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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych v krátkosti shrnula akce, kterým jsme se věnovali v měsíci říjnu. Po dokončení
celkové rekonstrukce Českolipské ulice v úseku od
Slávie k náměstí, jsme se na základě četných přání občanů rozhodli pro úpravu prostranství před
bytovými domy v ulici Školní. Stávající asfaltový
chodník před jednotlivými vchody do bytovky byl
odstraněn a nahrazen stejnou dlažbou, která byla
použita také na chodníky v Českolipské ulici. K rekonstrukci tohoto chodníku jsme přistoupili proto,
že chůze po rozbitém asfaltu byla již v některých
místech nebezpečná. Rozbité schůdky u kotelny byly zrušeny, kvůli prudkému spádu zde bylo
umístěno zábradlí a chodník byl prodloužen až
k vyústění na místní komunikaci směrem k poště.
Zábradlí vybudovali naši pracovníci z bezpečnostních důvodů také na druhém konci chodníku navazujícím na Českolipskou ulici. Zároveň jsme před
bytovkami nechali vztyčit nové stožáry veřejného
osvětlení, neboť původní lampy byly již nevyhovující. Při této akci jsme se maximálně snažili vyjít
vstříc obyvatelům bytovek.
Na svém zářijovém mimořádném zasedání
rozhodli zastupitelé o výběru firmy, jíž bude zadána realizace stavební akce „Dokončení kanalizace
Dubá“. O tom, že odkanalizování Dubé je nezbytné,
není pochyb. Už v letech předešlých jsme se usilovně snažili získat na tuto finančně velice náročnou
akci dotaci, což se nám nedařilo. Nakonec se na
nás však štěstí přeci jen usmálo a s naší žádostí
o přidělení dotace na kanalizaci v Dubé jsme uspěli
na Ministerstvu zemědělství ČR, kam jsem podala

žádost v lednu 2008, a které nám finanční pomoc
přislíbilo. V srpnu letošního roku jsme obdrželi rozhodnutí o zařazení města Dubá do návrhu akcí se
zahájením financování v roce 2009. V současné
době je Dubá už přímo na seznamu těchto akcí.
Jednou z podmínek byla spoluúčast Libereckého
kraje (10% z celkové částky), přičemž smlouva
mezi krajem a městem čeká ve chvíli, kdy píši tento sloupek jen na podpis. Dotace ministerstva zemědělství by měla pokrýt 80% všech uznatelných
nákladů na kanalizaci, finanční spoluúčast přislíbila rovněž SVS a. s. jakožto budoucí provozovatel.
Při celkových předpokládaných nákladech ve výši
cca 18 milionů, tak město ze svého rozpočtu vydá
cca 2 miliony. Projekt „Dokončení kanalizace Dubá“
vyřeší odvádění splaškových vod v ulicích Sadová,
Nové Město, Dlouhá, Malá Strana a Nedamovská,
a to do stávající kanalizace zakončené v kapacitně
vyhovující čističce odpadních vod.
Město nechalo vypracovat architektonickou studii nového využití sušárny chmele v Dubé. Studie
je nezbytná nejen pro získání povolení ke stavebním úpravám této jedinečné památky, ale také pro
získání případné dotace. Výchozím bodem návrhu
studie je snaha vložit do výjimečného otevřeného
vnitřního prostoru nové prvky, jako je např. stálá
expozice muzea zdejšího kraje, která by mohla být
umístěna v jižní části přízemí. Ze studie vyplývá, že
další dvě patra by mohla být využita pro jednorázové umělecké výstavy. Ráda bych zmínila, že studie
neřeší pouze úpravy a využití samotné sušárny, ale
také jejího bezprostředního okolí a cesty ke sv. Prokopovi. Pokud by se nám podařilo realizovat vše,

