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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
máme před sebou dva měsíce letních prázdnin,
ovšem to neznamená, že město a jeho zaměstnanci ustanou ve své činnosti. Právě naopak, léto
bývá každoročně obdobím, ve kterém nás čeká nejvíce práce.
Hned v úvodu mého sloupku pro tento měsíc
bych se chtěla věnovat tématu dokončení kanalizace v Dubé, což je zároveň největší a nejnákladnější
akcí letošního roku. Na zadní straně informačních
letáků, které dostávali obyvatelé Dubé v červnu
do svých schránek je přesně uveden postup prací
v jednotlivých ulicích. Přesto si dovolím toto sdělení
zrekapitulovat.
Práce byly zahájeny 17. června, a to v ulici Malá
Strana, kde bude kanalizační stoka budována na dvě
části. První část, která měla být dle rozpisu prací
dokončena přibližně do 30. června se týkala úseku
od domu č.p. 198 směrem k rybníku Mrazák až po
č.p. 210. Druhá fáze výstavby kanalizace na Malé
Straně přijde na řadu od 1. září cca do 15. září a navazovat bude od Mrazáku směrem k č.p. 247.
Výkopové práce spojené s výstavbou stoky v ulicích Sadová a Vodní jsou naplánovány na dobu od
21. června do 31. července a týkat se budou úseku
od bývalého zahradnictví směrem ke Slávii.
V Dlouhé ulici by se stavební firma měla objevit
počínaje červencem a stoka by tu měla být dokončená cca do 31. srpna. Její trasa přitom povede od
základní školy nahoru směrem k bývalé sběrně druhotných surovin.
Od 1. srpna do 31. srpna jsou práce naplánovány
na Novém Městě, a to od kostela až k domu č.p. 334.

Začátek výstavby kanalizační stoky v Nedamovské ulici je na rozpisu po prázdninách, tedy v době
od 1. září do 15. října, a to na úseku od čističky
odpadních vod směrem k budovám č.p. 265 a dále
až k č.p. 1.
V Českolipské ulici potrvají práce od 16. září přibližně do 30. září a týkají se domů č.p. 64 a 65.
Tímto žádám občany, aby byli trpěliví a měli
pochopení pro případná částečná omezení, která
by mohla být s dokončením kanalizace spojena.
Stavební firma, jež tuto akci realizuje, přislíbila, že
po celou dobu zajistí, aby všechny ulice, jichž se
práce budou týkat, byly průjezdné. Jen bych vás
chtěla požádat, abyste v okolí výkopů dbali zvýšené opatrnosti, hlavně, co se vašich dětí týče. Přesto, že firma jistě bude dohlížet na to, aby prostor
okolo výkopů byl maximálně zabezpečený, je třeba
neponechávat nic náhodě. Jen tak lze předejít zbytečným nepříjemnostem.
Dovolte mi také malé ohlédnutí za volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly v květnu. Jsem skutečně ráda, že mnozí z vás
nelenili a dostavili se k volebním urnám. Ve všech
třech našich volebních okrscích se nám podařilo
zdolat hranici padesátiprocentní volební účasti, což
považuji za velký úspěch. Jen čas nám ukáže, zda-li „zemětřesení“, které otřáslo naší vysokou politickou scénou, bude znamenat lepší budoucnost pro
celý náš stát. Všem, kteří využili svého práva volit, tímto děkuji za jejich účast při těchto volbách.
O výsledku voleb v našem městě se více dočtete
uvnitř Dubáčku.
V další části úvodního slova bych se chtěla

v krátkosti zmínit o žádosti Městského úřadu Česká Lípa odboru dopravy, kterým jsme byli osloveni ve věci výměny řidičských průkazů vydaných
do 31. prosince 2000. Odbor dopravy MěÚ ČL si
prostřednictvím našeho úřadu dovoluje upozornit
všechny majitele řidičských oprávnění na území
naší obce, jejichž doklady byly vydány do uvedeného data, aby výměnu svých dokladů neponechávali na poslední chvíli, neboť tyto doklady je třeba
vyměnit do 31. prosince 2010, poté pozbývají platnosti. Dle informací, které nám byly poskytnuty, eviduje odbor dopravy na pět tisíc řidičských průkazů,
jimž bude v závěru letošního roku končit platnost.
Doba potřebná pro výrobu nového průkazu se přitom pohybuje okolo tří týdnů od podání žádosti, takže pokud si ti, jichž se výměna těchto dokladů týká,
včas vše nevyřídí, nevyhnou se koncem roku nekonečným frontám. Bližší informace a úřední hodiny
odboru dopravy jsou uvedeny na webové stránce
www.mucl.cz .
Závěrem bych vás ještě chtěla pozvat na několik kulturních akcí, které jsou naplánovány na
měsíc červenec. V sobotu 10. 7. se v Nedamově konají tradiční Pivní slavnosti, rovněž v sobotu 17. 7. se můžete těšit na Dubského zelenáče,
což je hudební festival folkové a country hudby
a 31. 7. završíme první měsíc letních prázdnin
Country zábavou opět v Nedamově. O všech akcích budete včas a blíže informováni prostřednictvím plakátů.
Přeji vám poklidný začátek prázdnin, pohodovou
dovolenou a samé příjemné letní zážitky.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve městě Dubá

V květnu 2010 proběhly na území České republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V našem městě Dubá byly v této souvislosti ustanoveny tři volební okrsky:
okrsek č. 1 – Dubá (1 161 voličů), okrsek č. 2 – Dřevčice (160 voličů) a okrsek č. 3 – Deštná
(131 voličů). Celkový počet voličů činil 1 452.
Po provedeném sečtení výsledků těchto voleb za tyto tři volební okrsky, a po jejich závěrečném zpracování Českým statistickým úřadem, vám tímto sdělujeme konečné výsledky ve městě Dubá.
počty platných hlasů
Dubá Dřevčice Deštná
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Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
ve volebním okrsku č. 1 – Dubá
54,18 %
ve volebním okrsku č. 2 – Dřevčice
50,00 %
ve volebním okrsku č. 3 – Deštná
54,20 %
za celé město Dubá
53,72 %
zpracoval: Bedřich Janďourek – tajemník MěÚ Dubá
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Z městské matriky

JUBILEA

Povejšilová Marie, Dubá
Ing. Demian Ivan, Dražejov
Mertin Vladimír, Korce
Hrabě Jiří, Zakšín
Bačovský Václav, Deštná

ÚMRTÍ

87 let
75 let
75 let
70 let

Z

Mareš Stanislav, Nedamov
Krejčík Jaroslav, Deštná

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Letní slavnosti

INFORMACE O VÝSLEDKU VOLEB

Název politické strany nebo politického hnutí

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Tradičními Letními slavnostmi ožila poslední červnovou sobotu celá Dubá. Pestrý program zahájil
výstup Dubských mažoretek. Následoval pochod
za K. H. Máchou směrem k soše sv. Prokopa, kde
si poutníci poslechli zajímavou přednášku nejen
o samotném Máchovi, ale také o vztahu jeho nejvýznamnějšího díla právě k tomuto místu. Cestou
zpět je v sušárně chmele sami autoři studie seznámili s možným budoucím využitím této jedinečné
technické památky. Součástí odpoledního programu, bylo opět vystoupení našich mažoretek, ale
také ukázka tradičního karate v podání členů KK
Beringin, nechyběl ani „dubský rap“ a známé osobnosti. Letošní ročník hostil hned tři úžasné a milé
dámy – Světlanu Nálepkovou a její dětskou show
a duo Kamélie, které posluchače potěšily známými
i méně známými hity. O večerní program se postarala SEPTIMA Milana Šefčíka. Večer zakončil krásný ohňostroj. Po celý den nechyběly stánky s prima
občerstvením a hlavně skvělé počasí. Poděkování
patří všem organizátorům akce. Více o slavnostech
spolu s fotografiemi z průběhu akce připravujeme
do srpnového Dubáčku.
–ZM–

Svoz odpadu

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že v následujících měsících bude v některých ulicích
Dubé probíhat rozsáhlá akce – dokončení kanalizace (termíny postupu prací v jednotlivých ulicích
jsou uvedeny v úvodním slově starostky pro tento
měsíc), obracím se na vás s následující žádostí.
Prosím občany ulic Sadová, Vodní, Dlouhá,
Malá Strana, Nedamovská, Nové Město a obou
objektů v ulici Českolipská, jichž se probíhající
práce týkají nebo budou týkat, aby při čtvrtečních svozech směsného komunálního odpadu
nechávali popelnice určené k výsypu na dobře
přístupných místech, tzn. aby závozníci svozové
firmy nemuseli kvůli jednotlivým nádobám zdolávat případné překážky. Věřím, že stavební firma
se postará o to, aby nedocházelo ke zbytečným
komplikacím, nicméně vás žádám, abyste se na
mne v případě potřeby řešení problémů s vývozem odpadu obraceli na tel. čísle 724 857 243.
Případné nepříjemnosti s tímto spojené se pokusím neprodleně vyřešit. Děkuji za pochopení.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Poděkování

Tímto bych chtěla ze srdce poděkovat
městu Dubá a především pak paní starostce Mgr. Zdeňce Šepsové za pomoc,
jíž se mi ze strany města dostalo v tíživé
životní situaci, v níž se po tragické události, která nás postihla, ocitla celá moje
rodina. Velice si cením pochopení, s nímž
mi tato pomoc byla poskytnuta. Ještě jednou mnohokráte děkuji.
Svitlana Marešová, Nedamov

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

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 6/2010 ze dne 24. čer 2010 z 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 předložený upravený program
zasedání zastupitelstva č. 6/2010.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh pana místostarosty zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a pana Jaroslava Hozu
a zapisovatele usnesení paní Markétu Slezák.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
3a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
17/10, vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městských pozemků: st.p.č. 290/1, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 189 m2, st.p.č. 290/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m 2, p.p.č.
234/2, zahrada o výměře 185 m 2, část p.p.č.
234/3, zahrada o výměře cca 300 m2, p.p.č. 234/
9, zahrada o výměře 140 m2, p.p.č. 236, zahrada
o výměře 169 m2, p.p.č. 3043, trvalý travní porost
o výměře 147 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Výměra a rozsah pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
3b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 18/10, vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městského pozemku: p.p.č. 273/21, trvalý travní
porost o výměře 60 m2, v obci Dubá, katastrální
území Heřmánky.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
3c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva vyhlásit a zveřejnit směnu následujících nemovitostí – pozemků: z vlastnictví
města Dubá směnit část pozemku p.p.č. 878/1, trvalý travní porost o výměře cca 1 000 m2, v obci
Dubá, katastrální území Zakšín, za celou p.p.č.
142/1, ostatní plocha o výměře 1 004 m2, v obci
Dubá, katastrální území Zakšín, z vlastnictví fyzických osob. Přesná výměra a rozsah směňovaného
pozemku p.p.č. 878/1 bude upřesněna geometrickým plánem, poté bude záležitost opět předložena
k projednání zastupitelstvu města Dubá.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
3d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev.
16/10): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 121/19, ostatní plocha o výměře 78 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Strana kupující: pan B.J. a paní K.J., kupní cena
činí 3 120,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
3e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
č.ev. 14,15/10): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 121/3, zahrada o výměře 1 038 m2, p.p.č. 121/7, ostatní plocha o výměře 271 m2, včetně zřízení věcného břemene
pro uložení podzemní plynovodní přípojky včetně
umístění zděného pilíře s plynoměrem s napoje-

ním na plynovodní řad provozovatele RWE GasNet,
s.r.o. na částech městských pozemků p.p.č. 121/4
a p.p.č. 121/21, vše v obci Dubá, katastrální území Dubá, podle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene. Strana kupující: pan
M.K., kupní cena činí 75 000,- Kč plus správní poplatky a jednorázová finanční náhrada za zřízení
věcného břemene je sjednána ve výši 2 000,- Kč,
vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se
stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
3f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již
vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 12/10):
p.p.č. 673/2, orná půda o výměře 1 096 m2, v obci
Dubá, katastrální území Nedamov. Strana kupující:
pan J.V. a paní M.V., kupní cena činí 120 560,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do
tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud
v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
4) SCHVÁLILO rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu
města Dubá na rok 2010, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá.
pro: 7
proti: 0 zdrželo se: 0
komentář místostarosty: Jedná se o zvýšení příjmů a výdajů o již přijaté účelové dotace např. na
volby, knihovnu, veřejně prospěšné práce, hasiče
a mateřskou školu. Další úprava se týká zvýšení vypočtené daně z příjmů právnických osob za město
za rok 2009. A dále navýšení příjmu z vlastní hospodářské činnosti, z důvodu zvýšených nákladů na
rekonstrukci lesní cesty u Křenova.
Další úpravou jsou nové výdaje na: rekonstrukci veřejného osvětlení na Křenově a na Panské Vsi, na
zvýšené náklady na vytápění budovy základní školy, neinvestiční náklady na žáky ZŠ v České Lípě,
příspěvek pro Římskokatolickou církev na opravu
zdi u kostela sv. Václava v Deštné, zvýšené spolufinancování akcí z dotací (knihovna, parky, okna
na poště) a nakoupené pozemky. Nové výdaje jsou
kryty zvýšením příjmů z prodeje městských pozemků pod budoucím obchvatem města.
Těmito úpravami se rozpočet zvýší na straně příjmů
i výdajů o částku 2 miliony 165 tisíc Kč a rozpočet
zůstává vyrovnaný.
5) UDĚLILO na návrh paní Markéty Myškové Cenu
města Dubá panu Mgr. Kamilu Matějovičovi za pečlivé vedení městské kroniky a významnou a dlouhodobou práci v oblasti umělecké a výchovné.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář místostarosty: Zastupitelstvo jednomyslně
schválilo udělení ceny města Dubá panu Mgr. Kamilu Matějovičovi. Ocenilo jeho celoživotní všestrannou
práci, kterou vykonal a vykonává pro město Dubá.
Místo a čas předání ceny bude včas upřesněno.
6a) VYBRALO na návrh hodnotící komise na realizaci akce „Park u domu seniorů – stavební práce“,
která je součástí projektu „Senioři a rodiče sejdeme
se v parku“ firmu KUKA CZ, s.r.o., Malečov. Staveb-

