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V Dubáčku
najdete:

– Letní kemp
v Lužici (str. 6)
– Bodlinky
slavily (str. 9)
– Výstava
v Galerii (str. 10)
– Ze sbírek
muzea (str. 10)
– Čs. legionáři (str.

11)

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
jistě jste si povšimli, že se v ulicích našeho města pohybuje více pracovníků na veřejně
prospěšné práce, než jich nastoupilo na začátku dubna. Díky dodatečnému jednání s úřadem
práce se nám podařilo získat k původním osmi
ještě dalších šest pracovníků. Jeden z nich byl
přidělen na veřejné záchodky na autobusovém
nádraží, které jsou nyní občanům opět k dispozici, úkolem ostatních pak zůstává péče o vzhled
a čistotu města a okolních vesnic.
V následujícím odstavci bych se ráda vrátila k tématu kanalizace v Dubé. Kanalizace byla
v našem městě dokončena v prosinci minulého
roku a po jejím zkolaudování na ni začali majitelé dotčených objektů své domy postupně připojovat, což je ze zákona jejich povinnost. Přesto, že
s touto skutečností byli všichni důkladně seznámeni, ke konci dubna evidoval náš stavební úřad,
že povinnost podat žádost o zřízení kanalizační
přípojky splnilo pouhých 68% vlastníků, jichž se
to týká. Upozorňuji proto ty, kteří tak ještě neučinili, ať se dostaví na stavební úřad a dají vše do
pořádku, a to v co možná nejkratším termínu.
V letošním roce bude město Dubá pokračovat
v péči o skalní sklípky v Sadové ulici. Vzhledem
k tomu, že se jedná o pozoruhodnou kulturní, architektonickou i přírodní památku, která vyžaduje
odbornou péči, je třeba jejich regeneraci provést
kvalifikovaným způsobem. Odborná firma, na níž
jsme se v této záležitosti obrátili, sklípky i jejich
okolí důkladně prohlédla a v zápise shrnula ne-

jen posouzení současného stavu i návrh řešení.
Velký důraz bude třeba klást především na úpravu svažitého terénu nad sklípky, na němž roste
hned několik dřevin, které svými kořeny narušují
jak stropy, tak i vstupy některých sklípků. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o finančně nákladnější akci, bude se na ni město snažit získat
dotační prostředky.
V Nedamově v polovině dubna naplno vypukly přípravy na letošní letní sezónu. Počínaje 15. dubnem nastoupili do práce oba správci,
o jejichž výběru jsem vás informovala v minulém
čísle městského zpravodaje. O počáteční údržbu areálu se spolu se správci postarali pracovníci
VPP i zaměstnanci městské údržby, jednalo se
přitom vesměs o péči o veřejnou zeleň, natření
herních prvků pro děti, obnovu recepce a řadu
dalších a neméně důležitých činností, které je nezbytné realizovat před zahájením sezóny. Nově
jsme se rozhodli zřídit v areálu koupaliště stanoviště pro separátní nádobu na plast, a to především proto, že téměř veškerý odpad pocházející
z autokempu tvoří právě plasty. Již druhým rokem
tedy město pokračuje v úpravě systému nakládání s odpady v rozlehlém areálu koupaliště.
Jak jste se již pravděpodobně doslechli, město se v letošním roce rozhodlo pronajmout Černý rybník za účelem sportovního rybolovu. Na
základě vyhlášení tohoto záměru se nám přihlásil jediný zájemce, a to pan Roman Dolejší,
s nímž město uzavřelo nájemní smlouvu. Protože však na toto téma kolují nejrůznější dohady, ráda bych uvedla na pravou míru, že Černý

rybník bude i nadále sloužit prioritně ke koupání, s čímž se sportovní rybolov rozhodně nevylučuje. Navíc jsem přesvědčená, že díky letitým
zkušenostem pana Dolejšího a jeho zájmu o tuto
rekreační vodní plochu, se z pohledu města bude
jednat o velice přínosnou spolupráci.
V následujících týdnech se budeme věnovat
ještě letnímu kinu v Nedamově, kde je třeba obnovit konstrukci na upínání promítacího plátna,
neboť celá konstrukce je již v havarijním stavu.
První z akcí, které se v Nedamově konaly,
bylo každoroční pálení čarodějnic, které se stejně jako v letech předešlých vydařilo nejen po
stránce organizační, ale také co do počtu návštěvníků. Všem, kteří se podíleli na přípravách
čarodějnic i následného prvomájového programu
na náměstí tímto děkuji.
Ráda bych ještě připomněla, že ve dnech
12. a 13. 5. se v přízemí radnice koná již po několikáté humanitární sbírka pro Diakonii Broumov,
a to v oba dny v době od 9 do 17 hodin. Bližší informace získáte u slečny Martínkové. Upozorňuji
však, že věci určené pro sbírku nebudou tentokrát přijímány v šatlavě, jak jste zvyklí, nýbrž přímo na chodbě MěÚ. V prostorách šatlavy je totiž od 1. 5. do 30. 6. k vidění jedinečná výstava
panoramatických fotografií pana Středy. Na tuto
výstavu jste všichni srdečně zváni.
Závěrem mi dovolte vám popřát krásný a slunečný květen.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 3/2011 ze dne 24. břena 2011 z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá.
(Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.) Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky před- a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději 3f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
ložený program veřejného zasedání Zastupitel- do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. zastupitelstva prodej městských pozemků (zástva města Dubá č. 4/2011.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření před- měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žápro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 mětné kupní smlouvy, bude tento schválený pro- dost č.ev. 4/11): p.p.č. 121/15, zahrada o výměře
dej zrušen.
242 m2, p.p.č. 121/18, zahrada o výměře 333 m2,
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovapro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana
tele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
kupující: pan V.T. a paní V.T., kupní cena činí
zápisu paní Miloslavu Vokolkovou a pana MUDr. 3d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru 34 500,- Kč plus správní poplatky, vše se splatJiřího Klementa a zapisovatele usnesení pana zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr ností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
Tomáše Nováka (ODS).
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanopro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 č.ev. 1/11): podle vypracovaného geometrického vuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
plánu se jedná o p.p.č. 1561/1, ostatní plocha tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
3a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- (neplodná půda) o výměře 358 m2, p.p.č. 1587/2, k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
ru zastupitelstva na základě písemné žádosti ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 6 m2, v obci schválený prodej zrušen.
(složka č. 7/11), vyhlásit a zveřejnit záměr pro- Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Strana
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
deje městského pozemku: p.p.č. 444/10, zahra- kupující: paní J.D., kupní cena činí 14 560,- Kč
da o výměře 207 m2, v obci Dubá, katastrální plus správní poplatky, vše se splatností při podpi- 3g) ROZHODLO na návrh majetkového výboúzemí Deštná u Dubé.
su kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy ru zastupitelstva v rámci vypořádání některých
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději majetkoprávních vztahů se správcem konkursní
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. podstaty úpadce Státního Statku Česká Kame3b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření před- nice, v likvidaci, které bylo již schváleno usnezastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- mětné kupní smlouvy, bude tento schválený pro- sením č. 4d-3/2011 ze dne 24. března 2011,
ka č. 6/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje dej zrušen.
provést následující změny v předložené kupní
městské budovy bez čísla popisného nebo evipro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 smlouvě. Bylo zjištěno, že některé pozemky oddenčního (stavba technického vybavení – vodársouhlasené k nabytí do vlastnictví města Dubá
na v Nedamově) stojící na pozemku st.p.č. 45, 3e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru nelze převést, tj. p.p.č. 2713, v obci Dubá, kav obci Dubá, katastrální území Nedamov. Uvede- zastupitelstva prodej městského pozemku (zá- tastrální území Dubá, p.p.č. 95 a p.p.č. 649/2,
ný stavební pozemek není ve vlastnictví města měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žá- v obci Dubá, katastrální území Zakšín, z důvodu,
Dubá.
dost č.ev. 3/11): podle vypracovaného geomet- že pozemky jsou buď součástí přírodní rezervapro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 rického plánu se jedná o p.p.č. 111, orná půda ce či památky, nebo z důvodu jiných vlastnico výměře 701 m2, v obci Dubá, katastrální území kých vztahů. Tyto pozemky tedy nemohou být
3c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- Dubá. Strana kupující: paní K.L., kupní cena činí předmětem převodu. V rámci kompenzace za
ru zastupitelstva prodej městského pozemku 84 120,- Kč plus správní poplatky, vše se splat- tyto pozemky, budou do kupní smlouvy za stej(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná ností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu ných podmínek doplněny pozemky p.p.č. 84/1,
žádost č.ev. 28/10): podle vypracovaného geo- kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stano- v obci Dubá, katastrální území Zakšín, p.p.č.
metrického plánu se jedná o p.p.č. 1213/6, ostat- vuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení 497, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky,
ní plocha (jiná plocha) o výměře 58 m2, v obci tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde p.p.č. 772, p.p.č. 822, v obci Dubá, katastrální
Dubá, katastrální území Zakšín. Strana kupují- k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento území Dřevčice, p.p.č. 332/1, v obci Dubá, katací: paní D.H., kupní cena činí 2 320,- Kč plus schválený prodej zrušen.
strální území Horky u Dubé, p.p.č. 435/5, p.p.č.
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 216/1, v obci Dubá, katastrální území Korce,
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
p.p.č. 743/3, p.p.č. 1261, p.p.č. 1262/1, v obci
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JUBILEA

