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V Dubáčku
najdete:
– Finanční příspěvky
Města Dubá (str. 2)
– Dubští veteráni
– Poděkování
p. Kubátovi (str.

(str. 4)

6)

– Výstava Panoramatický svět (str. 15)

Rozloučení se žák y 9. tříd

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
dříve, než se pustím do rekapitulace akcí
realizovaných v uplynulém měsíci a výčtu některých prací naplánovaných na letní prázdniny,
ráda bych vás informovala o výsledku humanitární sbírky, která byla v našem městě vyhlášena v polovině května. Stejně jako v letech předešlých byla sbírka oblečení, lůžkovin, hraček
a obuvi uspořádána ve spolupráci s Diakonií
Broumov, zapojilo se do ní celkem 48 občanů
Dubé a okolních obcí. Výtěžek sbírky byl srovnatelný s předešlými ročníky. Koncem května tak
pracovníci Diakonie Broumov odvezli z přízemí
radnice na 73 pytlů a krabic oblečení a lůžkovin a 6 pytlů hraček. Veškeré věci, odevzdané
v rámci sbírky jsou určené pro sociálně slabé
a potřebné spoluobčany. Všem, kteří se do sbírky zapojili, patří naše poděkování.
Ve druhé polovině června byla v nedamovském letním kině vztyčena nová konstrukce na
promítací plátno, k jejímuž vyzdvižení bylo zapotřebí povolat jeřáb. Vše proběhlo bez problémů a podle plánu, a to včetně natažení nového
plátna. Opravy a položení nového povrchu se
dočkalo také pódium. Stávající podobu letního kina již měli možnost zhlédnout návštěvníci
školní akademie, která se zde konala. V době

uzávěrky tohoto čísla dokončují naši pracovníci
ještě oplocení, které bylo zničené a bylo jej třeba vyměnit. Celková rekonstrukce letního kina
stála naše pracovníky mnoho času a sil, proto
jim i panu Hliňákovi, který jim byl výrazným pomocníkem, patří skutečně velké poděkování za
skvěle odvedenou práci.
Téměř v samém závěru měsíce jsme s úřadem práce vstoupili v jednání o prodloužení
smluv pro pět pracovníků VPP, kteří měli pro
město původně pracovat pouze do konce června. Po podpisu smlouvy by se tak o čistotu a pořádek v Dubé měli starat až do konce září.
V Deštné byla za výrazné spolupráce
s osadním výborem srovnána a upravena plocha za obchodem, která bude využívána jako
hřiště. Protože tento pozemek v minulosti nebyl nijak využíván ani udržován, byl zde vysetý
nový trávník, který se díky příznivému počasí
ujal rychleji a lépe, než jsme čekali. Věřím, že
iniciativu osadního výboru a práci města místní
občané ocení a nové hřiště uvítají.
V následujících týdnech se pracovníci městské údržby pod vedením pana Šmola budou
opět zabývat opravami místních komunikací.
Po opravě asfaltového povrchu autobusového nádraží by tak měly následovat vyspráv-

ky cest v Deštné, Zakšíně či z Nedamova na
Panskou Ves a na Nedvězí. Vše samozřejmě
bude podřízeno počasí a našim technickým
možnostem. Přesto se budeme snažit vyhovět
vašim žádostem.
Ráda bych všechny prostřednictvím tohoto
sloupku pozvala na tradiční kulturní akce do Nedamova, a to na Pivní slavnosti plné soutěží,
které se konají v sobotu 16. července a na country festival Dubský zelenáč, který se bude konat
o týden později v sobotu 23. července.
S větším předstihem vás srdečně zvu také
na již 17. ročník Mezinárodních jazzových
dnů Dubá-Nedamov, který je připraven na
12. a 13. srpna. Právě o programu Mezinárodních jazzových dnů se v krátkosti můžete dočíst v samostatném článku, podrobně pak bude
celý program zveřejněn v srpnovém vydání Dubáčku, na plakátech, úřední desce i webových
stránkách města Dubá.
Závěrem vám přeji krásný a sluncem zalitý
červenec a těším se s vámi na viděnou na kulturních akcích, kterých máme před sebou v letních měsících skutečně mnoho.
Mgr. Zdeňka Šepsová
starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren
odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Lenka Čermáková. Žádosti je nutné podat
nejpozději do úterý dne 15. listopadu 2011 na podatelnu Městského úřadu Dubá.

MĚSTSKÉ LESY DUBÁ ,
organizační složka města Dubá,
přijmou do pracovního poměru na
dobu určitou od 1. srpna 2011 do
poloviny prosince 2011

LESNÍHO
DĚLNÍKA - DĚLNICI
pro pěstební činnost (výsadba,
ožin, výřez plevelných dřevin,
příprava půdy, apod.).
Předpoklady:Dobrý zdravotní stav
V případě Vašeho zájmu
kontaktujte prosím pana lesního
Zbyška Stibora,
tel.: 606 904 093.

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina s dětmi do 26 let věku a žijete na
Českolipsku či Novoborsku? Nacházíte se dlouhodobě v obtížné životní situaci, kterou nedokážete sami bez pomoci překonat z důvodu materiálních a ekonomických podmínek života či
odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo
chybějícího rodinného zázemí? Potom Vám
nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, abychom Vám umožnili žít normální
rodinný život dle Vašich představ.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízí: sociální poradenství a zprostředkování navazujících sociálních služeb; pomoc při
prosazování práv a zájmů; pomoc při komunikaci s úřady; pomoc při řešení nevyhovující
bytové situace; podporu při hledání zaměstnání; doprovázení k jednání na úřady, do školy či
k lékaři; pracovně výchovnou činnost s dětmi;
podpora při zvyšování sociálních kompetencí;

pomoc při řešení krizových situací v rodině; psychologickou pomoc; právní pomoc.
Služba je poskytována bezplatně.
Služba je poskytována ambulantní formou na
kontaktních místech a terénní formou v přirozeném sociálním prostředí (např. v místě bydliště).
Rodiče se mohou obrátit na terénní sociální pracovnici Mgr. Markétu Křivskou, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., pobočka Česká Lípa, tel: 487 853 481,
mob: 734 575 535, e-mail: czpcl@volny.cz,
www.czplk.cz.
Projekt IP 1 “Služby sociální prevence v Libereckém kraji”, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023,
realizovaný podle rozhodnutí č. OPLZZ-ZS22-12/
2009, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Mgr. Zdeňka Šepsová
starostka města Dubá

Usnesení z veřejného zasedání
Usnesení č. 6/2011 ze dne 23. června 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.) Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 6/2011.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
paní Evu Jelenovou a pan Milana Netrha a zapiso-

vatele usnesení pana Lubomíra Wagenknechta.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2011 ze dne 19. května 2011 včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 5/2011 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí

Dubáček
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JUBILEA

4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městských nemovitostí (složka č. 14/11): budova č.p. 81
ve Školní ulici v Dubé (nákupní středisko) stojící na
st.p.č. 233/1, a pozemky st.p.č. 233/1, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 976 m2, st.p.č. 233/2,

Z městské matriky

Beneš Jindřich, Dubá
75 let
Gurná Radmila, Dubá
Fialová Libuše, Dubá
70 let
Řeháková Eva, Rozprechtice 80 let

NAROZENÍ
Tůmová Jana, Dubá

na Městském úřadě Dubá.

ÚMRTÍ

Z

Pabiška František, Dubá
Michoinová Marie, Dubá

Dne 20.6.2011 uplynulo 10 smutných let, kdy nás opustil pan Jiří Vnuk z Dubé.
Vzpomíná celá rodina
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dubáček -
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zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá.
pro: 7
proti: 2
zdrželo se: 0
komentář starostky: Podmínky prodeje jsou následující: zachování dosavadního využití budovy
(nákupní středisko – prodejna potravin, prodejna
masa a uzenin, cukrárna apod.), výše kupní ceny
činí minimálně 5 000 000,- Kč za celý předmět prodeje, splatnost kupní ceny při podpisu kupní smlouvy,
možnost prodeje i částí předmětu prodeje v podílech
podle podlahových ploch budovy, zřízení předkupního práva ve prospěch města Dubá na dobu 10 let,
v případě uplatnění tohoto předkupního práva, bude
cena stanovena ve stejné výši, za kterou zájemce
(strana kupující) od města Dubá předmět prodeje
kupuje. Zájemci o koupi nákupního střediska musí
předložit písemnou nabídku obsahující: jméno a příjmení zájemce, rodné číslo, trvalé bydliště nebo název právnické osoby, IČ, sídlo, popř. živnostenský list
nebo výpis z obchodního rejstříku, telefonní kontakt,
podnikatelský záměr, navrhovanou výši kupní ceny,
a to v termínu nejpozději do středy dne 31. srpna
2011 do 1600 na adresu Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí č.p. 138, 471 41 Dubá, v uzavřené
obálce s nápisem „Prodej nákupního střediska v Dubé“. Bližší informace k této záležitosti vám podá či
možnost prohlídky předmětu převodu vám zajistí pan
Bedřich Janďourek, tajemník Městského úřad Dubá,
tel. č. 487 870 496. S celým dokumentem „Zveřejnění
záměru města Dubá“ se můžete seznámit na úřední desce Městského úřadu a na internetových stránkách města Dubá. Záměr bude zveřejněn dne 29. 6.
2011 na dobu 30 dní. Následně bude tato záležitost
předložena k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu
města Dubá. Město Dubá si vyhrazuje právo tento
svůj záměr zrušit bez udání důvodu.
4b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev. 11/
11, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části p.p.č. 3014, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 25 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek před
objekty č.p. 125 a č.p. 126 v Dubé, který je součástí uceleného komplexu městských pozemků. Vzhledem k této skutečnosti je vhodné, aby město Dubá
zůstalo i nadále vlastníkem tohoto pozemku.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již
vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 12/11):
podle vypracovaného geometrického plánu se jedná
o p.p.č. 19/10, ostatní plocha o výměře 398 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Strana
kupující: pan J.P., kupní cena činí 15 920,- 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: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
č.ev. 8/11): část p.p.č. 673, část p.p.č. 771/1, část
p.p.č. 1219/2, část p.p.č. 1238/1, vše ostatní plochy o celkové výměře cca 170 m 2, v obci Dubá,
katastrální území Dřevčice. Jedná se o pozemky
zasahující do stavby „Most ev. č. 2601-0 přes Heřmánecký potok u Sušice“. Strana kupující: Liberecký kraj, kupní cena činí 40,- Kč za 1 m2 pozemku
plus správní poplatky. V této souvislosti bude nejdříve uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní
č.j. OLP/443/2011 a následně po realizaci uvedené
akce a po vyhotovení geometrického plánu bude
uzavřena budoucí kupní smlouva.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0