ní akce bude provedena podle předložené cenové nabídky firmy. Cena za dílo činí 194 400,- Kč
včetně DPH. Pokud bude uzavřena smlouva o dílo před doručením rozhodnutí o získání dotace na
město Dubá, je nutné v této smlouvě uvést podmínku, že se realizace stavební akce uskuteční
pouze v případě získání dotace.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
6b) VYBRALO na návrh hodnotící komise na realizaci akce „Park na sídlišti Na Výsluní“, která
je součástí projektu „Senioři a rodiče sejdeme se
v parku“ firmu Drahota Libor, Ždírecký důl. Stavební akce bude provedena podle předložené cenové nabídky firmy. Cena za dílo činí 165 440,- Kč
včetně DPH. Pokud bude uzavřena smlouva o dílo před doručením rozhodnutí o získání dotace na
město Dubá, je nutné v této smlouvě uvést podmínku, že se realizace stavební akce uskuteční
pouze v případě získání dotace.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
7) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
na základě předložené písemné žádosti správce
Římskokatolické farnosti Deštná pana Mgr. Milana
Mordačíka poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá ve výši 20 000,- Kč na spolufinancování obnovy ohradní zdi kostela Sv. Václava
v Deštné. Tento finanční příspěvek bude poskytnut
za předpokladu, že Římskokatolická farnost Deštná
získá dotaci ve výši 120 000,- Kč z fondu MK ČR.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
8) VZALO NA VĚDOMÍ informace pana místostarosty týkající se:
a) dotace od Ministerstva kultury ČR na regeneraci městské památkové zóny v roce 2010
komentář místostarosty: Vzhledem ke skutečnosti, že v programu regenerace MPR a MPZ se
pro tento rok snižují kvóty o 15 %, dojde k navýšení finanční spoluúčasti města o 18 000,- Kč.
b) výstavby kanalizace v Dubé
komentář místostarosty: Stavební práce budou
prováděny podle následujícího harmonogramu.
stoka D4 (Malá Strana) – 1. část, termín výstavby od 17. 6. 2010 do cca 30. 6. 2010, od budovy
č.p. 198 směrem k rybníku Mrazák až k budově
č.p. 210
stoka D1 (Sadová a Vodní ulice), termín výstavby
od 21. 6. 2010 do cca 31. 7. 2010, od bývalého
zahradnictví směrem ke Slávii
stoka D3 (Dlouhá ulice), termín výstavby od 1. 7.
2010 do cca 31. 8. 2010, od základní školy nahoru
směrem k bývalé sběrně druhotných surovin
stoka D2 (Nově Město), termín výstavby od 1. 8.
2010 do cca 31. 8. 2010, od kostela nahoru směrem až k budově č.p. 334
stoka D4 (Malá Strana) – 2. část, termín výstavby
od 1. 9. 2010 do cca 15. 9. 2010, od rybníku Mrazák směrem do slepé ulice až k budově č.p. 247
stoka D5 (Nedamovská ulice), termín výstavby
od 1. 9. 2010 do cca 15. 10. 2010, od čističky odpadních vod směrem k budovám č.p. 265 a dále
až k č.p. 1
stoka D1a (Českolipská ulice), termín výstavby od
16. 9. 2010 do cca 30. 9. 2010, postup prací: před
budovami č.p. 64 a č.p. 65
c) pozvání na letní slavnosti města Dubá
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v květnu

l Dne 1.5.2010 od 13:47 do 18:50 vyjela
jednotka k požáru lesního porostu do Medonos s technikou 2x CAS-32 T 148, CAS-16 Zil
a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 10. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn požár lesního porostu na ploše 1 ha. Do
příjezdu dalších jednotek z okresu Mělník jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil
zajištění přístupové cesty pro mobilní požární
techniku a zřízení čerpacího stanoviště na říčce Liběchovka. Lokalizace a následná likvidace
byla provedena šesti proudy „C“. Příčina vzniku
požáru byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení.
Výše škody je v šetření.

l Dne 14.5.2010 od 15:40 do 16:22 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy číslo 260 v katastru obce Pavličky s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
bylo zjištěno vozidlo mimo komunikaci, které bylo
ve srázu zaklíněno mezi stromy. Řidička se nacházela mimo vozidlo bez zranění. Havarovaný
automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin,
dále bylo vozidlo zajištěno proti možnému nežádoucímu posunu. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily vyřezání zaklíněných stromů
a následné vytažení vozidla.

l Dne 2.5.2010 od 16:24 do 16:59 hodin byla
jednotka vyslána k požáru zemědělského objektu do obce Obora s technikou CAS-25 Liaz
a CAS-32 T148 v počtu 1 + 4. Během cesty
k místu zásahu byla jednotka Operačním střediskem Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa odvolána zpět na základnu. Likvidace
požáru byla provedena místní jednotkou JSDHO
Doksy.

l Dne 15.5.2010 od 09:07 do 13:34 hodin byla
vyslána jednotka k požáru výletní lodi na Máchově jezeře se záchranou osob z vodní hladiny s technikou CAS-25 Liaz a DA-8 A30 v počtu
1 + 13. Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení
se veliteli zásahu z HZS ÚO Česká Lípa bylo zjištěno, že se jedná o taktické cvičení s námětem:
„Požár výletní lodi na vodní hladině s evakuací
a záchranou osob a následným únikem ropných
produktů na vodní plochu“. Jednotka plnila úkoly
dle plánu cvičení: zřízením evakuačního střediska pro záchranu osob s následným poskytnutím
zdravotní pomoci, zajištění pomocí plovoucího
čerpadla jednoho hasebního proudu pro likvidaci požáru lodi z vodní hladiny a pomoc při instalaci norných stěn k zachycení úniku ropných
produktů. Po ukončení a vyhodnocení taktického
cvičení jednotka dále prováděla v rámci výcviku
jednotek pro činnost na vodní hladině obsluhu
malých plavidel.

l Dne 3.5.2010 od 09:17 do 11:36 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do ulice J. Roháče
v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny zatopené sklepní
prostory obytného domu. Jednotka provedla pomocí elektrického čerpadla částečné odčerpání.
Následně byl zjištěn přítok vody do sklepa. Na
místo byli povoláni pracovníci SČVaK a.s., kteří
vyloučili poruchu tlakové vody. Po dalším zkoumání byla zjištěna závada na svodu dešťové
vody.
l Dne 6.5.2010 od 18:59 do 19:50 hodin vyjela
jednotka k čerpání vody do obce Tuhaň s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byly
zjištěny zatopené suterénní prostory bytového
domu z důvodu přívalových dešťů. Na místo zásahu byla povolána místí jednotka JSDHO Tuhaň,
která provedla následnou likvidaci.
l Dne 11.5.2010 od 10:19 do 11:24 hodin vyjela jednotka k úniku nebezpečné látky do Školní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn únik ropného
produktu na komunikaci v délce 10 m na 25 cm.
Likvidace úniku byla provedena smáčedlem na
bázi saponátu.
l Dne 14.5.2010 od 14:27 do 15:13 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v KÚ Nový Berštejn s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 1. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo
zjištěno havarované osobní vozidlo mimo komunikaci převrácené na střeše. Řidič se po příjezdu
jednotky nacházel mimo vozidlo a byl následně
předán do péče Záchranné zdravotní služby. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Místo zásahu bylo
předáno Policii ČR.

jednotek z HZS ÚO Česká Lípa, JSDHO Holany,
Stará Lípa a Tuhaň byla provedena lokalizace
a následná likvidace požáru pomocí sedmi proudů „C“. Na místě požářiště se nacházelo nadměrné množství vysoce hořlavých kapalin (benzín) v kanystrech a sudech, které byly postupně
ochlazovány a evakuovány mimo požářiště. Dále
na místě bylo postupně ochlazováno a evakuováno sedm tlakových nádob s PB plynem a ze
svařovacích souprav. Před zřícením stropní konstrukce bylo z prostoru garáže evakuováno (zachráněno): čtyřkolka, jedna autogenní souprava,
sekačky na trávu a další drobný materiál. Místo
zásahu bylo na požární dohlídku předáno JPO
SDHO Holany. Příčina vzniku požáru byla v rozvodech elektrického proudu. Škoda byla vyčíslena na 2.000.000,- Kč, uchráněné hodnoty:
2.000.000,- Kč.
Velitel čety ppor. Jaroslav Tatarkovič a velitel zásahu nprap. Petr Řehák z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje – územní odbor
Česká Lípa děkují jednotce JSDHO Dubá za profesionální prvotní zásah, zaměřený na požární
ochranu, a za hasební práce při požáru s výskytem a možným výbuchem tlakových láhví a vysoce hořlavých kapalin.
l Dne 24.5.201 od 05:33 do 06:09 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy číslo 25932 v KÚ Blatce s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom v komunikaci. Jednotka provedla pomocí
motorových řetězových pil rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z vozovky.

l Dne 19.5.2010 od 07:42 do 08:28 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy číslo 2603 v KÚ Heřmánky s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 1. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom v komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily odřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z vozovky.
Na místě byla přítomna Policie ČR.

l Dne 29.5.2010 od 14:01 do 15:02 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Dlouhé ulice
v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn včelí roj ve stavební dřevěné
konstrukci rodinného domu. Jednotka provedla
pomocí nastavovacího žebříku a včelařského vybavení jeho likvidaci.
Jaroslav Hoza

l Dne 19.5.2010 od 18:44 do 22:39 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Loubí s technikou CAS-25 Liaz a CAS-32 T148 v počtu 1 + 8.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár rekreačního objektu, při
kterém hořela hospodářská část stavení. V době příjezdu jednotky bylo II. NP se střešní konstrukcí ve III. fázi požáru. Jednotka pomocí tří
proudů „C“ do příjezdu dalších jednotek prováděla požární ochranu obytné části. Po příjezdu

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ST ZAVŘENO
ČT ZAVŘENO
PÁ 10:00 – 14:00
SO otevřeno bude každou
sobotu vždy od 9:00 do 11:00
Objednávky léků,
požadavky, informace
na tel. čísle 487 870 139
(lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).
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Upozornění řidičům

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
ŘIDIČŮ

Chcete přijít až o 11 000 Kč a o řidičský průkaz až
na jeden rok a získat 5 bodů?
Stane se, pokud nesplníte to, co řidiči ukládá
§ 87 odst. 3 zákona o silničním provozu. Podle tohoto ustanovení je řidič povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před
dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den
dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let
věku každé dva roky. A podle § 6 odst. 8 písm. d)
téhož zákona musí mít řidič při řízení u sebe tento
doklad o zdravotní způsobilosti.
Řidič, který toto opomene, se dopouští přestupku podle § 22 odst. 1 písm. e) bod 4 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích: „Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí motorové vozidlo a nemá platný posudek
o zdravotní způsobilosti.“ Ve správním řízení se řidiči uloží pokuta od 500 Kč do 10 000 Kč a zákaz
činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Stanoví
tak § 22 odst. 7 přestupkového zákona.
V řidičově registru je zaznamenáno 5 bodů.
Řidič, který byl uznán vinným z tohoto přestupku, musí navíc uhradit náklady správního řízení
ve výši 1 000 Kč.
Posuzujícím lékařem je registrující praktický lékař, pokud řidič takového lékaře nemá, obrátí se na
kteréhokoliv praktického lékaře.
Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku
uhradí řidič z vlastních prostředků.
Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že mít zdravotní posudek se řidiči skutečně vyplatí.