Z městské matriky

Došková Jaroslava, Dubá
Málková Zdeňka, Dubá
Krotilová Věra, Dubá
Kořínek Václav, Dřevčice
Hřebíčková Věnceslava, Deštná
Velechovská Vlasta, Dřevčice

80 let
80 let

NAROZENÍ

Dušek Jan, Dubá
Holoubková Alice Klára, Dubá
Srbek Adam, Dubá
Kicová Natálie, Dubá

84 let

Dne 22. 4. 2011 uplynuly již dva roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dědeček, strýc, kamarád pan Vladimír Martínek
z Dubé. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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Dubá, katastrální území Dubá, p.p.č. 314/1, v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Části těchto
pozemků by měly být sice převedeny do vlastnictví města Dubá podle ustanovení § 2 zákona ČNR č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nicméně náklady na jejich geometrické
zaměření a oddělení by mnohonásobně převýšily jejich skutečnou hodnotu. Takto město Dubá
získá celé tyto pozemky za nižší vynaložené náklady. Město Dubá musí v této souvislosti podat
zpětvzetí žaloby u Krajského soudu v Ústí nad
Labem na vyloučení těchto uvedených pozemků
z konkurzní podstaty, aby mohly být řádně kupní
smlouvou převedeny do jeho vlastnictví.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 1 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 byla upravena o 3 milióny 220 tisíc Kč. Jedná se o dotace ze Státního zemědělského intervenčního
fondu ve výši 2 miliony 624 tisíc Kč na lesní
cestu a parky, dotace 114 tisíc Kč z Krajského
úřadu Libereckého kraje na kanalizaci, 60 tisíc Kč z úřadu práce a vypočtenou daň z příjmů
za obec. Na straně výdajů se rozpočet zvyšuje
v paragrafu 2219 – záležitosti pozemních komunikací o 115 tisíc Kč na přípravné práce k žádosti o dotaci na chodník do Nedamova, v paragrafu
3113 – základní školy o 100 tisíc Kč na opravy
střech na tělocvičně a šatnách základní školy,
v paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek o 250 tisíc Kč na přípravné práce
pro nutné zajištění sklepů v Sadové ulici a na
projekt na stezku z náměstí kolem sušárny ke
Svatému Prokopovi, v paragrafu 3613 – nebytové hospodářství o 420 tisíc Kč na plynové topení
v I. patře budovy č.p. 86 v Dubé (300 tisíc Kč)
PO UZÁVĚRCE

Místní akční skupina LAG Podralsko
připravila pro drobné výrobce a producenty nabídku spolupráce a zapojení se
do projektu „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“, který vznikl na podporu marketingu místní produkce
z oblasti Lužických hor a Máchova kraje.
Cílem projektu je zavedení místní – regionální
značky „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“, která garantuje místní původ výrobku
a jeho vazbu na uvedenou oblast, ale také jeho
kvalitu a šetrnost vůči životnímu prostředí. Tyto
charakteristiky ocení jak návštěvníci regionu, tak
místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit
místní výrobce. Značka proto může přinést konkurenční výhodu, propagaci, reklamu a vzájemnou spolupráci!
Zájemci o podrobnější informace o podmínkách udělení certifikátu naleznou vše na stránkách www.lagpodralsko.com,
Jindřich Šolc,
solc@lagpodralsko.com

a opravu škod na budově č.p. 9 v Deštné (120 tisíc Kč). Celkem se strana výdajů zvyšuje o 1 milion 597 tisíc Kč. Rozdíl ve výši 1milion 623 tis.
Kč bude zatím ponechán v rezervě města.
4b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se dokončení zpráv
z kontrol hospodaření příspěvkových organizací
města Dubá a stavu finančních prostředků města
Dubá k 31. 3. 2011.
komentář starostky: Finanční výbor dokončil
zprávy z kontrol příspěvkových organizací – základní a mateřské školy a při projednávání závěrečného účtu města doporučí městskému zastupitelstvu hospodaření obou škol za rok 2010
schválit. Finanční prostředky města Dubá k 31.
3. 2011 byly 9 531 931,90 Kč.
5) POVĚŘILO paní starostku zastupováním
města Dubá na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s., Teplice, která se uskuteční dne 2. června 2011 v Teplicích.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ program a činnost Osadní výboru Dřevčice v roce
2010.
komentář starostky: V loňském roce byla ve
Dřevčicích upravena dolní náves (vpusť do nádrže, ohraničení nádrže štuky, zábradlí, lavičky,
úprava terénu), opravena zídka a zábradlí u budovy č.p. 1, vybudována betonová plocha pod
kontejnery, byly umístěny lavičky na horní návsi
a došlo k opravě dešťové kanalizace.
7) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) rekonstrukce chodbové elektřiny v městském objektu č.p. 139 na Masarykově náměstí
v Dubé
b) odvodnění podél severní stěny městské
budovy č.p. 200 v ulici Požárníků v Dubé