4e) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města Dubá (složka č. 13/11) nabízený pozemek p.p.č. 423/1, lesní pozemek o výměře 8 270 m2, v obci Dubá, katastrální
území Horky u Dubé. Jedná se o pozemek včetně
porostů, který navazuje na pozemky městských lesů,
tuto koupi doporučil odborný lesní hospodář Městských lesů Dubá. Strana prodávající: pan Z.V., celková kupní cena činí 90 000,- Kč se splatností při
podpisu kupní smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu města
Dubá na rok 2011, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na internetových stránkách města Dubá.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Strana příjmů se zvýší
o 547 tisíc Kč, jedná se o přijaté dotace z úřadu práce a ministerstva kultury na městskou památkovou
zónu a dotace z krajského úřadu pro hasiče. Výdaje
budou zvýšeny v § 2212 (silnice) o 373 tisíc Kč na
předláždění cesty na Malé Straně, v § 3322 (zachování kulturních památek) o 482 tisíc Kč na okna na
poště, sklepy a příspěvek města na městskou památkovou zónu, v § 3745 (péče o vzhled obce a veřejnou zeleň) o 172 tisíc Kč na náklady spojené s dotací z úřadu práce, v § 5512 (protipožární ochrana)
o 172 tisíc Kč na náklady k dotaci z krajského úřadu.
Celkem budou výdaje zvýšeny o 1 milión 199 tisíc
Kč. Po úpravě č. 3/2011 bude schválený rozpočet
kladný ve výši 506 tisíc Kč.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních prostředků města Dubá ke dni 20. června 2011.
komentář starostky: K 31. 5. 2011 dosahují v tomto roce příjmy města 13 miliónů 285 tisíc Kč a výdaje 10 milionů 301 tisíc Kč. Výsledek hospodaření
je +2 milióny 984 tisíce Kč. K 20. 6. 2011 byl stav finančních prostředků města 9 miliónů 576 tisíc Kč.
6) ZMĚNILO na návrh paní starostky rozhodnutí Zastupitelstva města Dubá č. 8-2/2011 ze
dne 17. února 2011 následovně: v rámci přidělených finančních prostředků ve výši 400 000,- Kč
od Ministerstva kultury ČR na Program regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2011, budou v letošním
roce realizovány tyto stavební akce:
–
kulturní památka: budova č.p. 192 ve Školní
ulici v Dubé; vlastník objektu: město Dubá; navržená akce obnovy: výměna 22 kusů špaletových
čtyřkřídlých oken a 6 kusů špaletových jednokřídlých oken budovy; rozpočtované náklady činí celkem
526 000,- Kč, podíl z programu regenerace MPZ
činí 263 000,- Kč, podíl z rozpočtu města Dubá činí
263 000,- Kč
–
kulturní památka: rodinný dům č.p. 220 ve Vodní ulici v Dubé; vlastník objektu: Jan Rypar, bytem
Dubá; navržená akce obnovy: výměna střešní krytiny, vchodových dveří, oken a oprava fasády domu;
rozpočtované náklady činí celkem 274 848,- Kč, podíl z programu regenerace MPZ činí 137 000,- Kč,
podíl z rozpočtu města Dubá činí 27 485,- Kč a podíl
vlastníka činí 110 363,- Kč
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
7) VYBRALO na návrh paní starostky na základě výsledku posouzení hodnotící komise na realizaci stavební akce „Obnova původní kamenné dlažby
na místní komunikaci na Malé Straně v Dubé“ zhotovitele společnost INGSTAV Doksy s.r.o., se sídlem v Doksech. Stavební akce bude provedena podle předložené cenové nabídky. Cena za dílo činí 372
578,- Kč včetně DPH.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Do veřejné zakázky malého
rozsahu se přihlásili tři zájemci: STRABAG a.s. Česká Lípa; INGSTAV Doksy s.r.o., Doksy; WIKO-SER-

VIS spol. s r.o., Praha. Všichni dodali požadované
informace a dokumenty a městské zastupitelstvo vybralo na návrh hodnotící komise nabídku s nejnižší cenou. Na realizaci akce jsme zažádali o dotaci
z Programu rozvoje venkova prostřednictvím LAG
Podralsko ve výši 211 900,- Kč.
8) VYBRALO na návrh paní starostky na základě
výsledku posouzení hodnotící komise na realizaci
stavební akce „Rekonstrukce bytu č. 3 v městské
budově č.p. 12 na Masarykově náměstí v Dubé“
zhotovitele stavební firmu Petr Tamchyna, se sídlem v Doksech. Stavební akce bude provedena
podle předložené cenové nabídky. Cena za dílo
činí 613 364,- Kč včetně DPH.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 1
komentář starostky: Na výzvu veřejné zakázky
malého rozsahu reagovaly dvě firmy: Miroslav Novák, STANO-stavební práce, Dubá a Petr Tamchyna, stavební práce, Doksy. Na doporučení hodnotící
komise zastupitelstvo vybralo nabídku pana Tamchyny, jehož cena za dílo byla nižší.
9) VYBRALO na návrh paní starostky na základě výsledku posouzení hodnotící komise na realizaci akce „Projektové práce – areál skalních sklepů v ulici Sadové v Dubé“ zpracovatele společnost
MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol.
s r.o., se sídlem v Praze. Tato akce bude provedena podle předložené cenové nabídky. Cena za dílo
činí 327 600,- Kč včetně DPH.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Na vypracování projektové
práce obdrželo město Dubá tři nabídky: Ing. arch.
Milena Migrénová, Praha; Ing. arch. Jan Dluhoš;
MURUS spol s r.o. Praha. Všichni zúčastnění dodali veškeré požadované materiály a informace. Na
základě doporučení hodnotící komise, zastupitelstvo
vybralo nejnižší cenovou nabídku od firmy MURUS
spol. s r.o, Praha.
10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
nájemní smlouvu č. CES 977/2011 mezi městem
Dubá a Severočeskou vodárenskou společností
a.s. Předmětem nájmu je pronájem vodního díla
„Dubá – ulice Sadová, Nové Město, Dlouhá, Malá
Strana – kanalizace“ za účelem jeho provozování
pro veřejnou potřebu.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
týkající se:
a) seznamu akcí města Dubá na rok 2011
komentář starostky: V letošním roce byly dosud
realizovány akce v hodnotě 1 268 300,- Kč.
b) pozvání na kulturní akce v Dubé
komentář starostky: Všechny srdečně zvu na
tři největší akce letošního léta a podzimu. V sobotu dne 2. července pořádá město Dubá LETNÍ
SLAVNOSTI s bohatým kulturním programem, vystoupí celá řada známých umělců, Klub Beringin
Dubá – karate a Veterán klub Dubá – historické
bicykly. V závěru oslav nebude chybět ani ohňostroj. Další významnou kulturní akcí je již 17. ročník Mezinárodních jazzových dnů, který proběhne
ve dnech 12. a 13. srpna 2011 v Nedamově. Organizátor, pan Vít Fiala, připravil jako každý rok
zajímavý program, jehož zlatou tečkou bude vystoupení čestné občanky města Dubá paní Evy
Pilarové a X-TETU Víta Fialy a Petra Vondráčka
s Lokomotivou. Další zajímavou akcí bude program organizovaný manželi Volejníkovými v rámci
Dnů Evropského dědictví 2011. Dozvíte se o historii bývalé sušárny chmele a o budoucí podobě
této unikátní technické památky. Celým odpolednem bude návštěvníky provázet Trio Los Rumberos a čeká vás mnoho dalších překvapení a zajímavostí.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta
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Mezinárodní jazzové
dny se kvapem blíží