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH
PRŮKAZŮ

Nezapomeňte na včasnou výměnu řidičského
průkazu! § 134 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/

2000 Sb., o silničním provozu, stanoví: Řidičské
průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2010.
Výměna řidičského průkazu je jednoduchá.
Majitel průkazu navštíví pracoviště zabývající
se agendou řidičských průkazů podle místa trvalého pobytu řidiče (v převážné většině případů je to správní úřad města Česká Lípa). Vyplní
jednoduchý formulář, předloží občanský průkaz,
dosavadní řidičský průkaz a jednu fotografii
o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm. Zákon o silničním
provozu požaduje, aby tato fotografie odpovídala
podobě řidiče v době výměny řidičského průkazu
a zobrazovala řidiče v předním čelném pohledu
s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě
nejméně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy. Výměna
se provede zdarma, zákon o správních poplatcích
totiž stanoví, že výměna provedená na úřední příkaz (v daném případě je tak stanoveno) nepodléhá správnímu poplatku.
Je vhodné nenechávat výměnu na poslední dny
lhůty stanovené pro výměnu, jen tak se lze vyhnout
případným návalům na správním úřadě.
A jaké jsou důsledky, není- li řidičský průkaz
včas vyměněn?
Po právní stránce to již není doklad opravňující
řidiče k řízení motorového vozidla, je to jen kus neplatného papíru. A kdo s tímto „dokladem“ i nadále
řídí motorové vozidlo, dopouští se přestupku podle § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích.
Tento zákon doslova stanoví: „Přestupku se
dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí motorové vozidlo a není držitelem
příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského
oprávnění.“ Za takovéto protiprávní jednání ukládá § 22 odst. 4 přestupkového zákona pokutu

Výlet na kole

Z Dubé vyjedeme směrem na Nedamov, u kempu pak zelené turistické značce směrem na Jestřebici. Cesta
odbočíme na Ždírec. Jedeme malebným Ždíreckým stoupá pomalu vzhůru, asi po 1 km od Vojtěchova se
dolem, zprvu projíždíme přírodní rezervací Mokřady nachází vlevo odbočka na Jestřebické pokličky (stohorní Liběchovky, mineme odbočku na Panskou ves jí za to, ale kola nechte u cesty, je to jen asi 300 m,
a pokračujeme hlubokým údolím dále vzhůru. Asi po ale zato do prudkého kopce). Jinak pokračujeme dále
3 km z Nedamova míjíme nalevo ve vyčnívající skále vzhůru na Jestřebici, posledních cca 300 m stoupání
malou vytesanou jeskyni zvanou Dívčí skála (1769). slabší jedinci vytlačí, ale vyjet se na lehčí převod také
Silnice stoupá dále vzhůru až do Ždírce. Zde odbo- dá. Ještě štěstí, že vrchol cesty ústí přímo u hospočíme doprava směrem na Bořejov, který projedeme dy Na Jestřebici, kde možno vypocené tekutiny doa pokračujeme klikatící se silnicí místy s pěknými plnit. Od hospody pokračujeme doprava a po 200 m
rozhledy až do Blatců. Při
znovu doprava, směrem
Dubá – Nedamov – Blatce –
vjezdu do obce Blatce nena Dobřeň, tuto projedejedeme po hlavní, zatáčejí- Střezivojice – Rozprechtice – Dubá me rovně a míříme dále
cí doprava, ale pokračujeme
do Střezivojic, kde minepřímo. Asi po 0.5 km se, vyčerpáni předchozím stou- me hřiště po levé straně, přejedeme vrchol stoupápáním, můžeme občerstvit v cyklistickém klubu U Hal- ní a po levé straně vidíme nově zrekonstruovanou
bychů, kde vám uvaří i m.j. výbornou kulajdu nebo hospodu Bouda, která také stojí za zastávku, točí tu
ovocné knedlíky a dvanáctka Gambrinus též stojí za dobrý Staropramen a i něco k jídlu by se našlo... Ze
to. Odtud, znovu plni sil, pokračujeme sjezdem dolů Střezivojic, ač to máme do Dubé ještě kolem 10 km,
až pod Housku, kde se dáme silničkou doprava až do již cesta příliš náročná není – sjedeme na blateckou
Tubože. Odtud pokračujeme po hlavní doleva pozvol- křižovatku na silnici Dubá – Ráj, kde se dáme doleným sjezdem až do Ráje (pro žíznivce zde stojí 2 re- va a sjíždíme Beškovským dolem až do Rozprechtic,
staurační zařízení, V Ráji a U Weinlichů, nicméně teď kde nás čeká poslední kratší stoupání a jsme v Dubé.
jsme se z kopce moc nenadřeli a tak můžeme klidně Trasa je zajímavá, asi středně náročná, s ohledem na
dál). Z Ráje jedeme doprava směrem na Kokořín, asi lesní pasáž z Vojtěchova do Jestřebice je lepší nejet
po 2 km jsme ve Vojtěchově. Zde u mohutné lípy od- několik dní po dešti.
bočíme ze silnice doprava, a jedeme lesní cestou po
David Hradec
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od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od
jednoho roku do dvou let. Řidič, který byl uznán
vinným z tohoto přestupku, musí navíc uhradit náklady správního řízení ve výši 1 000 Kč. Jednání
je ohodnoceno 7 body.
A ještě se podívejme na § 118 odst. 1 písm. a)
zákona o silničním provozu. Zde se dozvíme, že
řidičský průkaz je neplatný, jestliže uplynula doba
jeho platnosti.
Na závěr lze doporučit jediné: včas se postarat
o vydání nového řidičského průkazu, a pokud tak
neučiníte, pak nejezděte!
JUDr. Zdeněk Svátek, odborný poradce
Autoklubu ČR v oblasti předpisů o silničním provozu

Cesta na Novém
Berštejně

Cesta pro chodce na Novém Berštejně bude bezpečnější. Ředitelství silnic a dálnic ČR před pěti
lety vyhovělo naší žádosti a nechalo namontovat
svodidla u zámecké zdi na Novém Berštejně. Nehodovost se tím samozřejmě nesnížila, ale cesta
pro pěší začala být o něco více chráněná. Svodidla byla bohužel při realizaci umístěna tak, že jsou
delší v úseku méně rizikovém, v tom úseku více rizikovém začínají o pár metrů později, než by měla.
Stává se proto velice často, že nezvládne-li řidič
zatáčku, auto na ně najede, chvilku jede po nich
a pak se zřítí na cestu pro pěší.
Protože cesta je denně velmi využívaná, jde
o vysoké riziko. Lidé nemají jinou možnost než chodit právě po ní, pokud se potřebují dostat z Nového Berštejna do Dubé či naopak. Denně tam chodí
i maminky s kočárky. Neměly by šanci ani nikam
uskočit. Obavy chodců se logicky stupňují s přibývajícími nehodami. Problém jsme diskutovali také
na pracovní schůzce zastupitelstva z podnětu místostarosty Tomáše Nováka a jistě se k tomu tématu
ještě vrátíme.
Domnívám se, že je třeba, aby svodidla začala
o pár metrů dříve a ne až v kritickém místě. A aby
byla obec Nový Berštejn označena stejně tak, jako
všechny ostatní obce, které jsou vyznačeny v mapách. Takto to vypadá jako území nikoho, kde to
jde pořádně rozjet a k neštěstí pak stačí jen mokrá vozovka.
Znovu jsem se tedy na ŘSD ČR obrátila a požádala jsem o prodloužení svodidla. Žádosti bylo
velmi rychle vyhověno, přestože byla spíše prosbou bez obvyklých formalit. Bylo mi sděleno, že
práce budou zahájeny bezprostředně po získání
povolení příslušných úřadů. Vzhledem k nejrůznějším lhůtám lze očekávat montáž ve druhém
pololetí tohoto roku.
Z Ministerstva dopravy jsem mezitím získala
technické podmínky pro dopravní značení a tajemník Bedřich Janďourek mi přislíbil pomoc s přípravou podkladů pro podání oficiální žádosti o umístění značení obce Nový Berštejn.
I přes veškerou snahu úsek nebude nikdy úplně
bezpečným. Buďte tam prosím velmi opatrní.
Markéta Slezák
PS: Dodatečně bych chtěla poděkovat „partě
pana Šmola“ z Města Dubá za zpevnění a úpravu
zmíněné cesty pro pěší, která byla po zimě v zoufalém stavu.

6

KAPITOLA III.

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Čtení z městské kroniky

PODNIKY, SLUŽBY,
ZEMĚDĚLSTVÍ

26.června 1965 provozovalo středisko koupaliště v Nedamově. Středisko bylo všeobecně známo
pod názvem KOMUNÁL. Vedoucím byl dlouhou
dobu Oldřich LOŽEK.
STAVEBNÍ GEOLOGIE PRAHA zřídila
v 60. letech v Dubé středisko s opravárenskou
dílnou. Prvním vedoucím byl Jaroslav Suchánek z Chlumu. Jako zaměstnanci se vystřídali
postupně Josef Balucha, Miroslav Jakuš, Karel
Sloup. Podnik se přestěhoval do Hradce Králové
a v Dubé zůstala dílna, kde byl dlouhá léta opravářem pan Karel ČERNÝ. První sídlo střediska
bylo v Luční ulici v původní kovárně pana ŠIMÁKA. Zde byla místo dřívější družstevní prádelny
zřízena dílna. Sklad materiálu SG byl v Dlouhé
ulici v domě paní M.FUNKOVÉ. V letech 19741975 bylo celé zařízení přemístěno do Nedamovské ulice, za budovu skladu Hospodářského
družstva (dnes stáčírna DUB). Po roce 1992 byla

MLÉKÁRNA v Nedamovské ulici byla hned po
osvobození organizována jako družstevní. Vedoucím byl Václav ŠOUREK. Zprvu byl zavedený jednoduchý provoz. Výkup mléka a jeho pasterizace, vyskladnění mléka v konvích a výroba
másla. Do roku 1948 prováděli svoz mléka soukromí zemědělci. Dubský provoz měl 82 dodavatelů. Po roce 1950 patřila mlékárna pod závod
Bohušovice nad Ohří. Od roku 1960 se prováděl
cisternový svoz mléka, který zprvu zajišťovala
nákladní doprava ČSAD. Později měla mlékárna svoji cisternu na svoz mléka. Občané si jistě
vzpomenou na řidiče Jiřího Čejku, který denně
s cisternou jezdil a mléko svážel. Od roku 1972
přešla mlékárna na specializaci výroby jogurtů,
třeného sýra Kastelán a výrobu pivních sýrů, k jeKronikář města píše
jichž dozrávání byly využity sklepy bývalého pivolné
zpracování podle zápisů
vovaru pod Novým Berštejnem.
v městské kronice
GARÁŽE ČSAD byly zprvu umístěny v objektu u křižovatky před kostelem. Vedoucím byl
garážmistr Václav MARYSKO, V roce 1951 byly dílna přemístěna do bývalého zařízení státního
nové garáže postaveny na Novém Městě, kde statku – po zrušené výkrmně býků.
HOSPODÁŘSKÉ DRUŽSTVO HD Dubá bylo
stojí dodnes. Vedoucím tam byl dlouhou dobu
Karel KRAJÍČEK. Dne 4. ledna 1954 byla za- dalším významným podnikem v místě. Původně
vedena autobusová linka Dubá-Blatce-Ždírec to bylo v roce 1947 HD ROUDNICE s filiálkou
a zpět.První ředitelství ČSAD bylo v Bělé pod v Dubé, potom HD MĚLNÍK s filiálkou v Dubé. Od
Bezdězem. Provozovna později přešla pod roku 1949 pak jako samostatné HD DUBÁ. ŘediČSAD Česká Lípa. Autobusová doprava, která telství družstva mělo kanceláře v ulici Požárníků,
byla mnohdy nerentabilní, byla dotována velmi v domě č.p.200 (dnes Dům pro seniory). Ředitelem byl Václav HRUŠKA. Ve vedlejší budově byly
ziskovou dopravou nákladní.
Dopravní spojení v dalších letech do roku váha a sklad. Podél ulice pak stály stodoly. Ple1968 zajišťovaly autobusové linky: DUBÁ-Měl- chové garáže pro nákladní auta postavil později
ník-Praha, DĚČÍN-Kravaře-Mělník-Praha s přípo- Státní statek. Hlavním úkolem družstva byl výkup
jí v Zakšíně, později v Dubé, RUMBURK-Česká obilovin, Po znárodnění hospodářských družstev
Lípa-Dubá-Mělník-Praha, HRÁDEK n.N.-Doksy- toto změnilo název na VÝKUPNÍ ZÁVOD a od
-Dubá-Mělník-Praha, DUBÁ-Holany-Česká Lípa, roku 1961 se přejmenovalo na Zemědělský náDUBÁ-Jestřebí-Česká Lípa, DUBÁ-Doksy, DU- kupní a zásobovací závod ZNZZ se sídlem v ProBÁ-Štětí, DUBÁ-Domašice, DUBÁ-Mšeno, DU- vodíně, kde byla vystavěna velká skladovací sila
s možností dosoušení obilí.
BÁ-Blatce-Jestřebice, DUBÁ-Blatce-Ždírec.
JZD DUBÁ je svým vznikem uváděno do roku
ELITE – pobočná provozovna podniku ELITE
VARNSDORF, vznikla v Dubé v roce 1950, jako 1949 a jeho trvání do roku 1959, kdy bylo převzato
příležitost pro zaměstnání mnoha žen z Dubé jako úpadkové do Státního statku Dubá. Ve zpráa okolních obcí. Výroba byla zaměřena na se- vě MNV není zmínka o vedení družstva a názory
šívání a kompletaci dámských silonových pun- dosud žijících pamětníků se různí. Prvním předčoch, punčochových kalhot a ponožek. Zprvu sedou prý byl rolník František Hejduk, ale zřejmě
bylo zaměstnáno kolem 90 žen z Dubé a oko- jde o omyl a záměnu, neboť on byl zemědělským
lí, později se počet rozrostl až na 200 zaměst- referentem NV a v JZD byl skladníkem. Prvním
nankyň. Prvním vedoucím byl pracovník z Varn- předsedou byl tedy asi pan FILIP, po něm Václav
sdorfu, J.Musil. Dalším vedoucím provozovny byl PODLEŠÁK z Rozprechtic, dále Jaroslav ŠPIC
dlouhá léta Adolf DVOŘÁK. Ten byl po
roce 1968 z politických důvodů odvolán a na místě vedoucích se objevili
František KUBIŠTA, J. KUNRÁT, Jiří
KLEPRLÍK a Jiří JANDA. ELITE skončila v roce 2000.
OPS – okresní podnik služeb
DOKSY, středisko DUBÁ , po roce
1952 zahrnovalo holičství, kadeřnictví, dámské krejčovství, květinovou
síň, mandlování prádla, kamenosochařství, zámečnictví, sběrnu a prodej PPB lahví a zahradnictví. Středisko služeb bylo vytvořeno ve Školní
ulici v domě č.p.6, zámečnictví v Luční
ulici a zahradnictví ve Vodní ulici. Od Mlékárna v Nedamovské ulici na fotografii ze začátku 20. století
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a posledním Josef NEKLAPIL z Dubé. Kancelář
JZD byla v ulici Jana Roháče, původně Údolní
a poslední účetní byla paní Věra Jelenová.
Družstvo kvůli nedostatku zkušeností se zemědělskou výrobou, kvůli neschopnosti prvních
vedoucích pracovníků, vzhledem ke špatné organizaci práce, k finančním problémům a nedostatku pomoci nadřízených orgánů, se neustále
potýkalo s velkými problémy. Družstevníci nedostávali mzdy, výrobní jednotka byly pod 10 Kč.
Pracovní záznamy byly špatně vedeny, sklady
nebyly dobře zabezpečovány, inventář nebyl
protokolárně převzat a hospodaření družstva
se rok od roku zhoršovalo. Jeho existence byla
z politických důvodů uměle udržována. Částečné
zlepšení přinesla teprve poslední léta trvání za
předsedy J.Neklapila. Teprve při výroční schůzi
27.1.1959 se družstevníkům dostalo zadostiučinění výplatou větších peněžních obnosů, které jim
družstvo dlužilo. Ale to už se blížil konec družstva a jeho převod do Státního statku Dubá.
STÁTNÍ STATKY byly z rozhodnutí vlády zakládány po roce 1948. Na Novém Berštejně bylo
stávající hospodářství utvořeno jako „pokusný
statek“, který patřil pod ředitelství státních statků v Zákupech, v Dubé označovaný jako Státní
statek Nový Berštejn. Prvním vedoucím zde byl
Ing. Karel KABRIEL, po něm Jan HOŠNA a posledním pak Jaroslav ČÍŽEK. Od roku 1955 patřilo toto hospodářství pod Státní statek Doksy,
kde byl ředitelem Josef VLASÁK, následně pak
Ing. Vladimír ÚTRATA. Do hospodářství Nový
Berštejn vstoupili v době kolektivizace zemědělství i někteří dubští soukromí zemědělci, aby se
vyhnuli vstupu do JZD.
Po novém státoprávním uspořádáním v roce 1960, po vzniku nového okresu Česká Lípa,
vznikl i nově STÁTNÍ STATEK DUBÁ, jako jeden
z 5 statků na okrese. Z hospodářství N. Berštejn
vzniklo oddělení statku Dubá. Vedoucím tam byl
pan DRDA. Ředitelství dubského statku bylo zprvu v ulici Požárníků v č.p.200 (dříve řed. HD), odkud bylo přemístěno do nově vystavěného objektu v Nedamovské ulici, občany nazývaného „bílý
dům“. Ředitelem byl Ing. Vladimír ÚTRATA, později František VESELÝ, Ing. KOLIANDR a posledním byl Ing. Vladimír JALOVECKÝ.
Státní statek postupně přebral hospodářství
úpadkových JZD a začlenil je do svého hospodaření. Byla to JZD Dubá (1960), JZD Okna a JZD
Chlum (1966). Od 1.1.1977 byl do statku Dubá
začleněn státní statek Zahrádky. K 1.1.1978 přešlo do dubského statku JZD Luka.
V roce 1972 byla zahájena výstavba
velkovýkrmny býků v Dubé na pozemcích vedle staré sušárny chmele. Stavbu
provádělo Zemědělské stavební sdružení Č. Lípa nákladem 12 mil. Kč. Kapacita
ustájení byla pro 1 200 kusů. Výstavbě
předcházely negativní reakce obyvatel
Dubé, obávajících se zápachu ve městě.
Odpovědní pracovníci statku tyto obavy
vymlouvali s odkazem na moderní technologii. Pak se ale sami přesvědčili, že
v určitém období byla Dubá vskutku
zaplněna nepříjemným zápachem. Ale
lidé si postupně zvykli. Nakonec, zápach
hnoje k vesnici vždy patřil.
Konec činnosti státního statku při-
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šel v roce 1990, kdy začala delimitace majetků
a zemědělství začalo přecházet na typ soukromého hospodaření.
ROK 1947 byl rokem velkého sucha, kvůli
kterému žně dopadly velmi špatně a republika
se dostala do kritické situace, kdy hrozil hlad.
Pomoc tehdy poskytl Sovětský svaz dodáním
600 tisíc tun obilí.
V průběhu let existence JZD Dubá, bylo potřeba mnoho brigádnické práce občanů a školních
dětí na pomoci při hospodaření. Konaly se noční
výmlaty, kde pomáhali zejména učitelé školy, titíž
jindy pomáhali při administrativních činnostech na
různých rozpisech prací. S dětmi se chodilo na
sběr mandelinky bramborové, prý „amerického
brouka“, vybírat brambory či okopávat a sklízet
řepu. Bez této pomoci v 50. letech by se mnohdy
úroda ani nesklidila. Obdobné činnosti se vykonávaly i pro statek Nový Berštejn po mnoho let.
Z dětí se tak stávala levná pracovní síla.
Mgr. Kamil Matějovič, kronikář města