V RYTMU AFRIKY

V rámci multikulturní výchovy, která je průřezovým tématem, se žáci Ekoškoly Dubá seznámili
v úterý 26.4. s africkou kulturou. Nejprve se podívali na krátké video, které přiblížilo život v Africe,
i když velmi vzdáleně. Pak následovalo povídání
o Africe, provázené bubnováním na africké bubínky, které zaujalo děti nejvíc. V závěru pak afričtí
hosté odpovídali na zvídavé otázky – Co jste říkali,
když jste u nás uviděli sníh poprvé? Mysleli jsme,
že je to bílý písek. Které africké město je nejlidnatější? Nigérie. Řekněte nám něco ve svém nářečí.
Jaká je nejdelší řeka Afriky? Nil. Ve škole je až
2 500 žákůJ Pro nás nepředstavitelné.
Mgr. Jana Mašková

c) rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře v budově radnice v Dubé
d) zakoupení nového traktůrku na sekání
trávy s příslušenstvím
e) konání demonstrace a manifestace politického umění ve dnech 10. – 11. 5. 2011 v ČR
komentář starostky: Demonstrační průvod
s uměleckým charakterem projede Dubou
11. 5. 2011. Jedná se o divadelní hru inscenovanou pěti historickými kamióny (opírá se o
protiválečnou báseň B. Brechta). Kamióny bude
doprovázet 20 osobních automobilů. Pouliční divadlo by mělo Dubou projíždět mezi 11. a 12. hodinou a bude dále pokračovat přes Českou Lípu
na hraniční přechod do Polska.
f) nástupu dalších pracovníků na veřejně
prospěšné práce v roce 2011
komentář starostky: Úřad práce finančně podpořil nástup dalších pracovníků na VPP. Jedná
se o šest zaměstnanců, kteří budou v našem
městě pracovat od 11. dubna do 30. června tohoto roku.
g) slavnostního předání Ceny města Dubá
paní Anitě Petráňové
komentář starostky: Srdečně zvu všechny občany na slavnostní předání Ceny města
Dubá paní Anitě Petráňové za mimořádný přínos městu v oblasti kulturního a společenského
života. Slavnostní předání se uskuteční v pátek
29. dubna 2011 od 14 hodin v obřadní síni Městského úřadu Dubá.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 19. 5.
od 18.00 v Dubé.
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Naučná stezka Beškovský les

U příležitosti Dne Země, 35. výročí vyhlášení
Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Mezinárodního roku lesů 2011 byla dne 20.4.2011 slavnostně otevřena Naučná stezka Beškovský les.
Naučná stezka vznikla
z iniciativy majitele zdejších
lesů ing. Jaromíra Šimonka, který se rozhodl již před
několika lety nechat část
svých lesů v těchto místech
samovolnému vývoji a udělit
jim status pralesa. Realizace stezky byla financována
z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního
prostředí. Po dohodě s ing.
Ladislavem Pořízkem, vedoucím Správy CHKO Kokořínsko, se vybudování
stezky ujalo CHKO Kokořínsko a ve výběrovém řízení zadalo práce na stezce
firmě Taxus, která postavila informační panely, zprůchodnila část pralesa a vybudovala po roklích dřevěné
lávky a schodnice.
Ve středu dne 20.4.2011
pak zaměstnanci CHKO Kokořínsko, za spoluúčasti zaměstnanců lesní správy Lo-

beč ing. J. Šimonka, připravili slavnostní otevření
Naučné stezky Beškovský les. Okolo 11 hodiny se
cesta k Beškovu na začátku stezky zaplnila pozvanými hosty z místních obcí, škol a majitelů okolních

Dubáček

lesů či jejich zástupců, pro které též CHKO Kokořínsko připravilo bohaté občerstvení, jakož i doprovodný program, kde se prováděly ukázky kroužkování ptáků a povídání a ukázky dravců.
Všechny přítomné přivítal osobně pan ing. J. Šimonek a ing. L. Pořízek. Společně s Františkem Pelcem,
náměstkem ministra životního prostředí pro ochranu
přírody a krajiny, pak byla
přestřižena vstupní páska
a provedena první, ing. Robertem Šenkem komentovaná, prohlídka naučné stezky.
Počasí celé akci přálo a probouzející se příroda doplnila svou krásou tuto jistě záslužnou a příkladnou akci.
Jako lesník, který má na
starosti úsek lesa u rodiny
Šimonků, ve kterém se tato
stezka nachází, doufám, že
i do budoucna bude Naučná stezka Beškovský les
sloužit k poznávání a studiu naší krásné a rozmanité
přírody a návštěvníci, kteří
zde půjdou se budou chovat tak, jak se v lese a v přírodě chovat mají.
Petr Slaba

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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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Dubá
vyhlašují

H U M A N I TÁ R N Í S B Í R K U
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

letního a zimního oblečení - dámské, pánské, dětské
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuvi – veškeré nepoškozené
hraček – pouze nepoškozených

VĚCI, KTERÉ NÁM, PROSÍM, NEDÁVEJTE:

obnošené boty a svetry, znečištěný a vlhký textil, ledničky, televize,
počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
Sbírka se uskuteční v Dubé
ve čtvrtek 12.5. a v pátek 13.5. 2010 od 9:00 do 17:00 v přízemí MěÚ Dubá

Věci, prosím, noste zabalené do igelitových pytlů, tašek
nebo papírových krabic, aby se nepoškodily transportem
Kontaktní osoba pro případné dotazy je sl. Martínková, tel. 724 857 243.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov.org

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
7., 14. a 21. 5.,
vždy od 9:00 do 11:00

Objednávky léků, požadavky,
informace na tel. čísle
487 870 139 (lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 7. 5.
MUDr. Milena Palková
B. Egermanna 231, Nový Bor
tel. 487 727 840

sobota 21. 5.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 4. 6.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

neděle 8. 5.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

neděle 22. 5.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

neděle 5. 6.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

sobota 14. 5.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

sobota 28. 5.
MUDr. Eva Konopiská
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 15. 5.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

neděle 29. 5.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

6

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v únoru

l Dne 7.3.2011 od 06:41 do 08:12 hodin vyjela jednotka k požáru do Dřevčic s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár sazí v komínovém tělese. Lokalizace a
následná likvidace požáru byla provedena ze
střešního prostoru za pomocí ručního hasícího přístroje a použití kominického nářadí. Před
odjezdem bylo provedeno vybrání hořících sazí
do nehořlavých nádob. Příčina vzniku požáru
byla v nedostatečně vymeteném komínovém tělese a spalováním nevhodných materiálů. Požár
byl beze škody, uchráněno 250.000,- Kč. Místo
zásahu bylo protokolárně předáno uživateli se
zákazem používání do doby provedení revize
odborně způsobilou osobou dle Nařízení vlády
číslo 91/2010 Sb.zákonů.