Dubáček

Milovníci jazzu, máme pro vás skvělou zprávu. Za měsíc se opět sejdeme
v nedamovském letním kině. Proč? Protože v pátek 12. srpna tu úderem
19. hodiny vypukne již 17. ročník všemi dlouho očekávaných Mezinárodních
jazzových dnů Dubá – Nedamov.
V průběhu prvního večera tohoto dvoudenního hudebního svátku se na
pódiu letního kina vystřídají Little Big Band Roudnice nad Labem, Big Band
Michaela Wollmanna Kosmonosy a na závěr pak F Dur Jazz Band Zlín a Zuzana Sapárová – finalistka soutěže Česko-Slovenská Superstar 2010.
Následující sobotní odpolední program od 15 hod. se ponese v duchu
hudebně literárním (vstupné je dobrovolné). Večerní program bude zahájen
v 18 hodin a těšit se můžete na Big Band CL Česká Lípa, Los Rumberos,
The Swings a Kolínský Big Band. Zlatou tečkou bude vystoupení čestné
občanky města Dubá paní Evy Pilarové a X-Tetu Víta Fialy. Pořádně rozpálit
nás opět přijede i Petr Vondráček s Lokomotivou. Uznejte, opravdu je se na
co těšit. Vstupné na každý večerní program je pouhých 150,- Kč, za které
vás čeká jedinečný hudební zážitek. Takže na viděnou v Nedamově!
Zuzka Martínková

Dubští veteráni

V sobotu 11.6.2011 vyjeli dubští veteráni pod vedením Lukáše Daleckého na další spanilou jízdu. Tentokrát na sraz veteránů na zámku Lobeč.
Z Dubé byli převezeni cyklobusem Kokořínského SOKU do Lobče. V areálu
zámku byla vystavená historická kola náležitě obdivována. Rovněž dobové
kostýmy účastníků sklidily ocenění návštěvníků.
Na dvojkole jeli tentokrát Lukáš s Petrou. A že jim šlapalo! Byli úžasně
sehraní. Z Lobče celý peloton vyrazil do asi 5 km vzdáleného Mšena na
vlakové nádraží na akci „Na Kokořínsko s párou…“ I zde skupina nadšenců vzbudila pořádný rozruch – úžasná záležitost.
Ještě předtím podnikli za potlesku přihlížejících okružní jízdu po Mšenském náměstí.
PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

Jménem všech účastníků děkuji za příspěvek města Dubá na cestovné za cyklobus. Ten většinu odvezl i ze Mšena zpět do Dubé. Lukáš D.,
Pavel A., Roman B., Petr M., Petr B. a Petra D. jeli statečně ze Mšena
na kolech. Sešli jsme se poté v Nedamově a zakončili tam s kytarou celý
skvělý den.
Velké poděkování ode všech patří Romanovi Bábovi, Petrovi Bystrému a Petrovi Melicharovi za technickou přípravu všech bicyklů. Bez nich
by to nešlo.
Seznam účastníků: Lukáš Dalecký, Iveta Dalecká, Kája Dalecký, Karolína Dalecká, Roman Bába, Markéta Bystrá, Petr Bystrý, Petra Šolcová,
Michaela Bartošová, Petra Dolanská, Petra Volejníková, Vojta Bartoš, Miluše Marklová, Pavel Adamec, Barbora Tomášková, Bohunka Mynaříková,
Petr Melichar. Doprovodné vozidlo – Martin Volejník + Vojtíšek
M. Marklová

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat našim děvčatům a pánům z VPP za svědomitě a dobře odváděnou práci,
díky níž je naše město i okolní obce krásně čisté a upravené.
Velké poděkování patří samozřejmě našim údržbářům a v neposlední řadě i panu Hliňákovi, kteří společně změnili letní
kino k nepoznání. Díky moc, jste super!
Zuzka Martínková, ekolog

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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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v květnu

l Dne 6.5.2011 od 08:58 do 09:51 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Chlum s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Lokalizace a následná likvidace byla provedena
pomocí kominického nářadí z půdního prostoru
bytového domu.
Příčina vzniku požáru byla v nedostatečně vyčištěném komínovém tělese. Požár byl beze
škody, uchráněno 200.000,- Kč. Byl vydán zákaz používání komínového tělesa do provedení
revize odborně způsobilou osobou.

l Dne 9.5.2011 od 15:00 do 18:45 hodin
vyjela jednotka k požáru lesního porostu do
Podolce, KÚ Jestřebí s technikou 2x CAS-32
T148 v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
na ploše 50 x 50 metrů při kterém hořela lesní hrabanka, borůvčí a nižší křovinatý porost.
Požářiště se vlivem povětrnostních podmínek
(silného větru a sucha) rozšířilo na plochu 50
x 150 metrů. Lokalizace a následná likvidace
požáru byla provedena sedmi proudy „C“. Na
místě dále zasahovaly jednotky HZS ÚO Česká Lípa, Doksy I, Doksy II a Holany. Škoda a
příčina vzniku požáru je v šetření Policie ČR.
l Dne 10.5.2011 od 14:32 do 15:35 hodin
vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v Dubé s technikou RZA
I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda motocyklu s jednou
zraněnou osobou, které byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc. Motocykl byl zajištěn
proti požáru a úniku provozních kapalin. Místo
zásahu předáno Policii ČR.
l Dne 14.5.2011 od 03:01 do 03:54 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy číslo 270 s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zá-

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
všechny soboty,
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).

sahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil se dvěma zraněnými
osobami, které byly v péči Záchranné zdravotní
služby. Jednotka provedla protipožární zabezpečení vozidla (odpojení AKU) a kontrolu úniku
provozních kapalin. DN bez úniku. Místo zásahu předáno Policii ČR.
l Dne 19.5.2011 od 10:27 do 12:41 hodin
vyjela jednotka k požáru do Zakšína-Koutno
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 +
3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu se jednotka vybavila jednoduchými
hasebními prostředky a pěšky došla k místu
požářiště, které bylo nedostupné pro mobilní
požární techniku. Na místě se nacházela dvě
požářiště o rozloze 4 x 4 metry a 1,5 x 1 metr.
Lokalizace a následná likvidace byla povedena
jednoduchými hasebními prostředky (lopaty a
krumpáče). Místo zásahu předáno správci polesí Lesů ČR s.p., závod Mělník, s nařízenou
dohlídkou. Příčina vzniku byl otevřený plamen
(svíčka) na pietním místě skály Koutno. Požár
beze škody.

l Dne 21.5.2011 od 16:38 do 19:22 hodin vyjela jednotka k dohašení požáru v KÚ Zakšín-Koutno s technikou RZA I Nissan Patrol a 2x
CAS-32 T 148 v počtu 1 + 7. Se správcem polesí Lesů ČR s.p., závod Mělník, byla nalezena
přístupová cesta pro mobilní požární techniku.
Na místě bylo průzkumem zjištěno požářiště o
rozloze 6 x 6 metrů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním proudem „C“.
l Dne 22.5.2011 od 12:42 do 19:15 hodin
vyjela jednotka k požáru lesního porostu na
Horní Housku-Brunclík s technikou CAS-16 Zil
a CAS-32 T 148 v počtu 1 + 11. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn požár lesní hrabanky na rozloze 40 x
30 metrů v nedostupném terénu. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto ustavit techniku CAS-16
Zil ve svahu pod požářištěm a dál zbudovat
dopravní vedení „C“ v délce 300 metrů. Lo-

kalizace a následná likvidace byla provedena
dvěma proudy „C“. Dodávku hasební vody zajistily jednotky HZS Středočeského kraje, ÚO
Mělník, HZS ÚO Česká Lípa, JSDHO Mšeno,
Doksy a Mimoň. Místo zásahu předáno majiteli s nařízenou dohlídkou. Příčina vzniku požáru
byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Škoda
je v šetření Policie ČR.
l Ve dnech 25. – 26.5.2011 od 16:55 do 14:
51 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu v polesí Obrok, Kostelec s technikou RZA
I Nissan Patrol a CAS-32 T 148 v počtu 1 +
8. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn požár o rozloze 1,5 ha ve
špatně dostupném skalnatém terénu, při kterém
hořela lesní hrabanka, borůvčí a nižší porost.
Požářiště bylo velitelem zásahu rozděleno na
tři bojové úseky. Lokalizace a následná likvidace byla provedena šesti proudy „C“. Čerpací stanice byla zřízena na rybníce v Tuhanci.
Na místě dále zasahovaly jednotky HZS ÚO
Česká Lípa, JSDHO Tuhaň, Doksy I, Doksy II,
Holany, Mimoň, Zákupy a Česká Lípa. Příčina
vzniku požáru byla nedbalost, nebo úmyslné
zapálení. Škoda je v šetření Policie ČR.
Jaroslav Hoza

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
úterý 5.7.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

sobota 16.7.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

sobota 30.7.
MUDr. Jitka Červenková
Nám. Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 134

středa 6.7.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 843 622

neděle 17.7.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

neděle 31.7.
MUDr. Jana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

sobota 9.7.
KN Liberec, a.s., Budova LDN
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

sobota 23.7.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

neděle 10.7.
MUDr. Lubomír Picmaus
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 824 900

neděle 24.7.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662
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Poděkování panu Kubátovi

Při návštěvě autokempu Nedamov si můžete všimnout nového malého podia s dřevěnými
kostkami ke hraní a poblíž umístěné kladiny ve
tvaru jezevčíka. Tyto herní prvky pro nás všechny navrhl a vyrobil pan Václav Kubát.
Ing. Irena Žalovičová
VÁCLAV KUBÁT
významný český výtvarník, pedagog a organizátor, který se zasloužil o poválečnou slávu české
dřevěné hračky.

Vynikající pedagog
Roku 1963 se V. Kubát stal vedoucím výtvarníkem
vývojového oddělení družstva Výtvarná řemesla
Praha. Začal vyučovat na své mateřské Střední
uměleckoprůmyslové škole na Žižkově náměstí v Praze, nejdříve praktické předměty, později
technologii a výtvarné disciplíny včetně navrhování hraček a užitkových předmětů. Jeho „rukama“
prošlo na 250 studentů, z nichž mnozí pokračovali
na vysokých školách v oborech design, ilustrace,
animovaný film, loutkářství, scénografie, architektura, textilní tvorba, ale i pedagogika, dějiny uměni
apod.; někteří zůstali tvorbě hraček věrni.