CENY v letech 1946/1947, uvedené v zápisech školní kroniky:
1 q pšenice stál 400,– Kč, 1 q žita byl za 360,– Kč
Motocykl 250 ccm stál 20 tisíc korun a malé osobní auto kolem 100 tisíc korun.
Některé maloobchodní ceny před a po peněžní reformě:
Zboží
Množství
Vázaný trh
Volný trh
Chléb
kg
8,–
16,–
Hovězí zadní
kg
48,–
200,–
Máslo
kg
80,–
450,–
Rýže
kg
40,–
300,–
Cukr kostkový
kg
15,70
140,–
Káva
kg
–
1 500,–
Rum
litr
–
430,–
Vepřové maso
kg
46,–
260,–
Sádlo
kg
58,–
450,–
Salám
kg
70,–
500,–
Pánský oblek 1.800,–
6 000,–
Dámské šaty 1.000,–
3 000,–

1953
2,80
25,–
44,–
28,–
14,–
300,–
68,–

1954
2,60
25,–
42,–
19,–
11,–
240,–
57,60

1955
2,60
25,–
42,–
16,–
11,–
240,–
57,60

Vázaný trh na potravinové lístky i volný je z roku 1952 a skončil měnovou reformou v r. 1953.

Městská památková zóna Dubá

část VII.
V památkové zóně Dubá převažují zděné objekty, odpovídající maloměstskému charakteru sídla.
Jejich nejnápadnějším prvkem jsou fasády, ať již
svými proporcemi, ozdobnými prvky, nebo barvou. Průčelí domů byla po velkém požáru města
v roce 1845 sjednocena v klasicistním či empírovém slohu. V posledních dvaceti letech 19. století
získaly některé objekty v Dubé fasády ve stylu
novogotiky a novorenesance. Všechny tyto architektonické slohy mají své typické výtvarné prvky,
které vytvářejí estetickou hodnotu objektu. Bohužel v průběhu času u mnoha domů došlo k radikální modernizaci, kterou představuje otlučení
zdobných prvků fasád, použití hrubozrnných typů
omítek a osazení naprosto nevhodných oken,
často do přeřešených a novodobě upravených
okenních otvorů. Posléze dalším závažným poškozením vzhledu domů jsou nevkusné instalace
nepůvodních štukových prvků, které napodobují
historickou členitost fasád. Návrhy liberecké architektky ing. achr. Šrutové takto například zcela
znehodnotily vzhled domu čp. 125. Novodobým
prohřeškem proti estetickému vzhledu města je

používání výrazných zářivých barev, především
žlutých odstínů.
Samozřejmě je vhodné na fasádách, buď
v minulosti zcela zbavených ozdobných a dělících prvků či vážně poškozených, opět tyto prvky rehabilitovat. Je ale nutné postupovat podle
starých fotografií, případně podle analogických
motivů na podobných objektech, nikoliv vymýšlet novotvary. Původní fasády mají horizontální
dělení profilovanými římsami, a to podstřešní
římsou korunovou, římsou kordonovou, která
opticky odděluje patra domu a římsou podokenní, která prochází pod okny prvního patra a
tvoří tak s kordonovou římsou pás (čp. 5, 126,
150). Časté je také vertikální dělení fasády po-

čp. 126

čp. 5

čp. 125

mocí pilastrů. Což jsou ploché dekorativní pilíře, mírně vystupující z plochy zdi. Mají patku,
dřík a hlavici a jsou typickým stylovým prvkem
empíru (čp. 138). Podobné jsou také lizény,
vystupující pásy bez hlavic a patek (čp. 87).
Domy mají mírně předsazené sokly, většinou
je tvoří 6 – 10 cm silné pískovcové desky, které vždy mají být nahozené vápennou omítkou.
Pískovec byl při stavbě domů, zděných větši-

nou z lomové opuky, používán jako konstrukční
prvek, na soklech, na armování nároží, k zaklenutí vjezdů, jako zárubně, ostění oken a parapety. Všechny tyto prvky mají být překryty vápennou omítkou.
Některé domy nesou výrazný prvek empíru – tympanon – trojúhelníkový štít, v případě
radnice lemovaný zubořezem, jindy jen profilovanou lištou (čp. 247). Novorenesanční škola
čp. 113 a původně i Titanik čp. 63 mají místo
štítu atiku s kuželkovou balustrádou. Dalším výtvarným článkem fasád zděných domů v MPZ
Dubá je v omítce provedená rustika, většinou
jen v přízemí. To znamená omítkou vyznačené
pásy (čp. 5, 138), či bosáž napodobující kvádrové zdivo (čp. 89). Tento typ výzdoby je výrazně použitý i na novorenesančních stavbách
(čp. 113). Kolem okenních otvorů jsou v omítce
provedené šambrány (čp. 12, 126), jinde jsou
nad okny trojúhelníkové frontony (v I. patře
čp. 138) nebo frontony segmentové s ozdobnými konzolami (čp. 113, 63, 64). U některých
domů jsou okna zasazena do segmentových
výklenků (čp. 5) nebo výklenků se stlačeným
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čp. 64

čp. 113

čp. 138

například zubořez (čp. 87) nebo jiné geometrické a rostlinné motivy (čp. 89).
Původní vzhled čp. 86

čp. 89

Štukové ozdoby z čp. 63

obloukem (čp. 91, kde jsou ozdobena štukovými střapci) a někde jsou i ozdobné portálky obloukové (čp. 220) nebo trojúhelníkové (čp. 271).
V pásech mezi římsami, na lisénách nebo pod
okny se vyskytují ozdobné štukové ornamenty,

Římsy i šambrány kolem oken byly většinou
jemně, často složitě profilované, a římsy někdy
i značně vystupovaly z líce zdiva. Původní profil
římsy by měl být při rekonstrukci fasády vždy dodržen. Důležitost zachování všech prvků fasády
ilustruje např. čp. 64, kde velmi krásná výzdoba
fasády byla znehodnocena odstraněním šambrán
kolem nevhodných nových oken, a celý vzhled
domu je tak velmi poškozen. Zničena byla v minulosti i velmi působivá výzdoba domu čp. 86,
který měl novogotický štít stejného typu, jako je
na statku v Rozprechticích. Cenné jsou na fasádách domů i drobné detaily, například kovo-

vé konzole na prapory, výklenky, větrací okénka
a podobně.
Barevnost fasád by rovněž měla odpovídat architektonickému typu stavby. Nejvhodnější je, pokud zůstala původní omítka zachovaná, pomocí
sond nebo i pouhým pohledem zjistit původní barevnost, a tu na fasádu použít. Jestliže nelze původní barvy zjistit, je třeba zvolit vhodnou novou
barevnost. Odstíny nemohou být křiklavé, ale měly
mít jas a sytost barvy, míchané z pigmentu ve vápenném mléce. Vždy je třeba na historické omítky
použít barvy na minerální bázi – vápenné, silikátové v pastelových odstínech. Plocha především klasicistních a empírových fasád by měla být v jednom odstínu, a ozdobné prvky – pilastry, šambrány
a římsy by měly být buď ve světlejší nebo naopak
v tmavší barvě než plocha. Sokly domů, případně
u složitějších fasád i některé vertikální prvky, mohou být natřeny ještě o odstín tmavším nátěrem
(čp. 138). Vždy je nutné barvu fasády velmi pečlivě zvažovat, nejen aby vyhovovala typu stavby, je
nutné aby spolu korespondovaly i jednotlivé odstíny a samozřejmě, aby barva domu posléze dobře
navazovala na sousední objekty.
Markéta Myšková, Bc. Petr Feige

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 3. 7.
MUDr. Lubomír Picmaus
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 824 900

úterý 6. 7.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 17. 7.
Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

neděle 25. 7.
MUDr. Vladimíra Černá
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

neděle 4. 7.
MUDr. Karla Ponikelská
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 719

sobota 10. 7.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

neděle 18. 7.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 843 622

sobota 31. 7.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

pondělí 5. 7.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

neděle 11. 7.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 24. 7.
MUDr. Vladimíra Černá
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

neděle 1. 8.
MUDr. Jitka Červenková
Nám. Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 134

Dubáček -
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Jak jste se dostal k muzicírování? Měl jste
v rodině nějaké vzory?
Rozhodně. Můj táta sice byl soudce, ale měl velice
rád muziku a dokonce se rozhodoval mezi hudbou
– tedy operním zpěvem – a právnictvím. Nakonec
zvolil takzvanou jistotu, i když to právnické povolání při všech změnách režimu nebylo vždy lehké.
Hrál velmi dobře na piano a dokonce chodil s hercem Milošem Nedbalem do pěvecké školy pana
Pivody. Takže on doma hodně zpíval a hrál na piano, no a já to samozřejmě poslouchal. Do nynějška znám spoustu operních árií, ale má to jednu
chybu, a to že nevím, která do které opery patří.
Takže u nás v rodině se muzika pěstovala.
Studoval jste také práva.
Já jsem dělal muziku neustále. Jak při studiu gymnasiálním, tak i při právnickém. Dokonce při stu-

JASAN ZTEPILÝ

Fraxinus excelsior
Jasan ztepilý je listnatý opadavý strom z čeledi olivníkovitých – Oleaceae. Dorůstá výšky 30 – 40 m a na přímém rovném kmeni vytváří vejčitou korunu s rozložitými větvemi.
Šedá až šedočerná borka jasanu ztepilého
je v mládí hladká, později rozpraskává na podélná políčka. Listy jsou vstřícné, lichozpeřené se 7 – 15 podlouhlými lístky, které mají pilovité okraje. Nenápadné květy mohou být na
jednom stromě oboupohlavné i jednopohlavné, tak zvaně mnohomanželné. Jsou uspořádané v latách, které vyrůstají z postranních
pupenů. Rozkvétají před rašením listů brzy
z jara, většinou v dubnu. Plodem jsou hnědé křídlaté nažky ve svazečkovitých visutých
hroznech.
Rod Fraxinus zahrnuje více než 60 druhů,
které rostou v mírném a subtropickém pásmu
severní polokoule. Jasan ztepilý je původní evropský strom. Vyskytuje se od jižní Skandinávie, přes evropskou část Ruska a přes Francii
až k Pyrenejím. Neroste na jihu v Itálii, Španělsku a Řecku a na západě ve Skotsku a Irsku.
V České republice je rozšířen roztroušeně po