l Dne 7.3.2011 od 15:56 do 17:53 hodin
vyjela jednotka k požáru lesního porostu do
Zakšína s technikou: CAS-25 Liaz v počtu 1
+ 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár na ploše 50 x
20 metrů. Pří požáru došlo ke kmenovému hoření suchých větví jehličnatých stromů, lesní
hrabanky, nižšího porostu a dřevěného srubu
(chýše). Lokalizace a následná likvidace byla

Telefonové
problémy

V únoru jsem si telefonicky na O 2 objednala
pevnou linku s připojením na internet, tedy
i modem. Velice příjemná paní chtěla jen iniciály a já jí je dala.
Urgovala jsem každý týden zákaznickou linku a dávala jsem dohromady ostatní dokumenty.
Jsem držitelka průkazu ZTP/P, dokládala jsem
žádost o slevu a ukončení nynějšího mobilního
internetu. Bohužel jsem jeden a půl měsíce čekala na připojení – prý byly plné spoty.
Jsem čtyři roky rozvedená, nejsme s manželem v kontaktu, máme nové životy, přestěhovala jsem se na druhou stranu republiky. Veškerá pošta je mi doručována na nynější adresu,
kterou všude a vždy zadávám.
Pevná linka s modemem byla zapojená a fungující, paráda. I vše ostatní dopadlo dobře.
A najednou rána z čistého nebe. Můj exmanžel se ozval, že jsem dostala fakturu od O2
na jeho adresu (ještě uvedli příjmení za svobodna) i s novým číslem.
Byla jsem v šoku. Já, která si teď střežím
své soukromí. Opakuji, veškerá korespondence
mi přichází na nynější adresu. Ihned jsem volala na O2 . Po několikátém přepojení a na základě mé vytrvalé otázky „proč“, se mi pracovnice
velice omlouvala, že se operátor nepodíval na
mojí nynější adresu, ale hledal podle rodného
čísla, kde jsem se nacházela před mnoha lety.
Pro pána jána, kde to jsme?
Kdyby se mi exmanžel neozval, jak by to
dopadlo? Po pár letech přijde naše moderní
exekuce? Já jsem dostala omluvu a změnu čísla zdarma. Ale co když se to stane ostatním?
Píši i kvůli principu.
Klára Hudečková

provedena dvěma proudy „C“ a pomocí ženijního nářadí (lopaty a krumpáče). Při zásahu
se spotřebovalo 5.000 litrů vody. Příčina vzniku požáru byla nedbalost – otevřený oheň, škoda je v šetření.

l Dne 10.3.2011 od 20:31 do 21:27 hodin vyjela jednotka k požáru do Zakšína s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. 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. Před odjezdem bylo provedeno vybrání hořících sazí
do nehořlavých nádob. Příčina vzniku požáru
byla v nedostatečně vymeteném komínovém tělese a spalováním nevhodných materiálů. Požár
byl beze škody, uchráněno: 250.000,- Kč. Místo
zásahu bylo protokolárně předáno uživateli se
zákazem používání do doby provedení revize
odborně způsobilou osobou dle Nařízení vlády
číslo 91/2010 Sb. zákonů.
l Dne 16.3.2011 od 18:00 do 19:55 hodin
vyjela jednotka k opakovanému požáru komínového tělesa Na Výsluní v Dubé s technikou CAS-25 Liaz 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 ze střechy bytového
domu. Před odjezdem bylo uživateli nařízeno
vybrání sazí do nehořlavých nádob. Při zásahu došlo ke zranění jednoho člena jednotky.
Příčina vzniku požáru byla v nedostatečně vymeteném komínovém tělese a spalováním nevhodných materiálů. Požár byl beze škody,
uchráněno 250.000,- Kč. Místo zásahu bylo
ústně předáno uživateli se zákazem používání
do doby provedení revize odborně způsobilou
osobou dle Nařízení vlády číslo 91/2010 Sb.
zákonů.
l Dne 20.3.2011 od 12:00 do 13:32 vyjela
jednotka k požáru v Dubé, Malý Mlýnek s technikou CAS-32 T148 a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn nenahlášený požár
čtyř dřevěných chatek, travního a lesního porostu na ploše 400 m 2 . Příčina vzniku požáru byla úmyslné zapálení a nadále je v šetření
Policie ČR. Předběžná škoda byla vyčíslena na
200.000,- Kč.
Jaroslav Hoza

Letní kemp v Lužici

Aktivní dovolená s archeologickými experimenty pro pro jednotlivce i celou rodinu v termínech
9. – 13. a 16. – 20. července 2011. Dílny pořádá již druhým rokem hlavní projektový partner
– Muzeum západní Lužice v Kamenci.
Zájemci se mohou těšit na hutnění bahenní
železné rudy, výrobu skla, stavbu germánského domu, poznání starých řemeslných technik.
Kempy probíhají v areálu dílen experimentální
archeologie u lomu v Miltitz nedaleko Kamenz
(Německo / Sasko). Tábor není věkově omezen, nástroje a materiály jsou v místě k dispozici.
Ubytování: ve vlastním stanu u lomu v Miltitz

nebo v penzionu. Stravování zajišťováno pořadatelem (plná penze). Účastnický poplatek činí
5,00 Euro za 1 den pobytu (tábořiště). V případě využití penzionu 110,00 Euro na osobu za
celý pobyt. Děti do 6 let mají pobyt zdarma. Doprava do Miltitz a zpět: z České Lípy bezplatně
zajišťuje Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (nástup účastníků možný rovněž v Novém Boru a Rumburku). Doplňující informace
ochotně poskytnou paní Gabriela Möckelová
(garant komunikace v českém jazyce) nebo
vedoucí projektu Dr. Thomas Puttkammer.
Kontaktní e-maily: gabriela.moeckelova@museum-westlausitz.de, thomas.puttkammer@museum-westlausitz.de
Přihlášky e-mailem adresujte na: petrjenc@centrum.cz nebo pesa@muzeumcl.cz. Do přihlášky nezapomeňte uvést, na který turnus se
hlásíte, veškeré kontaktní údaje, věk a místo
nástupu.
Kontaktní osoby: Vladimír Peša, vedoucí odd.
archeologie Vlastivědného muzea a galerie.
Petr Jenč
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 Benes
e-mail: tesari.benes@centrum.cz

Dubáček -
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Inspirace k návštěvě

V okolí správního území města Dubá je mnoho
zajímavých míst, která jsou výborným cílem pro
cyklo nebo autovýlety. Vydáme-li se z Dubé kterýmkoliv směrem, vždy nalezneme lokality, kde
je dobré se zastavit a prohlédnout si vše, co to
které místo nabízí. Ať se již jedná o památky lidové architektury, církevní stavby, či přírodní zajímavosti.
Jedním z lákavých cílů může být například
obec Loubí. Již ze silnice v údolí Heřmáneckého
potoka vidíme působivá průčelí domů, shlížejících
z prudké stráně. Odbočíme nahoru do obce, kde
můžeme obdivovat nejen roubené stavby lidové
architektury, ale i rozlehlý památkově chráněný
statek čp. 1, přestavovaný na penzion. Velmi za-
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Pohled na osadu Kruh