co studie navrhuje, věřím, že by se sušárna stala
hojně navštěvovaným místem, které by nejen v našem kraji bylo zcela ojedinělé.
Nyní několika větami k zimní údržbě místních
komunikací a chodníků. Zimní údržba se stává
v této době aktuálním tématem, a to nejen mezi
občany. Zatím, co se jiná města hrozí chodníkové novely, pro nás se situace v podstatě nemění, udržovat budeme všechny chodníky. V případě, že by napadlo velké množství sněhu a naši
pracovníci jej nestíhali odklízet, budeme se řídit
doporučením Dopravní komise Svazu, která za
postačující považuje úklid v nezbytném rozsahu
liniového protažení, tzn. vytvoření pruhu, který zajistí schůdnost chodníku. Zároveň v nejbližší době
budeme sestavovat plán zimní údržby chodníků,
a to podle priorit, ten pak bude přísně dodržován.
Je nám jasné, že by většina občanů chtěla, aby
byly všechny chodníky odklizeny nejlépe naráz, to
však není možné a v případě dlouhodobého sněžení oceníme vaši pomoc a trpělivost.
Dále bych chtěla upozornit, že v infocentru
v přízemí MěÚ si máte opět možnost zakoupit
knihu Dubá a okolí na starých pohlednicích. Jedná se o druhé a navíc rozšířené vydání. Více se
o této knize dozvíte uvnitř Dubáčku.
Závěrem bych vás všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na Vánoční koncert, a to 28. listopadu od 1830 hod. do kostela v Dubé a následně
29. listopadu od 16 hodin na zahájení Vánoční
výstavy v městské šatlavě a o hodinu později na
rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Letní sezóna 2009

První polovina letošní letní sezóny v Autokempu Nedamov byla stejně jako v minulém roce poznamenána nepříliš přejícím počasím. Jinými slovy, zatím, co jsme se
těšili na teplo a sluníčko, dočkali jsme se častých dešťových přeháněk. Koupat se přišli jen vybraní otužilci a my
ostatní jsme doufali, že srpen bude, co se počasí týče
příznivějším. A také, že byl. Dlouho očekávané vysoké
teploty přilákaly do autokempu stovky lidí, a tak se návštěvnost oproti předešlému měsíci značně zvýšila.
Během sezóny zavítalo do nedamovského kempu na
6 335 dospělých a 3 719 dětí (pro srovnání s rokem 2008
uvádím, že vloni prošlo Nedamovem 8 272 návštěvníků,
z toho čítali 5 491 dospělí a 2 781 děti). Vydáno bylo letos
12 permanentek pro dospělé a 17 pro děti. Do konce srpna bylo v Nedamově ubytováno více než 1 900 hostů.
První rozbory kvality vody byly letos vyhodnoceny ke
dni 25. 5. a prokázaly pouze zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti, což mohou způsobit např. pyly ze stromů na
hladině. Následně odebrané vzorky z 8. a 22. června prokázaly, že voda je nezávadná a vhodná ke koupání. Rozbor
ze 7. 7. odhalil sníženou průhlednost vody. Tento nedostatek se však při dalších odběrech vody z 20. 7. a 10. 8. již
neprojevil. Závěr sezóny provázela stejně jako její začátek
snížená průhlednost hladiny. Po celou sezónu však přesto
byla voda vhodná ke koupání. Výsledky pravidelných rozborů odebraných vzorků vody, které vyhodnocuje Krajská
hygienická stanice Libereckého kraje, jsou vždy uveřejněny
na internetových stránkách www.khslbc.cz .
Letos poprvé měli návštěvníci k dispozici nové sociální zařízení, o jehož čistotu po celou sezónu vzorně
pečovala děvčata z VPP. Stejně tak se starala o čistotu
v chatkách. Velké poděkování patří Božence Dohnalové,
která byla v Nedamově prakticky nepřetržitě od první poloviny dubna až do poloviny září. Poděkovat za pořádně
odvedený kus práce bych ale chtěla také ostatním děvčatům, která se v Nedamově vystřídala.
Stejně jako v letech předešlých byla správa autokempu
v rukou rodiny Veselých, kterým tímto také děkujeme.
Město v letošním roce investovalo do areálu koupaliště
nemalé peníze, došlo mimo jiné také na rekonstrukci veřejného osvětlení, které bylo již v žalostném stavu. O hospodářském výsledku Autokempu Nedamov a dalších podrobnostech o investicích se blíže dočtete v samostatné správě
o činnosti města za rok 2009, která bude na internetových
stránkách města zveřejněna z kraje roku 2010.
Zuzka Martínková
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JUBILEA