Jasan ztepilý na dubském autobusovém nádraží

Rozhovor

diích mě to docela dobře živilo. Byl jsem i schopen
domů odevzdávat peníze. Hrál jsem hlavně s Eduardem Pergnerem, to byl největší zdroj příjmů. Dělali jsme spolu miniaturní kabaret v Praze v Luxoru

...s výtvarníkem, hudebníkem,
spoluzakladatelem dubských
Jazzových dnů,
panem JUDr. Vítem Fialou
na Václavském náměstí. To bylo kolem roku 1964.
Takže jsem se měl docela dobře.
A na ta práva jsem šel hlavně proto, že tam
nebyla matematika.
Na kolik nástrojů hrajete?
Ono je otázka, co to znamená hrát na nástroj. Když
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se umí hrát na nástroj dokonale, tak se tomu musí
člověk skutečně věnovat, aby měl ty mechanické
návyky. Nejvíc hraju na kontrabas, ale učil jsem se
na piano. A když člověk hraje jazz, tak trochu umí
hrát na všechno. S Václavem Týfou jsme měli na
studiích dixieland, tam jsem hrál na klarinet a saxofon. U kytary také vím, jak se hrají akordy… jak
říkám, na všechno tak trošku bych zahrál. Jo, kromě nátrubkových nástrojů, tam nejsem schopen
vyloudit nic. Trubka, trombon, to ne.
Když jste mluvil o jazzu: na gymnáziu se mi
taková hudba vůbec nelíbila, i když jsem měl
kamarády, kteří jazz hráli. Teď si to poslechnu
s chutí. Je v jazzu nějaký zásadní rozdíl, nebo
k té hudbě člověk musí dospět?
Já bych to řekl takto: nejlépe vyjadřuje jazz graficky jeden plakát (myslím, že to udělali Američani).

celém území. Na jižní Moravě se také vyskytuje jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), jehož
areál tvoří především země jižní Evropy. Daří se
mu v jihomoravských lužních lesích, kde zcela
nahrazuje jasan ztepilý.
Jasan ztepilý vytváří tři ekotypy: lužní, horský
a vápencový. Lužní je rozšířen v nížinách podél
toků velkých řek, horský v okolí potoků a na suťových prameništních stráních, vápencový ekotyp
se vyskytuje v pahorkatinách a v lesostepních
společenstvech. Jasan ztepilý je v dospělosti
světlomilná dřevina, v mládí se mu lépe daří ve
stínu. Nároky na vláhu se u jednotlivých ekotypů
různí, lužní a horský vyžadují dostatek vláhy po
celý rok, vápencový je přizpůsobený nedostatku
vody. Celkově dává přednost vápenatým půdám
obohaceným dusíkem a přirozený výskyt jasanu ztepilého poukazuje na místa s velmi kvalitní
půdou. Je citlivý na klimatické výkyvy, škodí mu
silné mrazy, ale dobře snáší trvale vanoucí vítr.
Prostředí s průmyslovým znečištěním mu nevyhovuje, právě tak zasolené půdy. Přesto je jasan
ztepilý oblíbeným parkovým i alejovým stromem.
V parcích se pěstuje v několika kultivarech, které se liší tvarem listů nebo celkovým vzrůstem
– například jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior Pendula).
K léčebným účelům se sbírají jednotlivé lístky
jasanu ztepilého. Sušené listy podporují vylučování solí z organismu, působí močopudně a pro-

jímavě. Používají se při revmatismu a nemocích
ledvin. Lze jimi také omývat špatně se hojící
rány, či bércové vředy. Kůra z mladých větví se
údajně používala jako náhražka chininu. V severské mytologii obrovský jasan pokrýval celý
svět a z jeho kořenů tryskaly zázračné prameny. Staří Germáni zasvětili jasan bohu Wotanovi
(Odinovi), jeho dřevo i listy používali pro různé
magické obřady.
Dřevo jasanu ztepilého je velmi tvrdé
a pružné, lze je dobře štípat, obrábět a leštit.
Není ale příliš trvanlivé, proto se lépe uplatňuje v interiéru. Používá se k výrobě sportovního náčiní, saní, luků a tělocvičného nářadí,
dále především k výrobě násad a topůrek. Pro
světlou barvu s výraznými letokruhy je i vyhledávanou surovinou pro nábytkářství, výrobu
dýh a parket.
V Libereckém kraji roste 18 památných jasanů ztepilých, nejmohutněší, který se nachází na
okraji Turnova, má obvod kmene více než 6 m
a jeho stáří je odhadováno na 200 let. V Dubé
nalezneme jasan ztepilý například na autobusovém nádraží, nebo jeho převislou formu vedle Bluebaru.
–myš–

Listy jasanu ztepilého

Převislá forma jasanu ztepilého u Bluebaru v Dubé

Dubáček -
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Na něm je strom, začíná kořeny (anglicky root),
pak kmen jako hlavní proud (mainstream) jazzu,
a potom větve – to jsou různé jazzové styly. Některé větve někam vedou a končí a některé rostou
dál. Dá se tedy říct, že to nejlépe vyjadřuje podstatu jazzu, který je vlastně pravou světovou hudbou.
Mylně se lidé domnívají, že jazz je vynález černochů. Ale kdyby do New Orleansu nepřišli mezi
černochy Francouzi s jejich dechovkou a mnoho
dalších národů, tak by jazz vlastně nevznikl. To je
vlastně nejšťastnější kombinace všech světových
vlivů dohromady. Je pravda, že černoši tomu dali
rytmický základ, ale kdyby nepřišly ostatní národy,
tak by černoši tloukli do bubnů. Takže tak to s tím
jazzem je. Je pravda, že v jazzu je taková pestrost
stylů, že si každý může vybrat.
Váš syn je také muzikant. Chytlo ho to stejně rychle jako Vás, nebo jste ho k tomu trochu „nutil“?

S tím přístupem k hudbě je to vždy víceméně stejné
– nejdřív je třeba ty malé děti do hudby trochu nutit
– to jsou ty pověstné hodiny klavírů, zobcových fléten či houslí, aby pak obvykle v období puberty se
zničeho nic naučily během pár týdnů třeba na baskytaru, a hned poté založily nějakou skupinu. Pak
už bývá většinou jakékoli hudební usměrňování zbytečné a je nejlepší ponechat věci svému vlastnímu
vývoji. To byl případ i mého vlastního synáčka – i já
jsem prošel v onom věku obdobným vývojem a myslím, že to je tak nejlepší, neboť do hudby se nemá
nikdo nutit – tu mají dělat jenom ti, kteří jsou k tomu
vnitřně silně puzeni, jinak to nemá smysl.

Zakládal jste tradici Jazzových dnů v Dubé.
Bylo to tak. Jak asi víte, spolupracujeme s paní
Pilarovou, a to víc než dvacet let. Shodou okolností máme k sobě blízko i tady. No a já jsem

jednou paní Pilarové navrhnul, že když jsme tady
na Dubsku částečnými obyvateli, mohli bychom
něco vymyslet. Šli jsme za tehdejší starostkou
paní Šabatkovou, to bylo v roce 1995, navrhli
jsme jí uspořádání Jazzových dnů a tak jsme
s tím začali.
Neměli jste obavy, jestli se to chytne? Dubá
je přece jen menší město.
Obavy jsem neměl z toho prostého důvodu, že je
tady spousta lidí, kteří nejsou trvalými obyvateli.
A jak je všeobecně známo, v létě se tato oblast
stává rekreačním centrem, takže valná část diváků není místní. A teď sem za Jazzovými dny
cíleně přijíždějí diváci ze zahraničí.
Navíc my to děláme dost posluchačsky stravitelné, což někdy bývá zdrojem lehké kritiky. Ale
na druhou stranu slyšíme, že to bylo moc hezké,
a jestli to bude příští rok zase takové.
Jak dlouho trvá příprava Jazzových dnů?
Přípravu Jazzových dnů lze těžko spočítat na
dny. Po těch patnácti ročnících jsme již s Městským úřadem Dubá, zosobněným především
paní Miluškou Marklovou takový – jak se říká
– „stmelený a zkušený kolektiv“. Já se spíše starám o dramaturgii festivalu a paní Marklová o finanční, propagační a administrativní stránku, za což jí velice děkuji a obdivuji.
Takže je to taková průběžná činnost, která vždy
houstne s blížícím se termínem – tedy druhým
weekendem v srpnu.
Jak jste se vlastně dostal na Dubsko?
Byla to náhoda. Bylo v roku 1975, možná 1974.
Přijeli jsme sem náhodou na výlet a šli jsme po Nedamovské silnici. Dívali jsme se přes louku a žena
mi povídá: „To je krásná chaloupka, tu koupíme.“
Tak jsme se na ni šli podívat. Zblízka už tak krásná

nebyla. Bylo to hodně vyhnilé, okna i střecha rozbité, všude spousta prken. Majitelka to ale nechtěla prodat. Já jsem jí řekl, že se budu ptát častěji,
jestli si to nerozmyslela. Asi po jeden a půl roce
přišel dopis, že by to prodala. Když jsem se přijel
podívat, tak jsem zjistil, proč to chce prodat. Tady
to bylo všechno zaplavené vodou. Od té doby se
taková situace naštěstí neopakovala.
Mě takové práce na domku baví, mám tady
slušné nářadí, takže většinou jsem si všechno
udělal sám.
Děkuji za rozhovor, Miroslav Málek

Ze života škol

Páťáci na výstavě

V rámci výtvarné výchovy navštívili páťáci ze ZŠ
Dubá galerii Pošta, která v těchto dnech nabízí
k prohlédnutí zajímavé fotografie členů fofoklubu
z Dubé a obrázky pana Kamila Matějoviče. Děti
zaujalo zavřené okno s výhledem ven, které jen,

jen otevřít (autor pan Matějovič) a z fofografií
vedly záběry z přírody.
Pak se děti přesunuly do Šatlavy na MěÚ
Dubá, která nabízí výstavu k výročí narození
K.H.Máchy. Výstava je zpestřena hlasováním

o možné nejreálnější podobě K.H.Máchy nebo
prostě jen o nejhezčí podobě, jak si ho představujeme. Ke zhlédnutí jsou i obrázky dětí na téma
Dubá očima dětí. A tak se třeba podíváte na kresbu, která ukazuje podle pověsti, že je pod náměstím v Dubé jezero. Nebo celkem věrohodně
vstoupíte do Nedamova, do areálu kina.
Výstavy obě stojí za kouknutí. Děti měly možnost nejen si prohlédnout zajímavé výtvory, ale vyzkoušet si i své chování v takových prostorách.
Mgr. Jana Mašková

Hasičská ukázka

Dne 27. května a 9. června jsme pro žáky ze
základní školy Dubá uspořádali ukázku hasičské
výstroje a výzbroje.
Ukázka se uskutečnila ve školní tělocvičně.
Děti se ukázky účastnily po jednotlivých třídách.
Ke každé výstroji a výzbroji jsme měli připravenou krátkou charakteristiku, aby si děti co nejvíce představily a poté si ji mohly sami vyzkoušet.
Po ukázce děti vyplnily krátký test a ti nejlepší
budou odměněny.

Tímto chci poděkovat veliteli jednotky SDH
Dubá panu Hozovi za zapůjčení výstroje a výzbroje na ukázku, paní učitelce Janě Maškové
za pomoc při organizaci ukázky a dále chci poděkovat panu Jiřímu Bukovanovy za finanční příspěvek na zajištění odměn. Děkujeme.
starostka SDH Dubá Jínová
jednatel SDH Dubá Mrázková

Byt u školy?!

V rámci projektu Recyklohraní přijelo ve středu
9. června před ZŠ Dubá obrovské nákladní auto
firmy Asekol, které po utáboření otevřelo své
útroby a nabídlo dětem od IV. do IX. třídy zá-

bavný program o recyklaci elektrospotřebičů. Po
uvítání dětí přišly záludné, poťouchlé a docela
zajímavé otázky. Co je recyklace? Roztřídil jsem
papír, plast a teď papír zapálím a plast rozkopnu.

Je to správně? Kam s rozbitým mobilem? Děti
střídavě odpovídaly i hádaly.
Pak byly pozvány na návštěvu fiktivní domácnosti a prohlédly si její vybavení elektrospotřebiči. Měly si dobře přečíst informace na
elektrospotřebičích, týkající se jejich recyklace
a složení. Pak došlo k palbě otázek (zkuste odpovídat i vy):
Má v sobě mobil zlato?
Kolik mobilů je třeba k získání 1 g zlata?
Které dvě recyklovatelné složky má varná konev?
Jmenuj nejtěžší elektrospotřebič doma?
Jaká je recyklovatelnost baterií v procentech?
Bylo to zajímavé a poučné zároveň.
Děkujeme ekoložce města Dubá Zuzce Martínkové za zprostředkování programu.
Mgr. Jana Mašková
Odpovědi: 1 g, 29 mobilů, plast a měď, pračka, 80-90%
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Zdravá svačina samozřejmostí

Ve středu 16. června proběhlo vyhodnocení programu Zdravé svačiny, který má na ZŠ Dubá již
tradici. Od roku 2003 se v naší škole sledují dětské svačiny a děti i rodiče jsou motivováni, aby
každodenní svačiny obsahovaly ovoce, zeleninu, mléčné a cereální výrobky. K tomu je zaměřena i nabídka školního obchůdku, kde najdete
jen zdravou nabídku. Děti si na sortiment zvykly a ani jim nepřijde, že zde nenajdou čokoládu,
brambůrky či colu.
Ve druhém pololetí se na prvním místě umístila třetí třída a první praktická třída, na druhém
páťáci a na třetím místě čtvrťáci. Všechny děti
z těchto tříd byly pozvány do jídelny, kde jim paní
kuchařky nabídly jen samé zdravé dobroty – od
ovocného salátu, přes zeleninový salát, cereální
lupínky s mlékem či jogurtem. Mňamky, mňamky! Dětem přišla poděkovat i paní ředitelka, která
tuto aktivitu velmi ráda podporuje.