Sokl s křížem a vodojem v Loubí

V roce 1843 celá ves vyhořela. Severně od osady Loubí stával malý hrad, podle archeologických
nálezů byl obýván od druhé poloviny 13. století
do počátku století čtrnáctého. Loubí je nyní částí
městyse Holany.
Nevrátíme se stejnou cestou zpět, ale pokračujeme úzkou silničkou na konci osady mírně
doprava, mineme křížek mezi dvěma mohutnými
jírovci, napravo na návrší vidíme kapličku a cestou, která prochází krásnými partiemi krajiny, pokračujeme až do Holan.
Kostel sv. Vojtěcha v Kruhu

Památkově chráněný statek čp. 1 v Loubí

jímavý je i sousední zanedbaný dvorec s velkou
kamennou stodolou na konci dvora. Prohlédněme si také reliéf ve štítě památkově chráněného
domu čp. 3. Na návsi je i pěkný kamenný sokl

Boží muka u Holan

Dům s reliéfem v průčelí v Loubí

s křížem, ke kterému vede několik kamenných
stupňů. Zajímavá je i stavba vodojemu.
Z historie Loubí vyplývá, že lokalita byla po
husitských válkách pustá, teprve po roce 1450 je
osada Loubí zmiňována v písemných dokladech.

Na jiný výlet se můžeme vydat na opačnou
stranu od Dubé, do osady Kruh, rozložené na
strmých svazích nad údolím. Velmi krásný je pohled na kostel sv. Vojtěcha z roku 1724, tyčící se
na návrší. Kostel právě prochází rekonstrukcí po
požáru, který jej v roce 1996 vážně poškodil. Ke
kostelu lze vystoupat z údolí po starém kamenném schodišti. Zajímavá je i sousední budova
fary. Za prohlídku rozhodně stojí půvabný, velmi
pěkně upravený starý hřbitov nedaleko kostela.
Ve zdi márnice si všimneme kamenného náhrobního kamene, pocházejícího z původního kostela,
který stával na hřbitově a byl v roce 1756 zbo-

Márnice na hřbitově v Kruhu

řen. V osadě Kruh se nachází i mnoho krásných
roubených staveb a zajímavé prostory, zatesané
do skalních stěn.
Historie vsi Kruh je velmi stará, původní kostel zde stál již ve 14. století, ale byl vypálen za
30leté války. Při stavbě nového kostela v roce
1724 byla postavena i nová fara. Už ve 14. století zde bylo zemanské sídlo, jehož majitelé se
psali „z Kruhu“. Nyní je osada Kruh částí města Doksy.
–myš–
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ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA

Čáp černý
Hluboké smíšené a listnaté lesní porosty
v CHKO Kokořínsko jsou ideálním místem pro
hnízdění čápa černého (Ciconia nigra). Tento
plachý pták z čeledi čápovitých (Ciconiidae) je
o něco menší než běžnější čáp bílý, jeho peří
je černé s bronzovým leskem, břicho má bílé

a zobák a nohy červené. Samec i samice jsou
stejně zbarvení, peří samce má ale výraznější
kovový lesk. Mláďata maji zpočátku bílé prachové
peří, později jsou zbarvena matně hnědě a posléze šedočerně. Zobák mláďat je nejdříve světle žlutý a nohy zelené, zbarvení dospělích ptáků
získávají až ve třetím roce života. Dospělý čáp

černý má rozpětí křídel i více než dva metry,
délka jeho těla dosahuje jednoho metru a váží
kolem tří kilogramů. V přírodě se dožívají čápi
černí nejvýše 18 let, v zajetí se mohou dožít
vyššího věku.
Čápi černí si staví hnízda z klacků a větví
v korunách velkých stromů nebo i na skalách.
Samice snese 3 – 5 nazelenalých vajíček, která váží i více než 80 gramů. Zahřívají je oba
rodiče po dobu přibližně pěti týdnů. Další dva
měsíce se pak o mláďata pečlivě starají. Čápi
černí se živí rybami a bezobratlými živočichy,
žábami, plazy, ale i drobnými savci, které loví
v mělké vodě potoků a rybníků. Jedná se o tažného ptáka, kteří na zimu odlétají z našich oblastí na Africký kontinent. Čáp černý je rozšířen po většině území střední a východní Evropy
a vyskytuje se i v mírnějších oblastech Asie,
odkud odlétá zimovat do Číny.
Ze svého zimoviště přilétá koncem března
či v první polovině dubna a odlétá v září, někdy
již koncem srpna. Ptáci odlétají jednotlivě a během tahu jsou schopni uletět denně i 300 km.
Svým zimovištím zůstávají po celý život věrní.
Koncem 19. století z našich zemí čáp černý vymizel, teprve po polovině 20. století pomalu začal znovu u nás hnízdit. Nyní roztroušeně hnízdí
téměř po celém území naší republiky, přesto je
nadále považován za silně ohrožený druh.
–myš–

Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Vás zve na akci

Na kole ptačí oblastí

dne 7. května 201, sraz v 9.30 hod. na parkovišti u Hostince Na Staré poště v Zahrádkách u České Lípy.
Projedeme se zajímavými místy Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovcea mokřady.
Představíme si vzácné druhy ptáků, jejich přirozená stanoviště, způsoby ochrany a přírodní zajímavosti území.
Trasa je navržena v délce 30 km a vede převážně po zpevněných cestách a značených cyklotrasách. Není vhodná pro silniční kola.
Odborný výklad je zajištěn zoologem Správy CHKO Kokořínsko. Doporučujeme vybavit se dalekohledem.
Bližší informace: marcela.holubova@nature.cz , tel.: 315 728 065, 315 728 065
.
Akce se koná u příležitosti 35. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.
Břehyně od Velké Bukové

Dubáček -
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Ze života škol
Bodlinky hledaly… Exkurze v ZOO