Z městské matriky

Raiserová Františka, Dubá
Kaštovská Katarina, Dubá
Chalupníčková Milena, Dubá
Velechovský Miroslav, Dřevčice
Kašpar Karel, Dubá
Antoš Jindřich, Dubá
Petráň Josef, Dubá

85 let
75 let
87 let
88 let
80 let

NAROZENÍ

Z

Jelínková Karolína, Dřevčice

ÚMRTÍ

Kejha Oldřich, Dubá
Lešková Helena, Dubá

Smutný den je 1. 11. 2009. Neuvěřitelných 30 let uplyne, od doby kdy odešel
pan MILOSLAV LINHART. Stálou vzpomínku v srdci nosí manželka a dcery
Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstane.
Dne 28. 11. Uplynou 2 roky, co nás navždy opustil náš milovaný syn,
manžel, tatínek a bratr, pan Ladislav Chramosta.
Stále vzpomínají rodiče, manželka s dětmi a sourozenci s rodinami.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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Znovuvysvěcení kostela
sv. Václava v Deštné
proběhlo 4. října
za účasti
litoměřického biskupa
Mons. Jana Baxanta

Rozsvícen í
vánočního stromu
Město Dubá
srdečně zve všechny občany
na zahájení tradiční

Vánočn í výstavy
v šatlavě v přízemí radnice,
a to v neděli 29. listopadu od 16 hodin.
V 17 hodin se pak na náměstí rozzáří
vánoční stromek. Chybět nebude ani zpěv
v podání dětí ze ZŠ a MŠ Dubá. Těšit
se můžete také na občerstvení a svařák.

Adventní čas se nezadržitelně blíží
a jeho nedílnou součástí je jako každý rok

Vánoční koncert
na který jste všichni srdečně zváni.
Vánoční koncert se tentokráte uskuteční