Zakladatel výtvarných spolků
Václav Kubát založil v roce 1992 Sdružení pro
hru a hračku (výrobci, obchodníci, teoretici, výtvarníci) a v roce 1994 Asociaci hračka jako součást Unie výtvarných umělců ČR; oběma sdružením dodnes předsedá. Současně se vznikem
Sdružení pro hru a hračku inicioval a vytvořil pravidla soutěže o správnou hračku. Šlo o to najit
a ohodnotit takové hračky, které je možné dopo-

vyrábějí na mnoha místech Evropy. Slovy Václava
Kubáta: „Hračka je předmět sloužící k spontánní
hře dítěte. Měla by odpovídat jeho věku, mít velikost přiměřenou ruce a být zhotovena z materiálů
dítěti příjemných a přitom trvanlivých a odpovídajících požadavkům hygieny i bezpečnosti. Tvarově
by neměla kazit vkus, obsahově by naopak měla
být sice srozumitelná, ale zároveň nechávat prostor pro fantazii. Její tvůrce se musí opírat o po-

ručit školám i odpovědným rodičům. Do soutěže
se přihlašují jak výrobci, tak distributoři, firmy i
jednotlivci. Každá vybraná hračka získává diplom
s právem užívat označení „Správná značka – vybráno odborníky“. Za uplynulých 15 let získalo
toto označení na devadesát hraček. Václav Kubát je také vyhledávaným hodnotitelem v širokém
spektru uměleckých oborů, a tak léta pracoval
v komisi UNESCO a dodnes působí v komisi mezinárodního Bienále kresby.
Originální autorská tvorba
Hračky a dětská hřiště Václava Kubáta jsou vysoce hodnoceny i v mezinárodním měřítku. Hračky
podle jeho originálních autorských návrhů se dnes

znatky odborníků a navíc se vžít do role dítěte.“
Umělecko-průmyslové muzeum v Praze nyní připravuje zařazení díla Václava Kubáta do své stálé
expozice. Václav Kubát nyní žije v Heřmánkách,
kde si vybudoval bydlení již před více jak 30ti lety.
Má zde také atelier a dílnu. Stále se aktivně věnuje své autorské tvorbě.
Markéta Slezák

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU
ČESKOLIPSKO

Nejen tak se jmenuje projekt podpořený z evropského Fondu pro regionální rozvoj, ale je to
i záměr a hlavní cíl Sdružení Českolipska pro
následující roky. Turistický region Českolipsko
tvoří dvě oblasti – Máchův kraj a Lužické hory
s podoblastmi Máchův kraj, Kokořísko, Podralsko, Hrádecko – Chrástavsko a Novoborsko.
Všechny tyto oblasti mají zájem na rozvoji
cestovního ruchu a mohou z výstupů tohoto
projektu, kterými jsou regionální propagační
materiály, profitovat. Nejaktuálnějším výstupem je vydání letních turistických novin, které
budou zdarma k dispozici na všech informač-

Dubáček

ních centrech a v místech s vyšší koncentrací
turistů. Svým obsahem přiblíží možnosti trávení volného času na Českolipsku, sezónní novinky a seznam akcí konaných nejen v době
prázdnin. Současně s turistickými novinami
byl vytvořen nový čtyřjazyčný image materiál
turistického regionu. Posledním propagačním
materiálem pro letošní rok budou trhací mapy
Českolipska. Podle průzkumu na informačních
centrech je to jeden z nejžádanějších materiálů, o který mají návštěvníci zájem.
Markéta Humpoláková, DiS., manažer
turitických oblastí Sdružení Českolipsko

PLACENÁ INZERCE

Nově otevřené

Kosmetické studio VIVA

zve všechny ženy k relaxaci
a odpočinku. Nabízím velký výběr
služeb a individuální přístup.
Kromě základního ošetření pleti
nabízím také:
ošetření BIOSTIMULAČNÍM
LASEREM (akné, jizvy, strie,
vrásky a jiné)
HOT STONES – lávové kameny
INDICKÁ A ANTISTRESOVÁ
MASÁŽ HLAVY
PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
OŠETŘENÍ CELULITIDY
DEPILACE
MANIKURA
NEHTOVÁ MODELÁŽ
P-SHINE
PARAFÍNOVÉ OŠETŘENÍ
SOLÁRIUM
Bližší info a objednávky na tel:
732 12 90 80
www.vivaduba.cz

Dubáček -
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Z Bukovce do Dubé

Trochu delší, asi dvanáctikilometrový výlet, zahájíme tím, že vyjedeme z Dubé autobusem
do Bukovce. Ze zastávky se vydáme kousek
zpět po hlavní silnici, prohlédneme si soukromým majitelem opravenou hasičskou zbrojničku
a sousední boží muka, mineme mohutnou sto-

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

si všimneme křížku s datem 10.4.1948 na soklu. Naproti křížku odbočíme ze značené cesty, půjdeme lesní cestou, přes kterou je padlý
stromek, a vyjdeme na zpevněné cestě. Dáme
se na ní vlevo a půjdeme příjemnými lesními
partiemi až do míst, kde se k cestě opět připojí
turistické značení, zelené a žluté.
Jdeme stále po zpevněné cestě, místy
jsou po levé straně skalní útvary, napravo vý-

Skalní místnost

táčce. Zde odbočíme pěšinou mezi borůvčím
mírně vlevo a dojdeme k hraně skal, odkud
je působivý výhled do kraje. Můžeme z ces-

Boží muka v Bukovci

dolu a posléze první cestou napravo odbočíme.
Přejdeme mostek a mezi ploty stoupáme mírně
vzhůru kolem domů. Větve lísek a staré stromy
tvoří nad cestou hustou klenbu. Jdeme stále

Skály u zpevněné cesty

Výhled

hled do rokliny. Dojdeme až k rozcestníku na
Panenském hřebeni, můžeme tu i posedět pod
turistickým přístřeškem. Žlutá turistická značka vede z rozcestí k Nedvězí, zelená k Vrabcovu. Půjdeme neznačenou cestou rovně vzhůru
a dostaneme se tak na samý vrchol hřebene. Je
odtud pěkný pohled vpravo do lesnatého údolí.
Cesta z vrcholku klesá dolů a připojuje se k ze-

ty také odbočit širší pěšinou více vlevo, po ní
se dostaneme na vrcholky kamenných homolí,
řídce porostlých borovicemi. I odtud je pěkný
výhled. Vrátíme se potom zpět na značenou
cestu a půjdeme po ní dál. Vlevo vedle cesty

Cesta z Bukovce

dál, až se porost mění v les. Mineme odbočku
doleva k oplocence, půjdeme ještě kus rovně
a pak se dáme mírně doleva, cesta se zužuje
v pěšinu a soupá stále vzhůru. Po obou stranách mezi stromy vidíme skalní stěny, v jednom
místě nalevo je ke skále přistavěný jednoduchý srub. Roklina se zužuje, podejdeme padlý
kmen, ale jdeme stále nahoru, až po levé straně uvidíme ve skalním bloku vytesanou místnost a vzápětí vyjdeme na zpevněnou cestu,
která je značená zelenou turistickou značkou.
Dáme se na ní vlevo.
Zelená turistická značka odbočuje na lesní
cestu – půjdeme po ní, podél oplocenky k za-

Na Panenském hřebeni

Křížek v lese

lené turistické značce. O něco dále značka na
kmínku břízy odbočuje doleva do hustého mlází, jdeme neznačenou travnatou cestou rovně,
ale i ta se posléze noří do nizoučkého tunelu
větví. Překonáme jílovitý zacloněný úsek a pokračujeme travnatou planinou, cesta se stáčí

Dubáček -
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a ústí na cestu, vycházející z údolí. Pokračujeme půvabnou polní cestou, která vede nejprve zarůstajícími starými loukami, pak vpravo
a posléze i vlevo míjí oseté pole. Polní cesta

zarostlá heřmánkem ústí u poškozeného křížku na silnici nad Dražejovem. Dáme se vlevo
a sejdeme do Dražejova.
Obejdeme obnovený rybníček a kolem opravené kaple sv. Jana Nepomuckého půjdeme po
žluté turistické značce doprava. Mineme památkově chráněný roubený dům a sestoupíme po-

Údolí Pramenného dolu u Rozprechtic

Pramenný důl

dél bizarních skalních bloků do údolí, kde se
stále po žluté turistické značce dáme vlevo.
V Pramenném dole míjíme zatopený hluboký
Boží muka u Dražejova

Dražejov a obnovený rybníček

Skály u pěšiny z Dražejova

úvoz, za ním se potůček, vytékající ze tohoto
černě zbarveného jezírka, mění na jasně oranžovou a vtéká do bohatě zavodněného údolí,
kde začíná rezervace Mokřady horní Liběchovky. Zaplavenou cestu nejlépe obejdeme, vylezeme-li vlevo na stráňku, nad ní vede bývalá
pěšina. Kolem malé vodárničky s tekoucí vodou

pokračujeme podél rezervace k Rozprechticím.
Mineme empírový pavilon, dále pak Šibeniční
mlýn a zamíříme do Dubé.
–myš–

ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA

Užovka hladká
se jí táhne tmavý pásek. Pro toto své zbarveV přírodě naší republiky se vyskytuje něko- ní bývá často zaměňována se zmijí. Na rozdíl
lik zástupců čeledi užovkovitých (Colubridae), od zmije má ale kulatou zřítelnici, protože je
které oproti zmiji nejsou pro člověka jedovaté. to denní živočich.
V některých oblastech Moravy a na KarlovarUžovka hladká vyhledává teplé kamenité
sku se velmi vzácně vyskytuje užovka stro- stráně, paseky, skály a zídky, může se ale
mová (Elaphe longissimus). Užovka obojková objevit i v blízkosti parků či zahrad. Ačkoliv
(Natrix natrix) je oproti tomu na celém území často zavítá i na břehy vodních toků, mokČR nejběžnější, je také z našich užovek nej- řinám a pohybu ve vodě se vyhýbá. Živí se
delší (dorůstá délky
převážně ještěrkami,
více než metr), tyale i mláďaty jiných
pické pro ni jsou žluhadů, či slepýši. Výjité skvrny za hlavou.
mečně uloví i hlodavAčkoliv preferuje vlhce, větší hmyz nebo
ké prostředí břehů a
malé ptáče, případně
mokřadů, je možné ji
vyplení hnízdo s vejčasto potkat i v blízci, umístěné na zemi.
kosti lidských sídel. U
Větší kořist se snaží
vodních toků a ploch
uškrtit ve smyčkách
se vyskytuje užovka
svého těla, ale drobpodplamatá (Natrix
nější polyká vcelku.
tessellata), velmi dobZ hladu se u užovky
rý plavec, rozeznatelhladké mohou projeUžovka hladká
ná podle tmavé skvrny
vit i kanibalské sklony.
ve tvaru V za hlavou. Skvrnitostí se podobá Zimuje ve skalních rozsedlinách, pod kořeny
zmiji obecné (Vipera berus) z čeledi zmijovi- stromů nebo v opuštěných norách od konce
tých. Zmiji je velmi podobná i užovka hladká října či začátku listopadu do počátku dubna.
(Coronella austriaca), kterou je možné potkat
Užovka hladká je náš jediný živorodý had.
v prosluněné krajině stepního a lesostepního Koncem léta či začátkem podzimu rodí samicharakteru.
ce asi 10 plně vyvinutých 12 – 20 cm dlouUžovka hladká se vyskytuje i v některých hých mláďat, která jsou během několika milokalitách CHKO Kokořínsko, například na Ro- nut schopná samostatného života. Mláďata
nově. Je to drobnější had, který obvykle do- dospívají ve věku 3 – 4 roky a dospělí jedinci
růstá délky jen okolo půl metru. Oproti ostat- se dožívají okolo 10 let. Když se užovka hladním užovkám má hladké šupiny. Její zbarvení ká cítí ohrožená, vypouští zapáchající tekutinu
je převážně světlehnědé až šedohnědé, samci z kloaky a snaží se kousnout. Typické pro ni je
bývají okrově až červenohnědí a mají skořico- i hlasité syčení a nafukování krku.
vě zbarvené břicho, samice jsou spíše šedé
Všichni hadi naší přírody jsou zapsáni v senebo šedohnědé s šedým břichem. Mláďata znamu ohrožených druhů přírody ČR. Užovka
mívají břicho do červena. Na světlejším pod- stromová a podplamatá, právě tak jako zmije
kladu má užovka hladká tmavé skvrny, které obecná jsou u nás kriticky ohrožené, užovka
tvoří přerušované řady, na malé trojúhelníkové hladká je silně ohrožený druh a užovka obojhlavě má tmavou skvrnu v podobě trojúhelní- ková je zařazena mezi ohrožené druhy.
ku nebo podkovy, a od špičky nosu přes oko
–myš–
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Ze života škol
Jaký byl?
ZŠ Dubá na
McDonald´s
cupu

Jaký byl školní rok? Uběhl tak rychle, že v kolotoči povinností jsme si ani nestačili všimnout, že je u konce. Při hodnocení jsme požádali o názor žáky, rodiče i pedagogy. Žáci velmi
kladně hodnotili lyžařský a vodácký kurz, projekt – Rozumíme penězům, ve kterém se učí
zacházet s penězi, aby se nedostali v dospělosti do dluhových pastí a pečlivě rozvažovali
za co peníze utratí nebo na co si půjčí. Výborně hodnoceny byly i zájezd všech žáků do ZOO
v Liberci, několik divadelních představení, akce
na Den Země, Den dětí, jarmark, plavání pro
celý I. stupeň a pořad pro všechny žáky školy Cesta proti násilí. To, že máme rádi přírodu,
chráníme ji, sbíráme a třídíme odpad je tradicí
a název EKOŠKOLA si považujeme. Akcí bylo
opravdu mnoho.
Změnili jsme i systém třídních schůzek, nově
se sejde žák, rodič a učitel, kteří společně zhodnotí úspěchy a výsledky práce. Všichni učitelé
se snažili o předání informací s využitím metod
činnostního učení a v součinnosti s interaktivní
tabulí a počítači.

Naši prvňáci jsou již náruživými čtenáři i obratnými počtáři, na sžívacím pobytu i ve škole
v přírodě se i lépe poznali, to se jistě podařilo
i ostatním třídám I. stupně, které byly na Poslově Mlýně nebo v Krkonoších. Odcházejí do života
žáci devátého ročníku, všichni byli přijati na obory, které si vybrali. Věřím, že se jim podaří odpovědným studiem dosáhnout kvalitního vzdělání.
Z odpovědí rodičů vyplynula potřeba úpravy
školního dvora a hřiště. Cítíme to stejně, ale vše
záleží na financích.
Pedagogický sbor pracoval cílevědomě
a odvedl veliký kus práce. To také velmi kladně ohodnotila Česká školní inspekce, která naši
školu podrobila důkladnému rozboru a pochválila nás za výbornou práci. Neunikla jí žádná část
školní agendy ve sledovaném tříletém období.
Všem, kteří se na výsledcích podíleli, patří moje
poděkování.
Na závěr bych popřála žákům krásné a dlouhé prázdniny a zaměstnancům školy příjemnou
dovolenou.
Mgr. Jindřiška Skalická, ředitelka školy

Již tradičně se v Zákupech konal fotbalový turnaj,
tentokráte 10. května, a opět byl organizačně výborně připravený. Ve hře byla spousta pěkných
cen, a konkurence byla proto jako vždy veliká.
Hrálo se také o postup do krajského kola. Letos
se turnaje zúčastnilo celkem 14 škol.
Soutěžily děti ze 4. a 5. tříd. Naše škola má
v těchto ročnících málo fotbalistů, a tak byl tým
z 5. třídy doplněn žáky 3. třídy. To se ovšem projevilo na hře a nepodařilo se nám tak postoupit
ze skupiny. Přesto naše děti hrály s obrovským
nasazením a sehrály vcelku vyrovnané zápasy.
Poděkování patří všem dětem za reprezentaci naší školy v duchu fair-play. Za ZŠ Dubá nastoupili: Dalecký L., Exner D., Vorel J., Švec J.,
Sláma D., Hruzík M., Svoboda V., Cmunt F., Indrich D., Kohout P., Šarm M.
Mgr.Tomáš Krejčík

Prvňáci na Poslu

30. května jsme se nesešli jako každé ráno ve
škole v Dubé, ale na Poslově Mlýně v Doksech,
kde nám začala škola v přírodě. Ubytovali jsme
se, označili sebe i pokoje – Křižáci, Berušky,
Piráti, Pavouci a Divocí Motýli. Prolezli jsme
všechny prolézačky, stavěli jsme z písku a vyzkoušeli jsme vodu v rybníku. Napsali jsme rodičům první pohled a šli jsme ho hodit na poštu
do Doks. Osvěžila nás zmrzlina. Každý si začal
psát kroniku z pobytu. V úterý jsme dobyli Bezděz (po našem Bez a Děz). Ve středu jsme se
plavili po Mácháči a dojeli jsme vlakem do Starých Splavů na zmrzku. Ve čtvrtek jsme s Včelkou Májou putovali do Ekozahrady v Mladé Boleslavi. Čekala na nás Martina s prográmkem
Šnečku, šnečku. Vyzkoušeli jsme si na vlastní

A že jsme se neučili? Tak to teda ne! V tělocviku jsme natrénovali hod kamenem do vody,
přesun v tlupě, slalom mezi rákosím. V matematice jsme počítali vagóny u vlaku, příklady
na dlaždicích na chodníku, počet mláďat labu-

rých nevěděla, že je s sebou má. Zato někteří se připomínali denně několikrát za hodinu
a vyžadovali neustálou „pozornost“. Té se jim
dostávalo v plné míře, neboť paní učitelka si
poradí.

kůži cestu šneka k salátku, hledání šnečích vajíček, strouhání mrkvičky (šnečí potravy) a šnečí skládanku. Dozvěděli jsme se, že šnek má
oči na tykadlech, že jsou kluk i holka v jednom
šnekovi a že šnek nemá nos, ale rochcí tykadla. Šnečky jsme si také vyrobili a živé oblovky přivezli do školy. Bylo to úžasné.
V břiše máme svíčkovou, sekanou, filé, těstoviny, ovocné knedlíky,…

tí a dospělých. V češtině jsme si psali kroniku
a první pohled. V prvouce jsme v lese na cestě určovali věci, které do lesa nepatří, navštívili jsme Ekozahradu, pojmenovali jsme města
našich výprav. V hudebce jsme se naučili na
Okoř je cesta. Ve výtvarce jsme zdobili kroniku a šišky v lese.
Za tu dobu jsme se pěkně „vybarvili“. Paní
učitelka nás má přečtené tam i zpět. O někte-