…v celostátní soutěži Hledání jara tentokrát žábu,
pampelišku a běláska řeřichového. Ve slunečném
jarním počasí jsme vyrazili do lesa. V zámecké
zahradě na nás jukaly bílé hlavičky sasanek. Na
sýrárně jsme se velice opatrně přiblížili k úlům
a zkontrolovali jsme, jestli jsou včelky už naplno
vzhůru. Jn se to tam hemžilo! Pokračovali jsme
k Barboře. Funěli jsme do kopce jako lokomotivy. Potkali jsme posed, který volal k vyzkoušení.
Viděli jsme ale kul…ý, protože byly kolem vysoké
stromy. Ale to nevadí, hlavně, že jsme byli venku.
Najít pampelišku byl fakt docela problém. Našli
jsme hned u hřiště jednu jedinou, a tak jsme se
s ní raději hned vyfotili.
Bělásek řeřichový se na naší pouti nevyskytoval, a tak jsme ulovili co se dalo. Vyfotit motýla, který se pořád mrská a neposedí, je fakt
dřina. Na Mlejnku nám Pavel rozdělal oheň, my
jsme si opekli buřtíky. Jo, mňamka. Cosi šustilo
v trávě a my jsme se mohli pokochat nádhernou
ještěrkou. Tušila, že se fotí, a proto pózovala.
Ája a Štěpka se rozhodly meditovat na sluníčku a Péťa s Kájou objevili malé rybky v náhonu,
a tak jim pomáhali do potoka.
Ája nás pak zavedla Na Výsluní, kde bylo
pampelišek víc. Asi teprve začínají rozkvétat.
Žábu jsme viděli v hasičské nádrži u nádraží, ale
jinak jich máme spoustu ze žabích zábran, kde
pomáháme při jarním tahu již osmým rokem.
Jaro jsme si užili skvěle!
Jana, Pavel, Bodlinky

Poprvé v historii školy vyjely 25. března všechny
děti na společnou exkurzi do ZOO Liberec. Volné
vstupenky získala škola jako cenu MRKEV 2010
za přínos environmentální výchově v Libereckém
kraji. Na dopravu přispěl MěÚ Dubá, za což moc
děkujeme. Děti si návštěvu v ZOO užily, každá třída po svém. Počasí bylo chladné a jarní. Exkurze
se zúčastnili i prvňáci se všemi dětmi ze školy,
a že jich bylo!!! Přestože ZOO znají, těšili se na
zvířátka. Hned po příjezdu museli doplnit energii

v podobě svačiny. Jo, někdo měl i řízeček, včetně
našeho doprovodu Zdeničky. Následovala prohlídky ZOO a hlavně krmení lachtanů. Lvi, bílí tygři,
krokodýli a další zvířecí osadníci ZOO děti uvítali
řevem. No, ani oni nebyli zrovna nejtišší! Eliška s
Aničkou zkoumaly krokodýla pod vodou a Matěj
zase lva. Bylo to úžasné a všem se to líbilo.
Mgr. Jana Mašková

Otužování

1. dubna byl na Ekoškole Dubá slavnostně ukončen 8. ročník programu Otužování. Letošní otužování si nese jednu milou zvláštnost. Mezi otužilci
byly i děti z II. stupně, a to ze VI. třídy. Celkem
se programu zúčastnilo 80 otužilců.
Co to znamená otužovat se? Každý den o velké
přestávce vyběhnout v kraťasech a tričku na školní
dvůr, absolvovat rozcvičku a vrátit se na vyučování.
Jen při -10 °C a když prší se otužování odkládá.
Děkuji všem dětem za vytrvalost, všem učitelům za podporu této aktivity, vedení školy za
podporu a sladké odměny.
Mgr. Jana Mašková

Návštěva

Den otevřených dveří 13. dubna v naší Ekoškole přilákal rodiče prvňáčků i na vyučovací hodiny. Mohli jsme se ukázat, jak nám to jde. Pro
všechny návštěvníky jsme měli připravená perníková vajíčka. Do fondu třídy nám přibyly korunky
a všem moc děkujeme.
Jana Mašková a prvňáci

Bodlinky
slavily…

…sedm let aktivní činnosti při Ekoškole Dubá.
31. března uplynulo přesně sedm let, kdy byl založen náš oddíl Bodlinky. Jen připomenu, že název
máme od prvního odchovaného ježečka Bodlinky,
který se k nám dostal z lesa v lednu 2004.
Nejstarší Bodlinky připravily nádhernou výzdobu. Mňamky zaplnily stoly a oslava mohla
začít. Navštívila nás paní ředitelka, která nám
popřála spoustu skvělých nápadů a chuť do
aktivit pro přírodu. Přinesla nám sladké mlsání a nádhernou růži. My jsme jí poděkovali za
prostory naší klubovny, kterou ve škole využíváme. Po společném přípitku proběhlo přijímání nových členů oddílu – Barunky Fléglové, Káji
Sloupa, Honzíka Žaloviče, Marečka Postráneckého, Martínka Stejskala. Další nové členy Bodlinek
napadly neštovice, a tak Pavla napadl senzační
nápad donést jim průkazky a občerstvení domů.

Mája a Jezevec Jonáš

Kdo to je? Náš nový kamarád, kterého jsme našli ve Středisku ekologické výchovy Divizna při
ZOO Liberec. Zde jsme se zaregistrovali a objed-

nali tašku s jezevcem. Jak je známo, jezevec je
velice čistotné zvíře a ve své noře i před ní má
vždy pořádek.
Tento projekt o udržování čisté přírody bez
odpadků nás zaujal, máme přírodu rádi a při
zjištění, že třeba taková igelitová taška se rozkládá 25 let, plechovka 15 let, pet láhev 70 let,
sklo a polystyrén nikdy, neváhali jsme přihlásit
se do projektu.
První jarní úklid nás nemile překvapil. Nasbírali jsme 25 kg odpadků všeho druhu. Tašku sebou budeme mít vždy, když vyrazíme kamkoliv
na procházku. Zapojit se může každý, navštivte
web: www.jozevec.cz a pomozte nám chránit naši
přírodu.Děkujeme!
Bohumila Mynaříková a Včelky

Přibližovat se mohli jen ti, kteří už neštovníky
měli. A tak jsme přepadli opuntíkované: Elišku
Mojtekovou, Elišku Heinrichovou, Tomáše Pabišku a Tomáše Nováka. Ti koukali, přímo zírali!
Ale bylo to úžasné. V nejbližší době nás čeká
celostátní akce Hledání jara. Budeme stopovat rozkvetlou pampelišku, žabku a motýla. Těšíme se.
Jana, Pavel, Bodlinky
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Žabobus

Ptáte se, co to je? No přece přepravní nosítko pro
žabky. Každý rok nám ho paní Mašková přinese
zároveň s notýskem, do kterého zapisujeme počet
žabích pasažérů, kteří cestují po silnici do rybníka.
Hrozí jim nebezpečí, že je po cestě přejede auto,

a tak jim pomáháme tento nebezpečný úsek zdolat. Hned první pondělí v dubnu jsme vyrazili na
určenou trasu a to bylo překvapení! Čekalo tam
na nás 99 žabích cestujicích. Někteří poskakovali
sami, jiní v páru. Opatrně jsme je v rukavicích naložili do Žabobusu a přenesli do rybníka.
Děti z MŠ, Bohumila Mynaříková

