Dubnice
Kraj: Liberecký

Okres: Česká Lípa

Správní obvod: Česká Lípa

GPS souřadnice: 50.725973N, 14.808713E

Nadmořská výška: 310 m n. m.

První pís. zmínka: 1352 (670 let)

Počet obyvatel: 637

PSČ: 471 26

Adresa URL: obecdubnice.cz

O obci
Obec Dubnice leží v okrese Česká Lípa mezi městy Stráž pod Ralskem a Jablonné v
Podještědí. Rozkládá se kolem Dubnického potoka v délce 4 km v nadmořské výšce 313
m n. m.

Historie obce
Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1352, kdy je uváděna v rejstřících papežského desátku jako
obec jablonského děkanátu „ decanatus Gablonensis: Dubnycz." Dobu jejího vzniku můžeme přibližně
určit do 2. poloviny 13. století.

Ubytování a restaurace
Místním slouží prodejna potravin a hospůdka.

Okolí a příroda
Jižně od Dubnice, v blízkosti Hamerského rybníku, se nachází přírodní památka Široký kámen. Je to
unikátní oblast pískovcových útvarů s populací chráněných druhů rostlin o rozloze cca 30ha

Současnost obce
V obci fungují služby pro obyvatele na dobré úrovni. Je zde Mateřská a Základní škola, pošta, ordinace
lékaře, obchod se smíšeným zbožím a dvě hospody.

Sportovní možnosti
Dubnice je turisticky zajímavá zejména díky nedalekým rybníkům - Hamerskému a Horeckému. Zájemci
mohou využít kromě písčité pláže také vodní lyžování nebo windsurfing. Přes obec vede cyklotrasa
č. 241 z Mukařova do Petrovic.

Památky a zajímavosti
K historickým památkám, které se v obci dochovaly, patří kostel Narození Panny Marie z roku 1702,
dřevořezba Madony z 15. století a poutní místo u silnice do Janovic a Poustevny. Zachovala se zde také
řada roubených chalup s pavlačí.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/3744/dubnice/
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Doprava
Dubnice leží mimo železniční i větší silniční komunikaci. Veřejnou dopravu zde zajištuje ČSAD
Česká Lípa a Liberec. Do obce můžete přijet po silnici III. třídy z Jablonného v Podještědí nebo ze
Stráže pod Ralskem.
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