Naši rodiče poslali pohled i Maškovům,
čímž je dojali, neboť se jim to ještě nikdy nestalo.
Bylo to senzační. Všichni rodiče si na nás
vzpomněli a poslali nám pohledy.
Už teď se těšíme, že i příští rok se naše
tlupa utuží!
Prvňáci a Jana a Pavel Maškovi
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Před hradbami
a za hradbami

Ve čtvrtek 9. června 2011 žáci ZŠ Dubá
z I. a II. praktické třídy navštívili v České Lípě
Vodní hrad.
Od pana kastelána se dozvěděli, jak sám
řekl, mnoho poučného i zábavného. Pan kastelán provedl děti Vodním hradem, vyprávěl
jim zajímavé pověsti
a ukazoval, i když již
na troskách, jak se
žilo ve středověku.
Zavedl je i do středověké lednice – podzemních sklepů.
Vyprávění
bylo
poutavé, ale nejvíc se
naši žáci těšili, až nás
zavede do malého domečku před Vodním
hradem. Letos zde bylo otevřeno interaktivní
muzeum s názvem Centrum textilního tisku.
Zde se seznámili, jakým způsobem a na jakých
strojích dříve tiskli látky textilní dělníci. Jejich
umění mohli obdivovat na krásných barevných
látkách, které byly ve vitrínách vystaveny. Vzory
těchto látek si mohli vybarvit na předtištěných
papírech, sami si mohli natisknout razítky vlastní

Vltava 2011

návrhy vzorů látek. Na chvíli úplně zapomněli,
že se nemohli dočkat, až si koupí dobroty v nedalekém občerstvení.Paní z muzea se podařilo
je zaujmout něčím jiným. Naučila je potisknout
látku způsobem, jakým se dříve látky zdobily. Na
památku si mohli látku
odnést.
Od září budou
chodit žáci z I. i II.
praktické třídy do školy v Moskevské ulici
v České Lípě, někteří
již na SOU 28. října
v České Lípě. Jejich
cesty do školy i ze
školy povedou okolo
Vodního hradu.
Budou vědět, co
je v domě s písmenky
CTT (Centrum textilního tisku). Poznali, jak se
proměňoval život na Vodním hradě. Snad je potěší i milá vzpomínka na naši exkurzi.
Milí žáci, přejeme vám šťastnou cestu a hezké zážitky v nové škole!
Doprovázející paní učitelky D. Čavnická,
A. Hofmanová a J. Zikmundová

Den dětí
Středa, separovat
v dubské škole odpady je třeba…

1. června přišly děti do školy jako obvykle. Pak
ale už nebylo nic stejné, jako v jiné dny. Dopředu si děti vybraly z bohaté nabídky činností
dvě, jednu od 8 hodin a druhou po svačině.
V nabídce bylo zpívání, tanec, malování,
keramika, expedice na zelený ostrov, stolní a
deskové hry, háčkování, výtvarná dílna, spor-

tovní činnosti, hry v němčině a angličtině, vaření a pečení, skládání puzzle…
1. června ráno pobíhaly děti po škole a hledaly, kde budou první blok pracovat. Za práci v prvním bloku byly oceněny lístky, za které
si mohly podle výběru zakoupit odměny. Zároveň zažily nejdelší velkou přestávku, která trvala celých 45 minut. Po ní nastoupily do druhých bloků.
Podle reakcí dětí i kantorů se tato změna
konání Dne dětí velké většině líbila. Tento den
jsme si všichni užili.
V. Matějková, Z. Wagenknechtová

Dubáček

A nejen ve středu 22.3.. Ekoškola Dubá zaujímá v třídění odpadů v našem městě významné
postavení. Společnost EKO-KOM nabídla proto
zdarma program pro všechny děti z naší školy,
který se týkal odpadů, jejich cesty recyklací. Programy byly přiměřené věku dětí, a tak prvňáci
třídili odpady do nádob, skládali domino odpadů
nebo sestavovali cestu plastů a papíru recyklací.
Jejich odpovědi na otázky byly často překvapující i pro paní učitelku, která jásala nad znalostmi.
Například na otázku Kam vyhodíte teploměr? Následovala odpověď, že je to nebezpečný odpad,
vevnitř je jedovatá rtuť. Naopak se děti dozvěděly, že do bioodpadu patří jen zbytky rostlinného
původu a ne žádné salámky ze svačin. Větší děti
se v interaktivní učebně seznámily se systémem
odpadů na skládce a jak fungují spalovny.
Přestože o třídění odpadů víme dost, pořád
se nacházejí zajímavé informace, které dětem
znalosti rozšíří. Děkujeme lektorům za provedení programem.
Mgr. Jana Mašková

Ekoškola Dubá vyhlásila
již podruhé v tomto školním
roce soutěž ve sběru papíru
jednotlivců.
Celkem bylo sebráno 923 kg!
Všem sběračům děkujeme
za pomoc a všem rodičům
sběračů za dopravu.
Mgr. Jana Mašková

Stejně jako v předchozích letech i letos jeli žáci naší
školy na začátku června do Jižních Čech na sportovní kurz. Kromě splutí Vltavy z Vyššího Brodu až
do Boršova nad Vltavou navštívili některé významné kulturní památky, kláštery ve Vyšším Brodě a ve
Zlaté Koruně, hradní komplex se zámeckou zahra-

dou v Českém Krumlově, poznali historické centrum tohoto města a také se podívali na zříceninu
hradu Dívčí Kámen. Při výstupu na Kleť navštívili
nejvýše položenou hvězdárnu v naší republice, kde
měli možnost pozorovat Slunce.
Cestovní agentura Vydra, která se o nás perfektně starala, připravila překvapení v podobě noční projížďky Č. Krumlovem na raftech, a někteří odvážlivci si mohli vyzkoušet i plavbu na kajaku nebo
svou šikovnost při zdolávání lanových cest.
Během celého kurzu byla mezi žáky výborná
nálada, užili si spoustu legrace a při splouvání některých jezů i trochu toho adrenalinu. V kempech
se naučili spolupracovat při stavbě tábora, přípravě
jídla či jiných činnostech. Také si vyzkoušeli jaké to
je být víc jak týden bez maminky a připravovat si
sám jídlo a nespoléhat se jen na druhé.
Poděkování patří především vedení školy, které tuto akci, na základních školách ještě ne příliš
obvyklou, povolilo a umožnilo, a samozřejmě také
cestovní agentuře Vydra, která nám poskytla opravdu nadstandardní servis.
František Kadlec

Dětský den

V sobotu dne 28. května proběhl v Dubé již sedmý ročník oblíbeného dětského dne, který pořádá místní školka za spoluúčasti místních občanů,
podnikatelů a firem. Na celé akci se podílí i naše
myslivecké sdružení Výr Dubá, které poskytuje
technické zázemí na konci soutěžní cesty, a též
finanční dar na ceny. Nejinak tomu bylo i letos na
dětském dnu, který nesl název „Les plný řemesel“.
A tak na různých stanovištích mohly děti vidět a
vyzkoušet si staročeská řemesla – šenkýřství, pekařství, kominictví, perníkářství a další. Na konci
trasy u naší myslivecké chaty na Mlýnku pak čekalo na děti svezení na koních od rodiny Zelenků
ze Zakšína, malování na tělo a občerstvení, které
zajistili majitelé z námořnického Blue baru v Dubé.
Na konci dětského dne pak následovalo ještě vyhlášení kreslířské soutěže a nejlepšího stanoviště.
Počasí nám celý den přálo a tak se i soutěží na
trase zúčastnilo celkově sto osmdesát startujících
dětí a dvakrát tolik dospělých coby doprovod. Dětský den se vydařil letos na výbornou a vyblbnuli
se na něm nejen děti, ale i jejich rodiče, prarodiče
i praprarodiče. Každá takováto akce je často vždy
náročná na přípravu i čas, a tak je potřeba poděkovat všem, kteří pomáhali, zajišťovali její kladný
průběh či přispěli sponzorskými dary.
Petr Slaba MS Výr Dubá