Dubáček

Starší chlapci třetí v okrese

Starší chlapci jsou třetí nejlepší tým na okrese
v sálové kopané. V úterý 29. března se chlapci
naší školy T. Pavlík, J. Sloup, M. Krejčí, D. Šesták, V. Svoboda, T. Kmetz a J. Kareš pokoušeli v Zákupech o historický úspěch naší školy
– vyhrát finále okresního kola. Přestože letos
vítěz nepostupoval do kola krajského, klukům
určitě nechybělo odhodlání a motivace, vždyť
za námi skončily už v náročné kvalifikaci daleko větší školy v okrese, kde je mnohem větší
zastoupení sportovně nadaných chlapců.
Chlapci však nejprve museli zvládnout velmi náročnou kvalifikaci, která se hrála na začátku března. V ní kluci podali kvalitní, kolektivní výkon a po zásluze vyhráli skupinu, když
nejprve porazili chlapce ZŠ U Lesa Nový Bor
1:0 (gól dal T. Pavlík), remizovali se ZŠ Lada
Česká Lípa 0:0 a vyhráli s Gymnáziem Česká
Lípa 2:1 (góly vstřelil D. Šesták). V posledním
utkání se ZŠ Tyršova dlouho nemohli zlomit odpor soupeře a vstřelit vítězný a tím i postupový
gól. Povedlo se to až 1,5 minuty před koncem
opět D. Šestákovi. I když v závěru vítězství už
dalším gólem nepojistili a vyhráli pouze 1:0 ra-

dost z postupu mohla začít.
Ve finále zvládli výborně první zápas se
ZŠ Horní Police, dařila se jim kombinace na
jeden dotek a nebýt trošku pokaženého závěru, kdy dvakrát zbytečně inkasovali, mohlo být
vítězství 4:3 mnohem vyšší. Dvakrát skóroval
T. Pavlík, po jedné brance přidali M. Krejčí
a J. Sloup. Ve druhém zápase se ZŠ Jižní kluci opět hráli výborně, pouze místo gólů trefovali
tyče nebo je vychytal výborný gólman soupeře, který trestal prakticky každou naší chybu.
Brzy jsme prohrávali 3:0, pak ještě inkasovali
dvě laciné branky téměř přes celé hřiště a pohár hořkosti doplnil T. Pavlík „vlastňákem“. Gól
T. Kmetze na 6:1 byl jen slabou náplastí a prohra 6:1 byla pro nás velmi krutá nejen proto,
že kluci herně nezklamali a nebyli o nic horší
než soupeř, ale hlavně proto, že při rovnosti
bodů jsme díky nejhoršímu skóre skončili až na
3. místě. Přesto klukům patří veliké poděkování
za reprezentaci školy i za vzorné chování během obou turnajů.
František Kadlec

Kultura
Ze sbírek muzea v České Lípě

Puškaři na Českolipsku
Požáry, válečné a jiné události, které postihly v minulosti Českou Lípu, způsobily kromě jiných neštěstí a ztrát na životech a majetku, také
ztrátu různých písemností, nevyjímaje cechovní.
Ale přeci jen se některé zachovaly. Takže víme,
že v České Lípě působil již v 16. století puškař
Georgie Tzymerman, v 17. století to byli Mathias Steinmetzer a Fridrich Kopf a v 18. století Johann Christoph Fluh a Heinrich Liederecker. Puškaři v té době působili skoro ve všech
okolních městečkách a i v některých vesnicích:
v Žandově, Dubé, Zákupech, Doksech, Jablonném v Podještědí, Mimoni, Holanech, Horní Libchavě, Kruhu, Okrouhlé a v dalších. V 18. století

se do České Lípy přistěhoval zakladatel puškařského rodu Josef Rutte (1774-1829) a zřídil
si v domě na Horním klášterním příkopu (dnes
Klášterní ul.) puškařskou dílnu. Jeho synové Josef (nar. 1801) a František (nar. 1814) se vyučili
u svého otce a po jeho smrti v roce 1829 vedli dílnu sami. František se roku 1843 odstěhoval do Uher. Josef zůstal a vedl dílnu sám. Vyučil v ní ještě svého syna Josefa (nar. 1838).
Puškař Jan Templer z Horní Libchavy se přiženil
do Rottovy rodiny a usadil se také na Horním klášterním příkopu (dnes Klášterní ul. čp. 460). Josef
Rutte ml. A Jan Templer se zúčastnili se svý-

mi výrobky průmyslových výstav uspořádaných
v České Lípě v letech 1840 na počest arcivévody Františka Karla a 1841 na počest arcivévody
Štěpána. Arcivévoda František Karel si při této
příležitosti koupil Ruttovu vzduchovku. Oba puškaři vyučili ještě i své děti Josefa Rutteho nejml.
a Ferdinanda Tempera. V Jablonném v Podješ-

tědí měl svou dílnu v čp. 61 Josef Mašek (17971852). Všech pět jeho synů – Josef, Vincenc,
Vilém, Eduard a Ludvík se vyučilo řemeslu u svého otce. Vincenc zemřel velmi mladý a Eduard
a Ludvík se odstěhovali do Ameriky. Zbylí dva
synové pokračovali v díle svého otce.
Zdroj: www.muzeumcl.cz

Poslední květnovou sobotu zahajuje Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací
letošní sérii výstav v dubské Galerii Pošta, a to
přestavením děl dvou umělců, kteří tvoří každý
v jiném materiálu a jiným způsobem, a kteří pocházejí z různých částí naší republiky.
Až z obce Valy u Mariánských Lázní přiveze
své drobné plastiky, vytvořené drátkovou technikou, Ladislav Lokajíček. Půvabná dílka vystavoval již například v Chebu v západočeském Tachově a na dalších místech.

nad Labem. Jeho díla lze najít v Terezínském památníku i u sběratelů v Dánsku a USA.

Výstava v Galerii Pošta

Obraz Z. Šulce

Drátková plastika L. Lokajíčka

Mělnický malíř Zdeněk Šulc tvoří expresivní
kresby a malby velkých formátů, které mohli obdivovat návštěvníci výstav v Praze či v Roudnici

Společná výstava těchto dvou umělců bude
zahájena vernisáží v sobotu 28. května v 18 hodin
a potrvá do 25. června. Galerie Pošta bude otevřena vždy ve středu od 9 do 11 hodin, v pátek
od 14 do 16 hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin.
–myš–
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Keramičky
na Českolipsku