Dubáček

Den životního
prostředí

Den životního prostředí, který připadá na 6. června, si připomněly děti na ZŠ Dubá v pátek
4. června jednohodinovými aktivitami s různou

tématikou. Prvňáčci si trénovali správné třídění odpadu, druháci a třeťáci se učili vyjadřovat
své názory k ekologickým tématům. Čtyřka, pětka i devítka s praktickou třídou si zahrály ekologické bingo.
Šestka trénovala schopnost podělit se o své
názory na ekologické problémy s ostatními. Sedmička se zabývala ekologickou anketou a diskusí o své úloze při ochraně životního prostředí.
Osmička se věnovala objasňování ekologických
pojmů, jako např. klima, karcinogen, devastace
krajiny…
Den životního prostředí je trvalou součástí
školního plánu EVVO, a proto tyto aktivity proběhly ve všech třídách.
Mgr. Jana Mašková

Slunečnice
ve škole

Přejeme o prázdninách všem dětem spoustu pohybu!
Mgr. Jana Mašková

Je libo zelený
Hasiči
páreček?
v dubské škole

Ne, nebojte, ve škole nehořelo. To jen přišli
dubští dobrovolní hasiči se skvělým nápadem
uspořádat pro děti naší školy soutěž. Ve čtvrtek
27. května si jednotlivé třídy naší školy vyslechly
zajímavé informace o oblečení, které hasiči používají při své práci. Dokonce si ho mohly děti
vyzkoušet. Zjistily, že oblek s dýchacím přístrojem není vůbec lehký, jen přístroj může vážit až
16 kg! A přitom se ještě pohybovat! Vyzkoušely
si i rukavice, které jsou odolné proti ohni.
V dalším týdnu následoval testík pro všechny
děti, které si chtěly zasoutěžit. Týkal se získaných
informací. 14. června pak proběhlo vyhodnocení jednotlivců v kategoriích 1. třída, 2. a 3. třídy,
4. a 5. třídy, 6. a 7. třídy a 8. i 9.třídy.
Kdo bude vítěz?
Děkujeme dubským dobrovolným hasičům za
senzační nápad, jak dětem přiblížit jejich velmi
náročnou a záslužnou práci.
Mgr. Jana Mašková

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

V pátek 18. června do ZŠ Dubá zavítalo divadlo
Slunečnice z Brna, na které jsme se velice těšili, protože již u nás pobývalo a všem se líbilo.
Proto jsme se rozhodli využít další jeho pořad
pro děti, tentokrát melodie z filmů pohádkových
i muzikálových.

No, k jídlu asi ne, ale tenhle k jídlu není. V pátek
18. června rozšířili zvířátkové miláčky v naší škole dva zelení leguáni. Jsou to sice ještě mimina,

asi 35 cm, ale ve svém apartmá se zabydleli velice rychle. Nejvíc se jim zalíbila umělá květina, za
kterou se schovali, a jen občas na nás vykoukli.
Dětem tak udělají radost ještě před prázdninami.
Mgr. Jana Mašková

Tři dospěláci rozpohybovali snad všechny
děti včetně učitelek. Zazněly melodie Hlupáku,
najdu tě, Není nutno, Dělání, Mama mia, Princezna Koloběžka, Královské rege, Šíleně smutná princezna a spousta dalších známých filmových písniček.
Děkujeme divadlu Slunečnice za pěkný zážitek!
Už teď se těšíme na jejich nové divadelní
překvapení.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Byli jsme na MUHU

Kde se člověku líbí, tam se rád vrací. Stejně tak
my. Moc rádi jsme se vrátili ke strýčkovi MUHU
do Jindřichova u Jablonce nad Nisou. Pět dní
dobrodružství! Už jen to naložení do autobusu!
Nikdo nevěřil, že se vejdem, ale vešli jsme se!
I s těmi všemi zavazadly! Pan řidič byl senzační,
nebloudil a dojel O.K. Po obsazení pokojů,
zabydlení a obědě jsme vyrazili na rozhlednu
Slovanka. Plechová rozhledna nás uchvátila.
Přes další rozhlednu Bramberk jsme se vrátili
na MUHU. Na sváču jsme dostali s sebou
pomazánku s tvarohem. Všichni oznámili, že tu
tedy nemusí. No, po putování po rozhlednách
zbyl jen obal a nože od pomazánky. Šišku chleba
jsme si také nesli v břiše.

hého patra naší chaty? Kolik obrázků sov je na
schodišti? Co jsme nafotili před dvěma roky v lese v louži? Co jste si odnesli z Ještědu ve třetí
třídě? Jak se jmenuje mašinka, která nás veze?
Atd., atd.. Přivedlo nás to k pozornějšímu vnímání
okolí a všeho kolem.
Středa byla dnem deštivým, sportovním a i trochu odpočinkovým. Dopoledne jsme zvládli nástrahy angličtiny, matematiky i češtiny. Ekologické bingo ke Dni životního prostředí nás rozhýbalo.
Před obědem jsme se krátce prošli a po rajské
s knedlíkem jsme chvilku hajali. A pak se to rozpoutalo! Turnaj v ping-pongu, skok z místa, slalom
na čas po chodbě, hod do koše. Znavení jedinci čučeli na film Spláchnutém a ostatní trénovali
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Víme, že škola v přírodě pro nás tímto rokem nekončí. Pojedeme v šesté třídě, a to společně s prvňákama a naší novou paní učitelkou
třídní Janičkou Kebrlovou. A tak bude o zážitky
vystaráno.
Děkujeme rodičům, že nás pustili. Děkujeme
MěÚ Dubá za úhradu dopravy.
Jana a Pavel Maškovi

Pohádkový hrad

Dne 27. května prvňáčci ze ZŠ Dubá vyjeli za
dobrodružstvím na zámek Stránov kousek za
Mladou Boleslav.
Hned po příjezdu se nás ujala usměvavá
„hradní paní“ se svou pomocnicí lesní vílou, které nás v průběhu dne provedly zámkem a přilehlým nádvořím. Děti si tak samy mohly zažít tajemnou středověkou atmosféru života na zámku
či vnést se do některých pohádek. A tak určitě

ping-pong. Déšť byl vytrvalý. Dopisovali jsme si
do kroniky čerstvé zážitky – Adam skočil 212 cm
z místa a vyhrál turnaj v ping-pongu. Bingo vyhrála Nikola. Vymyslet 4 věty s nejméně čtyřmi slovy

Začali jsme si psát kroniku. V úterý jsme se
těšili na Ještěd. Pojede lanovka nebo ne? Před
dvěma roky jsme měli smůlu. Právě ji opravovali. A letos? Jupí, vyjeli jsme nahoru! Úžasná jízda, výhled jako nikde! Na Ještědu bílá mléčná
mlha. Nevadí, jízda lanovkou stála za to. Cesta zpět dolů po modré čítala 3,5 km. Na MUHU
jsme dorazili ucaprtaní. Pohledy od rodičů a pohár ke Dni dětí nás nabily. Večerní soutěže – jojoáda, blechiáda a poznávačka nás vyčerpaly,
ale pobavily.
Paní učitelka nás letos bombardovala kontrolními otázkami. Např. Jakou barvu mělo auto,
které projelo? Kolik schodů je z přízemí do dru-

s tématem MUHU bylo pro někoho nemožné.
Čtvrteční den byl věnovaný výstupu na Černou Studnici. Večer pak mohutné diskotéce.
Sbírali jsme známky do svých žákovských.
Sbírali jsme zážitky do svých pamětí.

nikdo z nás nezapomene na strašidelnou chodbu temným podzemím vedoucí přímo k drakovi,
na souboj šermířů, kováře, se kterým jsme zkusili ukovat kovářský hřebík, či na sokolníka, který
nám na chvíli zapůjčil své dravé miláčky. Nezapomenutelným zážitkem byla i jízda na koních především pro naše nevidomé spolužáky. Na chvíli
jsme se ocitli v muzikálu O dvanácti měsíčkách
či v pohádce O červené Karkulce. Nechyběli ani
různé soutěže v obratnosti či síle.
Děkujeme organizátorům (spolek Fištrón
a divadlo Vysmáto) za skvěle připravenou akci
a zároveň vřele doporučujeme tuto akci nejen
pro děti ZŠ či MŠ, ale i pro rodiče s dětmi.
Bližší informace najdete na www.pohadkovy-hrad.cz. Chvilku nudy opravdu nezažijete!
Henrieta Mihálová

Horní Světlá 2010

Po loňské škole v přírodě v Dolním Prysku jsme
letos zvolili vyšší nadmořskou výšku. Jeli jsme
do Horní Světlé na chatu Luž.

Druhákům a třeťákům
se pobyt velmi líbil. Nejvíce jim utkvěl v paměti
hned první den, kdy nás
překvapily na cestě z Krkavčích kamenů kroupy,
jaké svět neviděl.
Zdolali jsme mnoho
kopců, našlapali okolo
dvaceti kilometrů, soutěžili
jsme ve sportu i umění.
Děkujeme MěÚ Dubá
za finanční příspěvek na
dopravu.
Druháci a třeťáci,
ZŠ Dubá
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„Noc duchů“ ve školní družině

Kdo chodí do družiny tak ví, že nás v květnu pokaždé čeká spaní v družině. Již po čtvrté jsme
se sešli, abychom ve škole přečkali „noc duchů“.
Sraz byl 21. května v 17 hodin, někteří přišli dřív,
neboť se už nemohli dočkat. Děti si odložily věci
na spaní, vzaly si batůžky s jídlem a společně
jsme vyrazili do prostor mateřské školky v Dubé.
Zde čekalo mnoho atrakcí, jako např. trampolína,
horolezecká stěna, kolotoč, houpačky, skluzavky,

Poté nás čekala strašidelná cesta k „duchovi“.
Děti se musely chodit podepisovat na předem namalovaný plakát. Některé se bály, došlo dokonce
i na pláč, ale jinak to zvládly výborně.
Pak už si každý nachystal spaní, šel se umýt,
a když už děti ležely, přečetla jsem jim pohádku
na dobrou noc. Ráno si každý vše uklidil a kolem
půl osmé začali přicházet rodiče. Děti samozřejmě hned sdělovaly, co zažily.

atd. Děti si vše vyzkoušely, zaskotačily a měly
dobrou náladu.
Mezitím se podařilo rozdělat oheň a slečna Plzáková sehnala a přichystala dřevěné
bodáky na opékání. Děti si opékaly nejen buřty a chleba, ale také housky a jablka. Vše jim
moc chutnalo.
Počasí se nám vydařilo, a tak jsme se až za
tmy vraceli do školy, sice špinaví, ale spokojení.

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní
Stejskalové, která se nám postarala o dříví na
oheň a paní Pejpalové a Svobodové za sladkosti pro děti. Dále chci poděkovat paní Žalovičové
a slečně Plzákové za pomoc při této akci.
Jsem moc ráda, že nám počasí přálo a na
tu chvíli vykouklo i sluníčko, aby se podívalo na
spokojené děti.
Vedoucí vychovatelka Lenka Treutnerová

Cestujeme kolem světa

Takový byl název akce mateřské školy konané
každoročně na konci května či počátkem června. Letošní datum, v pořadí již šestého putování
a soutěžení, bylo po dvou změnách stanoveno na
5. června. Určitě bylo dobře, že se akce konala až takto pozdě, protože letošní velmi deštivý
a studený květen nesliboval nic pěkného, spíše
to vypadalo na déšť jako loni. Počasí nám nakonec velmi přálo a vše se vydařilo.
Téma světových zemí, na první pohled velmi
těžké a málo srozumitelné malým dětem, se nakonec podařilo uskutečnit velmi zajímavě. Všichni
aktéři – pracovníci MŠ i dobrovolníci, kteří zajišťovali soutěže na stanovištích se s každou zemí
vypořádali vskutku na jedničku.