Dubáček -
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Les plný řemesel

Již sedmý ročník putování - letos na téma Řemesla - se opravdu vydařil. Navštívilo jej nebývale velké množství účastníků, což na startu způsobilo drobný zádrhel s nedostatkem startovních
listin, ale doufám, že to nikomu nadlouho náladu
nepokazilo. Čekání si návštěvníci mohli zkrátit na
zahradě MŠ při různých aktivitách. Po dvou letech nepříznivého počasí to letos opravdu vyšlo,
na procházku ideální.
Na cestě návštěvníky čekalo 17 stanovišť,
kde se mohli seznámit s nejrůznějšími lidovými
řemesly – u Mýdlářky si vyzkoušeli vaření mýdla, u Květinářky se trefovali kroužkem na kytičky, aranžovali květiny do vázy, u Kominíků lezli
na žebřiny a čistili komín, u Šperkařky si mohli
navléknout korálky, náramek, u Pekařky strouhali strouhanku, Perníkářky je učily zdobit perníky. Cestou se mohli zastavit u Hodináře, kde
poznávali různé druhy hodin rozlišovali barvy, u
Ševce se trefovali botou do koše, u Košíkářek
házeli míčkem do košů různých velikostí u Pradleny prali a kropili prádlo a u Zedníků stavěli zeď.
Občerstvit se mohli u Šenkýřky, také si vyzkoušeli, jaké to je někoho obsluhovat.
U Kořenářek poznávali koření podle vůně,
chuti, Fotograf každému udělal pěkný portrét,který bude k nahlédnutí případně ke stažení na:
http://slunicko-ms.rajce.idnes.cz
Dále si mohli zahrát na Dřevorubce, zde jeli
slalom mezi pařezy, řezali dříví, u Mlynáře vozili pytle s moukou. Konec cesty byl po čase opět

na Mlýnku na myslivecké chalupě, kde každý dostal buřtíka, o což se staral pan Josef Stelzik a
Tomáš Novák ml., na zapití byla k dispozici limonáda, tu čepoval pan Martin Mynařík s pomocníkem, podávala se i káva.
Dospěláci si mohli zakoupit na uhašení žízně
pivo, které čepovaly další šikovné šenkýřky Blanka Kubíková a Ilona Provazníková.
Již tradičně se děti účastnily kreslířské soutěže, vítěze vyhlašoval karikaturista, autor kres-

lených vtipů a především zapálený myslivec pan
Petr Slaba se svými pomocníky. Ten také kreslil
dětem na tělo své vyhlášené obrázky. Na obličej kreslila dětem „nové obličeje“ Ilona Bičanová-Malčiková. Nakreslila 183 “nových dětí“.
Také byly vyhlášeny nejúspěšnější stanoviště
– o třetí místo se rovným dílem podělila Pekařka
s Pradlenou, na druhém místě se umístili Kominíci a vítězkami se staly Perníkářky.

Čtvrťáci na škole v přírodě

Letošní školu v přírodě jsme prožili na Poslově
Mlýně v Doksech od 23. do 27. května 2011. Počasí nám přálo, a tak jsme poznávali Máchův kraj
na vlastní nohy. Viděli jsme Břehyňský rybník,
obešli jsme si Máchovo jezero (celé!), vystoupali
jsme na Bezděz, někteří poprvé cestovali vlakem
nebo parníkem. Dopoledne jsme se učili a odpoledne patřilo výletům a hrám. Také jsme malova-

li na kameny, vytvářeli jsme z přírodnin Poslova
skřítka, stavěli domečky v lese, obvazovali jsme
se (cvičně), lezli po všelijakých průlezkách, skákali jsme na trampolíně, hráli plážový volejbal…
Celkově máme po škole v přírodě v nohách
neskutečných 44 kilometrů a v hlavě spoustu
krásných zážitků.
Z. Wagenknechtová

KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ – červenec, srpen – každou středu 9 – 12 otevřena zahrada
MŠ + zpřístupnění prostor dětského klubu a herny. Těšíme se na všechny děti a rodiče.

Máme radost z povedené akce, kterou bychom ale nemohli pořádat bez sponzorů, přispěvovatelů a dobrovolných pomocníků:
Všem chci touto cestou velmi poděkovat jménem svým, jménem kolegyň, ale především jménem všech účastníků, kteří se letošního ročníku
zúčastnili opravdu v hojném počtu.
Sponzoři akce:
Krajský úřad Liberec-OŠMTS-Grantový fond
G10-podpora projektů v resortu školství, Město
Dubá, Hynek Pangrác – firma Hypel, Jaroslav
Pokorný, Jaroslav a Lucie Němečkovi, Myslivecké sdružení VÝR, Josef Vítek – Filtrační písky s.r.o., MUDr. Jiří Klement, Manželé Voldřichovi, Jan Krupička, Martina Hruzíková, Firma
Niersberger,
a mnoho dalších, kteří sponzorovali některá
stanoviště: Anna Pejpalová, Dana Pokorná, Gabriela Garrihy, Irena Žalovičová – „Mortimer-English Club“, Iva Nováková, Jana a Pavel Maškovi,
Květa Knížová, Martin Mynařík, Petra Pejpalová
Sponzory kreslířské soutěže si zajistil
pan Slaba a byli to: Časopis Myslivost, Pavel Březík – firma Divja, Firma Kozap, Firma
Sellier-Bellot, Firma Banner, Hana Křenková, Pojišťovna Halali, Vojenské lesy a statky
Časopis Svět Myslivosti, Petr Slaba - Studio Divočák.
Manželům Slezak děkujeme, že návštěvníkům umožnili průchod zámeckým parkem.
Z. Šindelářová

Poděkování

Končí školní rok, během kterého jsme mohli
na ZŠ Dubá díky projektu SPONKA zaměstnat
o jednu asistentku k nevidomým více. Projekt integrace nevidomých žáků SPONKA – Spolu Pomáháme Nevidomým Kamarádům – je na naší
škole realizován již od roku 2007. K tomu, že je
úspěšný, přispěl i nadační příspěvek Nadačního
fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve
výši 90 000 korun. Patří jim naše velké poděkování, protože díky tomuto příspěvku mohou nevidomé děti plnohodnotně absolvovat všechny
akce a činnosti třídy bez omezení.
V. Matějková, Z. Wagenknechtová

Vážení spoluobčané,
Dovoluji se na Vás obrátit
s prosbou, jestli někdo z Vás
nemá doma kamna (typu Petry, Kaborky), která vám zbytečně zabírají místo.
Pokud někdo máte takováto kamna a nevíte co s nimi,
velmi bychom uvítali, pokud
byste nám je mohli darovat
nebo odprodat. Potřebovali
bychom je do dílny pro pana
školníka. Děkuji.
Více informaci na telefonu
733 124 884.
Zdena Šindelářová, Mateřská škola Dubá
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PLACENÁ INZERCE

NOVĚ OTEVÍRÁME

BOWLING
DUBÁ
(BÝVALÝ SVAZARM)

OTEVÍRACÍ DOBA:

ÚT – NE OD 1500 - 2300

(V SO – NE MOŽNO I V DOBĚ OD 900 DO 1200)
CO NABÍZÍME?
DVĚ DRÁHY A OBČERSTVENÍ
REZERVACE NA 725 978 640
PO DOHODĚ I V JINOU HODINU!

Sport
Blíží se nám konec školního roku a tím pádem
i konec tréninkové sezóny. Rád bych se k této
sezóně vyjádřil, ale napřed musím poděkovat
Městskému úřadu v Dubé, v čele s paní starostkou Mgr. Zdeňkou Šepsovou, jménem celého KK
Beringin za sponzorink tréninkových pomůcek,
které zaručeně zvýší kvalitu tréninků a výkony
cvičenců. Moc si této podpory vážíme a budeme
se snažit promítnout ji do našich výsledků.
Velké díky patří také paní ředitelce ZŠ Dubá
Mgr. Jindřišce Skalické za poskytnutí tréninkových prostor, které jsou nezbytné pro kvalitní tréninky. Díky této podpoře a píli cvičenců musím
říci, že soutěžní sezóna byla velmi úspěšná! Jelikož soutěž není hlavním cílem tradičního karate, ale je to především trénink pro zdraví a rozvoj
mysli člověka, je jasné, že sezóna byla úspěšná
dvojnásob!
I přesto, že jsem původně chtěl trénovat děti
a dorost, k dnešnímu dni musím říci, že za dospělé složení jsem opravdu vděčný, protože jejich asistence při trénincích, administrativní pomoc a motivace dětí při soutěžích je pro mne
velkou pomocí a podporou!
Dále bych se rád zmínil o tom, že jsem převzal od České federace tradičního karate (při

oslavě jejího 30. výročí) čestné uznání za rozvoj
tradičního karate, což by bez osob, zmíněných
v tomto článku, bylo jen těžko možné, takže čestné uznání patří i všem zmíněným!
Jsem pyšný na celý oddíl KK Beringin a myslím, že upřímnou chválou i kritikou nešetřím, což,
myslím, vede k dalšímu zdravému rozvoji.
Přesto musím zvlášť vyslovit pochvalu mé
dceři, Natálii Hruškové, která se nám v kata
jednotlivci po celou sezónu objevovala pouze
na 1. místě, což by ještě k nevelké konkurenci
nebylo tak nemožné. Ale za cvičením a obodováním mistrovských kata lépe, než její trenér, je
uznání hodné.
Vše bych shrnul následovně: dobré, ale bez
práce koláče nebudou!
2. 7. 2011 Slavnosti Dubá 11 hod. (exhibice)
16. 7. 2011 Slavoj Dubá (exhibice)
23. 6.2011 akademie ZŠ Dubá
Všem přeji příjemně strávené prázdniny
a hlavně ve zdraví zakončené a v září se budu
těšit na další spolupráci!
Nábory pro nové členy proběhnou tradičně
v září v ZŠ Dubá nebo na tel. č. 775 665 353.
Marek Hruška

ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE
FUDOKAN-SHOTOKAN
Pohár ČFTKFS sensei R.Soebajo
Datum a místo konání: 4. června 2011 Praha
VÝSLEDKY:
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 7 let a ml.
2. Hruška Marek ml.
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 8-9 let,6-4 kyu
2. Veselý Theodor
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 11-10 let 3 kyu
2. Horský Jan
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 7 let a ml
1. Hrušková Natálie
KK Beringin
2. Mojteková Eliška
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 11-10 let
1. Podráská Marie
KK Beringin
KATA TÝM II.
2. Veselý Theodor, Horský Jan, Hruška Adam
KK Beringin
KATA TÝM III.
1. Mojteková Eliška, Hrušková Natálie, Podráská
Marie
KK Beringin

