědictví o historii Navrátilova sálu s promítáním diapozitivů.
Saxana je neobyčejná mladá čarodějnice.
Čarování jí totiž moc nebaví. Jednou, když
je na třista let po škole, zatouží stát se
člověkem. Není to jednoduché.
Závěrečná módní přehlídka zimních a
letních modelingových kurzů.
V hlavní roli komedie se představí M. Bočanová, Z. Pantůček, I. Andrlová aj.
Jemná a hravá poetika, nehumpolácký
humor a famózní kytarové umění. Mládeži
do 12.let nepřístupno
Koncert dívčího swingového tria
Koncert novoborské folkové skupiny Zhasni a jejích hostů
Sen, který nesníš, se ti může splnit. Hrají:
Jana Paulová a Pavel Zedníček.

60,-

100,- ke stolu
80,- na tribunu
250,220,v předprodeji
250,- na místě
70,70,350,-