Masky i soutěže byly tak věrohodné, že některé děti málem nepoznaly ani vlastní učitelky.
Na trase bylo celkem 16 stanovišť s různými
státy světa, děti plnily jednoduché úkoly, které
nějakým způsobem souvisely s danou zemí, dospělí měli za úkol vyplňovat slepou mapu a hledat příslušné státy. Všichni se s úkoly vypořádali
statečně a splnili je bez chyb. Na pomoc „dospě-

lákům“ byly u každého stanoviště mapy, kde si
mohli porovnat své znalosti se skutečností. Na
konci trasy bylo ještě pro kontrolu správné řešení úkolu.
Trasa končila v zahradě Mateřské školy, kde
bylo připraveno občerstvení a nápoje.
Po ukončení akce byly vyhlášeny výsledky
kreslířské soutěže, na základě hlasování byla
oceněna nejlepší stanoviště, a děti se mohly
podle libosti vyřádit na klouzačkách a houpačkách. Děti si mohly také prohlédnout sanitní vozidlo a pro starší účastníky byla připravena střelba
na pohyblivý cíl laserovou pistolí.
Všem dobrovolným pomocníkům velmi děkujeme za pomoc a těšíme se za rok nashledanou.
Děkuji také místním hasičům za dohled nad bezpečností po celou dobu konání akce.
Ke zdárnému zajištění přispělo mnoho sponzorů, kterým bych chtěla velmi poděkovat za finanční i věcnou podporu.
Patří sem:
KÚ Liberec-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Grantový fond G 10-Podpora projektů
v oblasti školství, Tomáš a Iva Novákovi, Jaroslav Pokorný, Myslivecké sdružení Výr Dubá,
Květa Knížová, Město Dubá, Dub 3000, MUDr.
Jiří Klement, Martin Mynařík, Jan Krupička, Jindřich Sumega, Antonín Lupoměský, Auto Kelly,
Martina Hruzíková, Petr Voldřich, Dana Pokorná,
Petra Pokorná, René a Eva Paděrovi, Eva Jelenová, manželé Slezák, Jaroslav Němeček.
Ceny do kreslířské soutěže zajistil Petr Slaba
Fotografie z akce si můžete prohlédnout na
http?//slunicko-ms.rajce.idnes.cz.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Relaxační
místnost
ve škole

Základní škola Dubá se zařadila mezi několik
málo škol, které se pyšní relaxační místností.
Ta bude sloužit k třídnickým hodinám, kulturním
pořadům, nacvičování vystoupení třídy na Akademii školy, zájmovým kroužkům a netradičním
metodám a formám výuky…
Relaxační místnost vznikla na malé škole
v bývalé hudebně i díky finančnímu příspěvku
MěÚ Dubá. Z tohoto příspěvku byl zakoupen koberec do celé místnosti, závěsy, garnýže, polštáře a sedáky. Škola se podílela na zednických
úpravách, vymalování místnosti a položení koberce.
Děkujeme MěÚ Dubá, že nám pokaždé, když
požádáme o pomoc či příspěvek, vyjde ochotně
vstříc. Doufáme, že se bude dětem v relaxační
místnosti líbit a budou ji s učiteli hojně využívat.
A také, že se k ní budou chovat tak, aby jim co
nejdéle vydržela.
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová,
Mgr. Veronika Matějková

Angličtina v MŠ

Hello!
Pozdrav z MŠ Dubá Vám zasílají děti, které navštěvují kroužek anglického jazyka pod vedením
paní učitelky Gábiny Garriky.
Zábavnou formou her, říkadel a písniček se
učíme základy anglického jazyka. Co všechno už
umíme? Pozdravit a představit se zvládne každý z nás už lehce. Malujeme, kreslíme, barvičky
už umíme. Počítání do deseti, zvládnou hravě
všechny děti. Chcete si s námi někdy zazpívat?
Tady je písnička, kterou musíte všichni znát:
Twinkle, twinkle
Twinkle, twinkle little star,
how I wonder what you are!
Up above the world so high,
like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
how I wonder, what you are.
Good bye, Vaši malí angličtináři

Výlet vlakem

„Děti, kdo jste jel vlakem?“ „Já ne, já taky nikdy nejela…“ ozývalo se mezi dětmi. To nám
dalo inspiraci a objednali jsme si autobus, který nás dovezl na vlakovou zastávku ve Lhotce
u Mělníka. Vlak akorát přijížděl, průvodčí se už
z dálky divil, kde se tu vzalo tolik cestujících.
Nastoupili jsme, koupili si jízdenku a užívali si
cestu po kolejích. Trvala asi 20 minut. V Mělníku
jsme vystoupili na hlavním nádraží a zamávali
ještě projíždějícímu vlaku s mnoha vagóny, my
měli jen jeden. Autobus už na nás čekal před
nádražím. Po cestě zpátky jsme se zastavili na
Lakách – farma a turistická jízdárna na koních
v krásném údolí. Výlet se vydařil a vláček si určitě zopakujeme.
Bohumila Mynaříková

Dubáček -
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Loučení
s budoucími
školáky

Tak jako každý rok i letos jsme uspořádali rozloučení s předškoláky, kteří se již za pár týdnů
stanou žáky Základní školy. V tomto školním roce
z Mateřské školy odchází 23 dětí.
Rozloučení proběhlo na Městském úřadě
v obřadní síni. Pozvaní byli rodiče, prarodiče,
ale i další příbuzní. Paní starostka děti uklidni-

la, že škola nejsou jen povinnosti, ale i zábava,
a poté předala dětem malou pozornost a diplom
– dárek města budoucím školákům.
Paní učitelky se s dětmi rozloučily také dárkovým balíčkem a květinou. Loučení se školkou se
účastnila také paní učitelka Mašková, která bude
děti vést v prvních letech jejich školního života
a přebrala tak symbolickou štafetu od Mateřské
školy. Na závěr si děti společně zazpívaly písničku na rozloučenou.
Děkuji paní starostce i paní matrikářce za
možnost důstojného ukončení školního roku
a všem přeji krásné a slunečné léto.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ Dubá

Cesta kolem světa
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Šestý ročník školkové akce „Pohádkový les“ se
tentokrát přesunul do města, kde jste mohli cestovat po světě. Vymodlené počasí nám skvěle
nahrálo, i když na startu to bylo až nepříjemné.
Tímto slibujeme, že v příštím ročníku přesuneme
start pod stromy do stínu.
Kdo s námi cestoval, podíval se téměř do
celého světa. V Čechách si zahrál hokej, u Vietnamců si mohl koupit zboží v akci, s Indiány se

učil střílet lukem, se Španěly hrál a zpíval. Navštívil nejlidnatější Čínu, smaragdový ostrov Irsko, zemi sněhu a ledu Grónsko, Texas s kovboji,
Egypt s pyramidami. Hawai zdravila aloha, Rusko zdravstvuj. V Indii jste si mohli pohladit hada,
v Bavorsku ochutnat vdolky. Děti se seznámily
s národy jiné barvy pleti, s národy zahalenými od
hlavy k patě a mohly se též dozvědět něco typického či zajímavého o jednotlivých zemích.
Letos byla vyhlášena soutěž i pro dospělé
účastníky, a sice malé osvěžení zeměpisných
znalostí. A kdo správně mapu vyplnil, zjistil, že

cestoval téměř po všech kontinentech světa, kromě Austrálie.
Našich soutěží, zábav a putování se celkem
zúčastnilo 155 dětí s doprovodem rodičů či prarodičů. Prošli 16 stanovišť, v cíli se mohli občerstvit, využít krásnou zahradu MŠ. Jako každý rok
probíhala kreslířská soutěž o pěkné ceny.
I když je kolem celé akce spousta zařizování, běhání a týdny práce, jsme rádi, když je
účast hojná a snad nás příští rok opět navštívíte. Děkujeme
Za MŠ Jaroslava Sloupová

Nabídka
Mateřská škola Dubá nabízí prostory k pronájmu od 1.8.2010
Jedná se o prostory provozovny prádelny.
Bližší informace na telefonu 733 124 884

Klub malých dubáčků

Milé děti, rodičové, prarodičové, tety.... .
HURÁÁÁ A MÁME TU PRÁZDNINY!
Klub malých Dubáčků bude fungovat i o prázdninách, a to každou středu od 9 – 12 hodin na
zahradě Mateřské školy. Novinkou v tomto roce

Detektivní hra na zahradě MŠ

je možnost užívání prostor klubu, takže se můžeme setkávat za každého počasí!
Ve spolupráci s městem Dubá pro Vás opět
chystáme dva výlety autobusem:
15.7. 2010 Zoo Ústí nad Labem
26.8. 2010 Šťastná země v Radvánovicích u Tur-

nova (stále volná místa)
Přihlášky v infocentru Městského úřadu
Dubá, vybírán příspěvek na autobusovou dopravu 25,– Kč na osobu při přihlášení..
Další další plánovanou akcí je:
1. ročník cyklistického výletu po okolí Dubé
22.7. sraz ve 14 hodin na náměstí – výlet vhodný i pro malé děti na kolech – zvolena velmi nenáročná trasa. Sebou svačinku, pití a úsměv na
tváři! Děti pouze v doprovodu rodičů!
Těšíme se na všechny malé cyklisty. Děti
pouze v doprovodu rodičů!
Ráda bych prostřednictvím těchto řádků poděkovala našim lektorkám Jaroslavě Sloupové za
vedení hudebních kurzů pro děti Yamaha Class
a paní Mgr. Veronice Matějkové za vedení kurzů
Flétničky. Oba kurzy opět otevřeme v září! Těšíme se na další spolupráci a zveme všechny malé
hudebníky k zápisům na tyto kurzy, které proběhnou vždy na 1. lekci kurzu. Více informací bude
vyvěšeno na vývěsce u knihovny!
Za Klub malých Dubáčků Vám přeji překrásné
prázdniny plné sluníčka. A kdyby se nám sluníčko přeci jen pořád schovávalo za mraky, vyna-

hradí Vám jej úsměvy Vašich sluníček – Vašich
dětí a vnoučátek :-)
Zuzana Macurová

Oslava narozenin v Klubu

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www.kdm.estranky.cz a vývěsku u knihovny.
email: klub.dubacku@email.cz
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PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

ořech – I.
ořech – II.

258,– Kč/q
180,– Kč/q

Polsko
kostkoořech 160,– Kč/q
kostka
270,– Kč/q
Cena je včetně dopravy.
Uhlí je skladováno v hale.
Tel. 723 524 112

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Kultura

PROGRAM LETNÍHO KINA NEDAMOV – SRPEN
Neděle
Úterý
Pátek
Neděle
Úterý
Úterý
Pátek
Neděle
Úterý
Pátek
Neděle

1.
3.
6.
8.
10.
17.
20.
22.
24.
27.
29.

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

Exmanželka za odměnu
Iron man 2
Kawasakiho růže
Kuky se vrací
Záložní plán
Sex ve městě 2
Princ z Persie: Písky času
Mamas and papas
Toy story 3: Příběh hraček
Morganovi
Zataženo, občas trakaře

Olga Otáhalová & JUDr. Jiří Kallmünzer

Na přelom července a srpna připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací výstavu obrazů již zesnulého malíře z Vrab-

11.00 – 13.00 zvukové zkoušky

13.30 – 14.10
14.20 – 14.50
15.00 – 15.40
15.50 – 16.30
16.40 – 17.20
17.30 – 18.00
18.10 – 18.50
19.00 – 19.40
19.50 – 20.30
22.00 – 02.00

Trativod
Mělník
M. Hejnák
Praha
Flám
Praha
Spolktriko
Liberec
Dostavník
Polička
H. Pskavcová
Ml. Boleslav
Pokus
Zbiroh
Ruksak
Rumburk
Sunset
Ml. Boleslav
country zábava
se skupinou Sunset

cova, JUDr. Jiřího Kallmünzera a jeho neteře
Olgy Otáhalové. Ačkoliv oba malíři silně vnímají
krásu krajiny, každý z nich svůj vztah k ní vyjadřuje jiným způsobem. JUDr. Jiří Kallmünzer se
zabýval realistickou malbou, naproti tomu Olga
Otáhalová zachycuje ve svých vzdušných kompozicích dojmy z přírodních dějů, kterých si všímá především v mokřinách kolem Vrabcova, ale
i v Mělníku, kde trvale žije.
Výstava obrazů Olgy Otáhalové a JUDr. Jiřího Kallmünzera v dubské Galerii Pošta bude
zahájena vernisáží v sobotu 24. července od
18 hodin a potrvá do 22. srpna. Galerie je pro
návštěvníky otevřená vždy v neděli od 10 do
12 hodin, ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín prohlídky je možné si dohodnout na telefonním čísle
607 138 832.
–myš–

17

Nenechte si ujít

Do 11. července je možné v dubské Galerii Pošta
shlédnout výstavu výborných fotografií členů Fotoklubu – Dubá a kvalitních obrazů dubského malíře
a kronikáře Mgr. Kamila Matějoviče. Fotoklub –
Dubá představuje práce svých členů poprvé, proto je zajímavé seznámit se s jejich tvorbou. Starší
obrazy Mgr. Kamila Matějoviče bylo již možné na
předchozích výstavách obdivovat, ale nyní malíř
vystavuje i nová díla, plná svěžesti a energie.
–myš–

Pozvánka

Zveme Vás na letní terénní výzkum skalních rytin,
nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO
Český ráj, který proběhne od 9. do 18. srpna
(II. turnus) na území přírodních rezervací Příhrazské skály, Klokočské skály, Hruboskalsko,
Údolí Plakánek a na Maloskalsku.
Tento projekt je jedním ze šesti významných
evropských výzkumů, zaměřených na dokumentaci pravěkých či historických rytin. Od r. 2000 probíhá podobný projekt ve všech pískovcových oblastech severních a severovýchodních Čech včetně
Evropského geoparku Český ráj UNESCO.
Přihlášku je třeba odeslat nejpozději do
19. července (II. turnus) na adresy petrjenc@centrum.cz nebo pesa@muzeumcl.cz . Maximální
počet účastníků na turnus je 12 osob.
Bc. Jana Jakubská, DiS.
Oddělení výstav a propagace

Muzeum na
rozcestí dějin

Nová výstava Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě, která probíhá v Maštálkově síni
do 12. září 2010, usiluje o předběžný souhrn
několika bodů ze své minulosti a přítomnosti.
Jak obstálo ve dvacátém století v dokumentaci
stěžejních míst pohnutých dějin s dvěma světovými válkami a mnohaletou nesvobodou za komunistického režimu. Během obou válek muzejní činnost zde ustala, dobová dokumentace se
doplňovala opožděně a dodnes je neúplná. Přes
tyto nevýhody se podařilo vykonat obrovský kus
práce a představit nemalou část historie 20. století. Předválečné české menšinové muzeum přispělo k jasnější kulturní identifikaci Čechů na
Českolipsku. Ze šesti takových muzeí v celých
Čechách bylo jediné, které se téměř v úplnosti
podařilo zachránit. Po roce 1945 bylo muzeum
doplňováno z četných konfiskátů, naproti tomu
některá malá venkovská muzea zmizela beze stopy. V době ideového útlaku po roce 1948 se muzeum podařilo dobudovat a přesunout do budovy augustiniánského kláštera. Ve své prezentaci
se na jedné straně drželo sledovaných schémat,
na druhé straně nabízelo výsledky nového bádání a dodatečné dokumentace celého ubíhajícího století. V tomto směru ukázalo, že je institucí
s perspektivou pomoci veřejnosti při udržení historické paměti a uchování kulturní identity.
Bc. Jana Jakubská, DiS.
Oddělení výstav a propagace
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PÁ
2. 7.