Dubáček -
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MEMORIÁL MILANA ODVÁRKY

Vážení sportovní i nesportovní přátelé, chcete si zpestřit jeden
z běžných sobotních dnů?
Tak právě pro vás TJ Slavoj Dubá pořádá fotbalový Memoriál
Milana Odvárky s bohatým doprovodným programem. Neváhejte
a přijďte v sobotu 16. července na hřiště v Dubé. Memoriál bude
zahájen v 8.30 hod. O občerstvení nebude nouze.
Připravili jsme pro vás dva stánky i udírnu.
Těšit se můžete na souboj týmů TJ Slavoj Dubá, SK Češou,
Sokol Tuhaň a Sparta Sosnová.
Pokud chcete vidět něco ostřejšího, bude právě pro vás v poledne
připraveno vystoupení karatistů z Dubé, poté odehrají exhibiční
zápas staré gardy, kde se přesvědčíte, že do starého železa stále
ještě nepatří! Po nich vystoupí naši nejmenší fotbalisté z přípravky.
Nezapomeňte v sobotu 16. července přijít fandit!!!
TJ Slavoj by rád touto cestou poděkoval hlavním sponzorům:
Město Dubá, Filtrační písky Chlum,
Restaurace U Nováků a dalším.
TJ Slavoj Dubá

Kultura
Panoramatický svět

V Galerii Pošta vystavuje po celý červenec známý
fotograf Pepa Středa své panoramatické fotografie
z cest po různých zemích světa. Výstava nazvaná
Panoramatický svět, kterou uspořádal Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací, nabízí pohledy na krásy krajin tak vzdálených jako je
třeba Bolívie či Nový Zéland. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout do 30. července ve středu od 9 do
11 hodin, v pátek od 14 do 16 hodin a v sobotu od

10 do 12 hodin. Mimo tuto dobu si zájemci mohou
dojednat návštěvu galerie na tel. 607 138 832.
–myš–

Sportovně střelecký klub Dubá s potěšením oznamuje, že náš člen Jiří Hlavatý získal
1. místo v soutěži ve střelbě z vojenské pušky
na 300m. Tímto mu gratulujeme a děkujeme za
vzornou prezentaci našeho klubu.

Naivní umění

Na srpen připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací v dubské Galerii Pošta výstavu obrazů, které mohou být řazeny do takzvaného naivního umění. Vernisáž
výstavy se koná v pátek 5. srpna od 18 hodin. Obrazy zapůjčené ze soukromých sbírek
si budou moci návštěvníci prohlédnout až do
3. září.
–myš–

Kam jít v červenci

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ČT 7.

Vodní hrad Lipý

Česká Lípa

4. – 15.7

Vodní hrad Lipý

Česká Lípa

SO 16.

Zámek Lemberk

Jablonné od 17,00
v Podještědí

SO 16.

Nedamov

Dubá

od 13,00

Pivní slavnosti

ČT 21.

Vodní hrad Lipý

Česká Lípa

19,30

Koncert Pavla Fajta

PÁ 22.

Amfiteátr klášterní
zahrady VMG
Nedamov

Česká Lípa

19,00

JIP Trio

Dubá

14,00

Amfiteátr klášterní
zahrady VMG

Česká Lípa

17,00

Dubský zelenáč
– Country festival
Čert a Káča

SO 23.
NE 24.

19,30

Koncert Vladimíra Merty
Výstava prací Zdeňka Viléma
Koncert Radka Tomáška
a jeho hostů

Koncert živoucí legendy české folkové scény na
120,otevřené scéně Vodního hradu Lipý
Interaktivní dřevěné sochy s příběhem aneb
vzpomínky na časy dávné s vůní dřeva
Tradiční letní koncert Radka Tomáška. Letos
100,vystoupí s hosty – Fandou Zikmundem a Vojtou
Kiďákem Tomáškem.
Tradiční Pivní slavnosti se spoustou zábavných
a zajímavých soutěží s pivní tematikou. Soutěží
se od 15 hodin
Sólový koncert předního světového bubeníka
120,s netradičním použitím bicí soupravy spolu se
speciálně vyrobenou elektronikou. Spojení vážné hudby, elektroniky a muzikoterapie. Ohňová
show skupiny Flowshow
Užijte si letní jazzový večer s JIP Triem
60,v klášterní zahradě.
Akce je určena všem milovníkům country a folku dobrovolné
Klasická pohádka pro malé i velké diváky

60,-
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Letní kino Nedamov – červenec

PÁ
8. 7.

Nevinnost

NE
10. 7.

Na vlásku

ÚT
12. 7.

Světová invaze

PÁ
15. 7.

Harry Potter
a relikvie smrti

NE
17. 7.

Shrek –
zvonec a konec

ÚT
19. 7.

Czech Made
Man

PÁ
22. 7.

Román pro
muže

NE
24. 7.

Zkus mě
rozesmát

ÚT
26. 7.

Hon na
čarodejnice

Výpravný film vypráví příběh hrdinného křižáka
Behmana a jeho nejbližšího přítele Felsona. Po desetiletích boje se vracejí do vlasti, kterou nacházejí
zdevastovanou morem.

PÁ
29. 7.

Občanský
průkaz

Sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout
vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. Každý po
svém i společně se snaží neztratit v totalitním státě
zdravý rozum a smysl pro humor, ale také nezadat si
s režimem.

NE
31.7.

Medvídek Pú

Ve Stokorcovém lese začíná den jako každý jiný. Pú
se probouzí velice hladový a nemá doma žádný med.
Takže se vydává ho sehnat, ale jeho pouť posléze
nabere zcela jiný směr – nejprve kvůli soutěži, ve které se mají všichni pokusit najít Ijáčkovi nový ocas.

Dubáček

Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi
rychlá. Uznávaný lékař čelí obvinění z velmi těžkého
zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za
celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje
hodně těžko...
Na vlásku je animovaná hudební komedie o dívce,
která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než
70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých
rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po
dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou
fantazií...
Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování
UFO po celém světě. Ale v roce 2011 se to, co kdysi
bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou, když
je země napadena neznámými silami. Los Angeles
se stane poslední výspou lidstva v bitvě.
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona
vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít
a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti.

ČR, 98 minut, mládeži přístupný
80,Režie: Jan Hřebejk
Hrají: O. Vetchý, A. Geislerová, L.
Munzar, H. Čermák, Z. Morávková,
A. Mihulová, A. Linhartová
USA, 92 minut, český dabing, mládeži
přístupný
Režie: B. Howard, N. Greno
Hrají: M. Moore, Z. Levi, D. Murphy,
R. Perlman, J. Tambor, B. Garrett, M.
C. Gainey, P. F. Tompkins, R. Kiel.
USA, 112 minut, české titulky, do
80,12ti nevhodný
Režie: Jonathan Liebesman. Hrají:
Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart,
Bridget Moynahan, Ne-Yo, Ramon

Místo toho, aby jako za starých dobrých časů děsil
vesničany, teď jim otrávený Shrek rozdává autogramy. Co se to stalo s divokým zlobrem? Protože
se mu stýská po době, kdy byl „pravým netvorem“,
podepíše Shrek smlouvu se lstivým prodavačem iluzí
Rampelníkem.
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se
musí jedině sám na sebe.

80,-

Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi
utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší
Cyril, prochází zvláštní zkouškou.
Ve filmu Zkus mě rozesmát požádá plastický chirurg,
který chodí s mnohem mladší učitelkou ze školy,
svou věrnou asistentku, aby předstírala, že je jeho
co nevidět bývalou manželkou, aby mu tak pomohla
urovnat jednu neuváženou lež.

USA, 150 minut, české titulky,
mládeži přístupný
Režie: David Yates
USA, 92 minut, český dabing, mládeži přístupný
Režie: M. Mitchell
Hrají: M. Myers, E. Murphy, C. Diaz,
A. Banderas, J. Andrews, J. Hamm,
J. Cleese, C. Robinson
USA, 85 minut, český dabing, do
15-ti let nevhodný
Režie: T. Řehořek. Hrají: J. Budař,
K. Brožová, M. Písařík, M. Šteindler,
Z. Srstka, E. Kočičková, A. Duchoslav, P. Čtvrtníček, T. Matonoha
ČR, 100minut, do 12ti let nevhodný
Režie: T. Bařina
Hrají: M. Donutil, V. Hybnerová, M.
Vladyka, T. Pauhofová, J. Budař, F.
Čapka, I. Chmela, P. Řezníček
USA, 116 minut, české titulky, mládeži přístupný
Režie: D. Dugan
Hrají: J. Aniston, A. Sandler, N. Kidman, B. Decker, N. Swardson

70,-

USA, 98 minut, české titulky, mládeži přístupný
Režie: Dominic Sena
Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman,
Stephen Campbell Moore, Claire
Foy
ČR, 137 minut, do 12ti let nevhodný
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: L. Kovář, M. Vrba, J. Vlček, J.
Šárka, A. Geislerová, M. Myšička, M.
Taclík, K. Liška-Boková, M. Sidonová, J. Šulcová, J. Dulava, J. Macháček, V. Kopta, O. Vlach, M. Landl, J.
Vaši, J. Boková, J. Jánoš
USA, 69 minut, český dabing, mládeži přístupný
Režie: S. J. Anderson, Don Hall
Hrají:C. Ferguson, J. Cummings, T.
Kenny, D. Bradley Baker, G. Gottfried

75,-

80,-

80,-

80,-

80,-

80,-