Chlum
Manufakturu na výrobu kameniny v Chlumu (něm.
Klum) založil roku 1819 Antonín Murgenmeister.
Roku 1821 si ji pronajal na 10 let Albert Landa
(v letech 1816-1821 ředitel továrny na kameninu v Dalovicích)
za roční nájemné 600 zlatých.
Po Landově smrti roku 1828 vedla
jeho vdova manufakturu ještě další
3 roky sama. Od
roku 1835 ji měl
v nájmu Johan Feresch. Nejstarší
značku tvoří vtlačený nápis KLUM.
Byla používána do
roku 1830/31. Od roku 1831 byl používán vtlačený nápis A. VALZ K. a od roku 1835 opět
vtlačený nápis J.FERESCH. Manufaktura ukončila svou činnost roku 1853. Hlavním výrobním
sortimentem bylo bílé, jednoduše barevně malované stolní nádobí.
Šelty-Prácheň
Šeltdy-Prácheň – v 19. století uváděná jako Šelty
u Nového Boru, něm. Schelten bei Haida (obec
Šeltdy v průběhu času splynula s Práchní). Roku
1773 se zde narodil Josef Palme-Tausch, který
roku 1800 odešel jako obchodník se sklem do Livorna. Roku 1824 vybudoval továrnu na keramické zboží v Pise. (Tato továrna zůstala v majetku
rodiny do roku 1887). Poté se vrátil domů do Šelt
a roku 1829 zde založil manufakturu na výrobu
keramického zboží. Své výrobky zdobil mědirytinovými tisky a litografiemi. Vyráběl stolní nádobí
zdobené vedutami
černošedých hradů a zámků nebo
motivy hrajících si
dětí. Dále se zde
vyráběly
svícny
a soudkovité holby na pivo. Výrobky byly značeny
vtlačenou značkou
PALME a později S:I:PALME IN SCHELTEN BEI
HAYDA. V letech 1851-1860 vlastnil manufakturu
Ignác Balle ze Cvikova. V té době byly výrobky
(hlavně bílé užitkové keramiky) značeny vtlačeným nápisem IGNAZ BALLE IN SCHELTEN B.
HAYDA IN BOEHMEN. V roce 1860 získal manufakturu sňatkem Eduard Eichler, který se zaměřil
na výrobu nových druhů zboží:figurální plastiky,
dózy, popelníky a různé ozdobné a suvenýrové
zboží. Vyráběl především ze siderolitu, teralitu
a terakoty (terakota - keramická hmota - Eichlerův vynález). Keramička prosperovala natolik, že
Eichler založil v letech 1865-8 další továrnu v Duchcově. Výrobky značil stejně, takže je téměř nejde od sebe odlišit. V roce 1887 zemřel a v roce
1889 byla manufaktura v Šeltech zrušena.
Zdroj: www.muzeumcl.cz

Českoslovenští legionáři
na Sibiři

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevřelo v sobotu 30. dubna 2011 výstavu s názvem
Českoslovenští legionáři na Sibiři. Představí především sbírku historických fotografií ruského sběratele Ivana Ilinycha ze sibiřského Kamyšlova,
který se začal zajímat o osud našich legionářů
na základě rodinné tradice. Jeho prarodičům pomohli legionáři v ohrožení života. Na výstavě je
rovněž dokumentace o památníku padlých legionářů v Jekatěrinburgu, který byl v součinnosti
s ruskými úřady opraven z prostředků českého
státu. Výstavní celek doplní ještě několik ukázek z legionářských sbírek českolipského muzea.
Vystaveny boudou fotografie z pozůstalosti legionáře Rudolfa Sergeje Řehounka (1890-1962),
který žil po roce 1945 v Mimoni, kde byl poštmistrem. Z právě vydaného „Příběhu legionáře“
bude při vernisáži číst jeho prasynovec spisova-

tel Jan Řehounek
z Nymburka. Dále
výstavu doplní ještě několik historických pohlednic ze
sibiřských měst
z počátku 20. století a ukázky legionářských tiskovin, mezi nimiž
bude Pamětní list
Mistra Jana Husy
z roku 1919 s dřevoryty Josefa Gruse, který byl vydán
v Jekatěrinburgu.
Jana Jakubská

12

ST 4.

ČT 5.

Kam jít v květnu

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
Jiráskovo
Česká
19,30 Za tajemstvím planet 10 Astronomická přednáška Milana
divadlo
Lípa
Ziga, člena Č.A.S., s projekcí záběrů
z kosmických sond i vlastních
Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

ÚT 10.

Akademie
Česká
19,00
J. A.
Lípa
Komenského
ÚT 10. Městské divadlo Nový Bor 19,00

Monology vagíny

STB A ŽIDÉ

Chudák Harpagon

ST 11.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

Milostná magie

ÚT 17.

Akademie
J. A.
Komenského
KD Crystal

Česká
Lípa

19,00

Problémy Českolipska
1945 - 1948

Česká
Lípa

18,00

Přednáška
Zdenky Jordánové

ST 18.

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

PÁ 20. Městské divadlo Nový Bor 19,00

Amalia dýchá zhluboka
aneb internacionála

NE 22. klub V Rybářích

Mělník

15,00

Los Rumberos Trio

NE 22.

KD Crystal

Česká
Lípa

14,00

Maxim Turbulenc

NE 22.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,00

Jan Budař DUO

ST 25.

Navrátilův sál

PÁ 27.

Hlavní pláž
Máchová jezera

Nový Bor 19,00
Doksy

17,00

SO 28. Galerie Pošta

Dubá

18,00

NE 29. Bieberova síň
Vlastivědné
muzeum a
galerie
ST 1.6.
Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

17,00

Česká
Lípa

19,00

Dubáček

50,-

Dojemná a rozpustilá exkurze do
poslední neprobádané oblasti, do
poslední zakázané zóny, je oslavou
ženské sexuality ve vší své složitosti
a tajemnosti
Přednáší PhDr. O. Koutek

290,-

Dramatické vyprávění o stařičkém
človíčkovi, kterému všichni strpčují
život tím, že po něm chtějí peníze.
Hvězdné obsazení
Aneb, jak očarovat partnera. Zábavná
přednáška záhadologa a odborníka
přes hermetismus a paranormální jevy
Milana Doležala, tentokráte na téma
magie v partnerských vztazích

250,-

70,-

Přednáší PhDr. J. Blažková
a Mgr. L. Smejkal
Buď sám sebou. Pořádá Veronika
Barteková – www.lifeattention.cz

200,-

Monodrama o hořko-směšném životě
v socialismu rumunské autorky Aliny
Nelegy Cadariu. Amalie vzpomíná na
svůj život, který je odrazem jedné epochy dějin s jemnou komediální nadsázkou a úsměvem, který někdy i mrazí.
Afro-kubánská hudba. Petr Smetáček
– piano, perkuse, zpěv; Kateřina
Myšková – zpěv, perkuse, Jan Burian
– kytara, zpěv, perkuse
Mega koncert (nejen) pro děti. Dětské
vystoupení oblíbené kapely. Před
a po koncertu následuje dětská
diskotéka a malování obličejů. Maxim
Turbulenc vystoupí v 15 hodin
Jan Budař DUO - koncert, kterému
neodoláte

70,-

100,- /
60,130,-

200,-

Přednáška s promítáním o putování po
45,Indii. Indie
Otevírání Máchova jezera Otvírání Máchova jezera je první
2011
velkou akcí v roce, která oficiálně
zahajuje turistickou sezonu na
Máchově jezeře. Hvězda večera bude
Petr Bende
Vernisáž výstavy
Podbezdězský spolek intelektuální,
poetický a okrašlovací představí tvorbu L. Lokajíčka a Z. Šulce
Českolipský pěvecký sbor Českolipský pěvecký sbor vás srdečně 50,- dospělí
zve na své tradiční jarní vystoupení
30,- děti
v Biberově koncertní síni ambitu VMG
Česká Lípa
Shirley Valentine
One woman show Simony Stašové.
320,Výjimečný herecký koncert přední
české herečky
Indie