NE
4. 7.

ÚT
6. 7.
PÁ
9. 7.
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11. 7.
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13. 7.
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16. 7.
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18. 7.

ÚT
20. 7.

PÁ
23. 7.
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25. 7.

ÚT
27. 7.
PÁ
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Letní kino Nedamov – červenec

Doktor od jezera V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale do dnešního
hrochů
života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť svědomitým lékařem, neumí
svého povolání či poslání využít ke svému prospěchu jako jiní jeho kolegové ze studií
nebo ze špitálu. Spokojen se svým životem po boku hezké manželky Zuzany a i bohužel
úděsné tchyně Marie Košvancové v panelákovém bytě 2+1 ochotně a v jakoukoliv dobu
vyhoví prosbám všech, kteří zazvoní u jejich bytu, žádající jeho služby
Sherlock Holmes Akční a dobrodužný film Sherlock Holmes natočil známý režisér Guy Ritchie. Robert
Downey Jr. ztvárnil legendárního detektiva a Jude Law září v roli Holmesova věrného
kolegy Watsona, doktora a válečného veterána, který je impozantním spojencem
Sherlocka Holmese. Rachel McAdams uvidíme v roli Irene Adler, jediné ženy, která
získala převahu nad Holmesem, a která s detektivem udržuje bouřlivý vztah.
Harry Potter
Harry začíná již šestý rok na škole čar a kouzel v Bradavicích a do rukou se mu dostává
a princ dvojí krve stará kniha, která je velmi zvláštně označena - „Tato kniha je majetkem Prince dvojí
krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti... Přijďte se
podívat na film plný dobrodružství, kouzel a napětí.
Avatar
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou
naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné
místo s obyvatelstvem - Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety.
Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný
minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro
člověka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka, hybrida Avataru…
Princezna a
Walt Disney Animation Studios uvádějí muzikál Princezna a žabák, animovanou
žábák
komedii zasazenou do velkého města New Orleansu. Od tvůrců filmu „Malá mořská
víla“ a „Aladdin“ přichází klasická pohádka s moderní zápletkou. Zachycuje krásnou
dívku jménem Tiana, žabího prince, který zoufale touží stát se opět člověkem a osudný
polibek, který oba dovede do veselého dobrodružství tajuplnými bažinami Louisiany...
3 sezóny v pekle Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému
očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi je právě
devatenáct. Utíká z domova, aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu
a umělecké ideály. Žije přítomným okamžikem, obdivem k surrealismu a krásným
ženám. Život se zdá být báječný, pokud ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém
opojení likérem a po boku fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan píše básně a vrhá
se nadšeně do zničující romance s nezávislou a bisexuální Janou.
Ženy v pokušení Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne
zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a
milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí
na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se
však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky…
Alenka v říši divů Devatenáctiletou Alenku čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na
viktoriánské zahradní slavnosti na její počest požádá o ruku Hamish, bohatý, ale
přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za králíkem
v saku a s kapesními hodinkami, kterého viděla pospíchat po louce. Bílý králík záhy
zmizí do králičí nory. Alenka najednou pocítí zvláštní nutkání následovat ho a prožije
opravdové dobrodružství…
Kouzelná chůva Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden jediný člověk, který vás
a velký třesky z něj může dostat. Kouzelná chůva Nanny McPhee. Před pár lety pomohla v úspěšné
pohádce zvládnout kupu ratolestí zoufalému vdovci a teď bude muset vydat všechny
síly, aby zachránila nejen zdravý rozum jedné farmářky, ale navíc i její střechu nad
hlavou.
Robin Hood
Britské ostrovy nebyly ve 13. století optimálním místem k životu. Už tak chudá země
ještě financovala ambiciózní křížové výpravy svého krále Richarda. V řadách jeho
vojsk hájil problematickou čest Anglické koruny i bezejmenný lučištník Robin (Russell
Crowe). Ten se stane očitým svědkem smrti krále při obléhání francouzského hradu
a spolu s několika kumpány se rozhodne na vlastní pěst dostat se po letech trmácení
světem co nejrychleji domů, do Anglie. Ocitá se v hrabství Nottingham, jež ovládá
bezskrupulózní šerif.
Souboj Titánů Ve filmu „Souboj Titánů” se bojuje o moc muže proti králům a krále proti bohům.
Boj mezi bohy samotnými může zničit celý svět. Perseus – syn boha vychovávaný
člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před Hadem, pomstychtivým bohem
podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se pro nebezpečnou misi, jejímž cílem je
zničit Hada dřív, než se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat peklo na zemi.
Na svatého
Film „Na sv.Valentýna“ přináší příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se
Valentýna
protnou právě na den svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít lásku, nebo
řeší milostné problémy...
Pouta
Československo, 1982. Totalitní režim se zdá jako nekonečný a neukončitelný.
Antonín, příslušník tajné policie, je vnitřně neklidný, možná až psychopatický násilník,
plný neartikulovaného vzteku a zoufalství. Znuděný vším okolo sebe nasměruje své
démony ke zdánlivě čistému, spíše ale neuchopitelnému bodu – k mladé ženě Kláře.
Není to láska ani jiný druh čisté vášně – pouze spalující touha po iluzi útěku z šedivé
klece a nudy.
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ČR, 102 minut, mládeži přístupný
70,Režie: Zdeněk Troška
Hrají: E. Holubová, J. Langmajer, T. Bebarová,
B. Klepl, Z. Slavíková, S. Pogodová, M. Vladyka,
a další
USA, 128 minut, český dabing, do 12ti let
nevhodný
Režie: Guy Ritchie; Hrají: R. Downey Jr., J. Law, M.
Strong, R. McAdams, K. Reilly, R. Maillet, W. Hope,
E. Marsan, J. Fox, H. Matheson, B. Gallagher
USA, 153 minut, český dabing, mládeži přístupný
Režie: David Yates
Hrají: D. Radcliffe, E. Watson, R. Grint,
M. Gambon, M. Smith, H. B. Carter, M. Smith
USA, 162 minut, český dabing, přístupný
Režie: James Cameron
Hrají: S. Worthington, Z. Saldana, S. Weaver,
M. Rodriguez, G. Ribisi, J. Moore, W. Studi,
L. Alonso, CCH Pounder, S. Lang, D. Rao, J. Pitt,
P. Mensah, M. Gerald
USA, 97 minut, český dabing, přístupný
Režie: Ron Clements, John Musker
Hrají: J. Goodman, D. Keith, O. Winfrey, J. Lewis,
J. Cummings, A. N. Rose, B. Campos, T. Howard

70,-

70,-

80,-

70,-

ČR, 110 minut, do 12ti nevhodný
70,Režie: Tomáš Mašín
Hrají: K. Hádek, K. Gruszka, J. Kraus, M. Huba,
L‘. Kostelný, T. Pauhofová, M. Krobot, M. Ruppert,
K. Janáčková, J. Bábek, A. Kerestešová,
E. Matalová, H. Seidlová
ČR, 118 minut, přístupný
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: E. Balzerová, L. Vlasáková, V. Kubařová,
J. Macháček, R. Zach, V. Dyk, M. Pechlát,
E. Leinweberová, J. Helekal
USA, 108 minut, český dabing, přístupný
Režie: Tim Burton
Hrají: M. Wasikowská, J. Depp, H. B. Carterová,
A. Hathawayová, C. Glover, M. Lucas, S. Fry,
M. Sheen, A. Rickman, B. Windsorová,
P. Whitehouse,
USA, 109 minut, český dabing, přístupný
Režie: Susana White
Hrají: R. Fiennes, M. Gyllenhaal, E. Thompson,
M. Smith, R. Ifans, A. Butterfield, B. Bailey,
N. Anozie, K. Brand, S. Matthews
USA, 140 minut, český dabing, do 12ti let
nevhodný
Režie: Ridley Scott
Hrají: R. Crowe, M. Strong, C. Blanchet,
S. Grimes, K. Durand, B. Webb, V. Redgrave,
O. Isaac, L. Seydoux, W. hurt, D. Huston,
M. MacFadyen, E. Atkins, M. Addy, L. Evans
USA, 160 minut, český dabing, do 12ti let
nevhodný
Režie: Louis Leterrier; Hrají: S. Worthington,
L. Neeson, R. Fiennes, G. Arterton, M. Mikkelsen,
J. Flemyng, A. Davalos, I. Miko, D. Huston, N. Hoult
USA, 100 minut, český dabing, přístupný
Režie: Garry Marshall; Hrají: J. Alba, A. Hathaway,
J. Biel, Ashton Kutcher, J. Roberts, a další
ČR, 146 minut, do 12ti let nevhodný
Režie: Radim Špaček
Hrají: O. Malý, K. Farkašová, L. Veselý,
L. Latinák, O. Kaiser, I. Uhlířová, M. Finger,
R. Zach, I. Pazderková, B. Milotová

70,-

70,-

75,-

80,-

70,-

70,75,-
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Kam jít v červenci

Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
SO 3.

Autokemp

Nedamov

PÁ 9. Vodní hrad Lipý Česká Lípa

19,00

Country zábava

19,00

Spirituál kvintet

Pivní slavnosti

SO 10.

Autokemp

Nedamov

od 16,00

SO 17.

Autokemp

Nedamov

13,30

17.
až 18.
SO 17.

Hrad Houska

Houska

Hrad Bezděz

Bezděz

18,00

NE 18. Vodní hrad Lipý Česká Lípa

15,00

ČT 22.

Dubá

14,00

Dubá

18,00

Nedamov

19,00

náměstí

SO 24. Galerie Pošta
SO 31.

Autokemp

K tanci a poslechu zahraje kapela
Naboso
Legendární česká folková skupina slaví
v letošním roce již 50 let na naší scéně.
Jedinečný koncert byste si rozhodně
neměli nechat ujít
Tradiční akce určená nejen milovníkům
piva, ale především dobré zábavy. Od
16 hodin je pro zájemce připravena celá
řada pivních soutěží o zajímavé ceny.
Od 17 hodin zahraje k tanci i poslechu
skupina JITRO

30,200,-

30,-

Druhý ročník festivalu folkové, trampské 50,a country hudby si určitě nenechte
ujít. Na pódiu se vystřídá celá řada
hudebníků a kapel
Jarmark s hudbou dávnověku Vystoupí skupina Řemdih. Bližší
informace na www.hradhouska.cz
Jaroslav hutka na Bezdězu
Těšte se na koncert známého českého 150,interpreta
O bubácích a hastrmanech
Josef Lada napsal svůj příběh „Bubáci
60,a hastrmani“ především o okouzlení
hrou, o světě, v němž se lidé střetávají
s vesměs hodnými nadpřirozenými
bytostmi, aby si uvědomili svá malá zla
a své chyby. Hrají J. a M. Kolářovi
1. Cyklistický výlet malých Dubáčků na kole po okolí Dubé, vhodné i pro
malé děti – velmi nenáročná trasa (startovné 10,- Kč/rodina)
Vernisáž výstavy obrazů Olgy Otáhalové & JUDr. Jiřího Kallmünzera.
Pořádá Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací.
Country zábava
K tanci a poslechu zahraje kapela
30,Malvas
II. Dubský zelenáč

Sport

Úspěšná sezona KK Beringin

Pražský pohár karate, který se odehrál 29. května 2010, byl poslední soutěží, které se Karate
klub Beringin v tomto školním roce účastnil. Na
této soutěži členové KK Beringin dosáhli velmi
pěkných výsledků! Vyzkoušeli si novou disciplínu „Jiu Ippon Kumite“, což je řízené Kumite, ve
kterém se umístili také velice slušně. Před soutěží účastníci složili další zkoušky. 11. června nás
v Dubé navštívil Sensei Sugi, Ing. Rachmy Soe-

bajo (prezident Federace tradičního karate), který odzkoušel zbylé členy a připravil nám velice
pěkný seminář, za což mu jménem KK Beringin
moc děkuji.
Blíží se nám poslední tréninky, a tak bych
rád vyslovil přání, ať se členové KK Beringin
po celé prázdniny opatrují, abychom v září opět
mohli navázat na tréninkový program. Na závěr bych rád poděkoval vám všem (veřejnosti),

že nás, podle mých postřehů, vnímáte tak, jak
má být tradiční karate vnímáno, a to jako neagresivní, sebeobranné, tradiční bojové umění, zaměřené především na etiku, rozvoj mysli
a celého těla.
Další nábory pro nové členy budou probíhat
začátkem září v ZŠ Dubá, a nebo po celé prázdniny na tel. čísle 775 665 353.
Marek Hruška

Úspěch dubského fotbalu

Tým mužů vyhrál Okresní přebor – Česká Lípa.
Rozhodlo až poslední kolo přeboru, kdy díky prohře vedoucího týmu soutěže Jestřebí-Provodín,
a kterým jsme se drželi několik kol v těsném závěsu a výhře Dubáků. Zažili jsme pár infarktových zápasů a poslední kolo přineslo odměnu
v podobě 1. místa v tabulce, jak fotbalistům, tak
fanouškům. Po více než 30 letech si muži ze Slavoje zahrají ve vyšší soutěži.
HOŠI DĚKUJEM !!!
Vaši fanoušci

#