v sobotu 28. listopadu
od 18 30 hod. v kostele
Nalezení sv. Kříže v Dubé.
Těšit se můžete na vystoupení
jedinečného hudebního kvarteta Solideo.
Přijďte si spolu s námi užít tu pravou
předvánoční atmosféru.
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Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 9/2009 ze dne 8. října 2009 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 pro- nu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, ru zastupitelstva prodej městského pozemku
gram zasedání zastupitelstva č. 9/2009.
bude tento schválený prodej zrušen.
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písempro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 ná žádost č.ev. 10/09): p.p.č. 737/4, zahrada
2
2) URČILO na návrh paní starostky zapiso- 4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového vý- o výměře 3 445 m , v obci Dubá, katastrální
území
Dřevčice.
Strana kupující: pan P.S.
vatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřova- boru zastupitelstva prodej městských pozemků
a
paní
D.S.,
kupní
cena
činí 206 700,- Kč plus
tele zápisu pana Jaroslava Hozu a paní Evu Je- (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
správní
poplatky,
vše
se
splatností při podpisu
lenovou a zapisovatele usnesení pana Václava žádost č.ev. 12/09): p.p.č. 1812/4, zahrada o výKubáta.
měře 871 m2, p.p.č. 1812/5, zahrada o výmě- kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 ře 669 m2, p.p.č. 1812/14, ostatní plocha o vý- a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prode2
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení za- měře 294 m , v obci Dubá, katastrální území je. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření
Dubá.
Strana
kupující:
Lesy
České
republiky,
stupitelstva č. 7/2009 ze dne 10. září 2009
s.p., se sídlem Hradec Králové, kupní cena činí předmětné kupní smlouvy, bude tento schválea č. 8/2009 ze dne 21. září 2009
ný prodej zrušen.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2009 104 160,- Kč plus správní poplatky, vše se splatpro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha ností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stano- 5) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
vuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde města Dubá na rok 2009, viz příloha k nahlédru zastupitelstva na základě písemné žádosti k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento nutí na Městském úřadě Dubá.
č.ev. 19/09, vyhlásit a zveřejnit prodej měst- schválený prodej zrušen.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
ského pozemku: p.p.č. 667, trvalý travní porost
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 komentář starostky: Zastupitelstvo schválilo
o výměře 2 942 m2, v obci Dubá, katastrální
4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového vý- úpravy rozpočtu na straně příjmů o -1 193 000,- Kč
území Nedamov.
a na straně výdajů o +972 000,- Kč. V rozpočtopro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 boru zastupitelstva prodej městského pozemku vé změně č. 4 jsou v roce 2009 poprvé upravo(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žá4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- dost č.ev. 16/09): p.p.č. 50, trvalý travní porost vány příjmy. Vlivem celostátního schodku v daru zastupitelstva na základě písemné žádosti o výměře 460 m2, v obci Dubá, katastrální území ňových příjmech je nutné snížit příjmy celkem
č.ev. 20/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městské- Zakšín. Strana kupující: paní I.P., kupní cena činí o 1 193 tis. Kč. Dále byly zvýšeny výdaje, se
ho pozemku: p.p.č. 1812/15, trvalý travní porost 18 400,- Kč plus správní poplatky, vše se splat- kterými původně schválený rozpočet nepočítal.
o výměře 220 m2, v obci Dubá, katastrální úze- ností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu Jedná se například o nákup knih Dubá a okomí Dubá.
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stano- lí na starých pohlednicích za 125 tis. Kč (par.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 vuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení 2143), navýšení provozních výdajů základní
školy o 100 tis. Kč z důvodů zdražení energií
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
(par. 3113), rekonstrukce veřejného osvětlení
k
uzavření
předmětné
kupní
smlouvy,
bude
tento
ru zastupitelstva na základě písemné žádosti
na Plešivci za téměř 200 tis. Kč (par. 3631).
č.ev. 21/09, vyhlásit a zveřejnit prodej měst- schválený prodej zrušen.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 Podepsáním dodatku smlouvy s firmou AVE na
ských pozemků: p.p.č. 61/1, trvalý travní polikvidaci odpadů se rozpočet zvyšuje o 333 tis.
2
rost o výměře 884 m , p.p.č. 61/2, vodní plocha 4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboKč (par. 3722). V par. 3639 došlo k navýše(zamokřená plocha) o výměře 1 303 m2, v obci ru zastupitelstva prodej městského pozemku (zání o 110 tis. Kč za daň z převodu nemovitostí
Dubá, katastrální území Zakšín.
měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost za prodej městských domů, 118 tis. Kč za nápro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 č.ev. 14/09): p.p.č. 1320/2, trvalý travní porost
kup pozemků, o 80 tis. Kč se zvýšily opravy
2
4d) NESCHVÁLILO na návrh majetkového vý- o výměře 728 m , v obci Dubá, katastrální úze- techniky a PHM, upravily se také náklady na
boru zastupitelstva na základě písemné žádos- mí Zakšín. Strana kupující: pan Z.N. a paní M.N., mzdy pracovníků údržby – ze správy se převáti č.ev. 11/09, vyhlášení a zveřejnění prodeje kupní cena činí 29 120,- Kč plus správní poplat- dí 200 tis. Kč na posílení jejich mezd. Naopak,
městského pozemku: části p.p.č. 52/2, trvalý ky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. tam kde již nyní je jasné, že nebude rozpočet
travní porost o výměře cca 40 m2, v obci Dubá, Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní vyčerpán, je ponížen např. par. 3633. Jak vykatastrální území Nedamov. Jedná se pozemek ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode plývá z rekapitulace rozpočtové změny, hospovyužívaný především jako přístup k pozemkům dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto ter- dářský výsledek se sníží o 2 165 tis. Kč. Pláve vlastnictví několika různých vlastníků. Není mínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlou- novaný rozpočet na rok 2009 se rozpočtovou
změnou č. 4 změní na -6 094 000,- Kč. Tento
vhodné tento pozemek dále dělit. Co se týče vy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 schodek bude pokryt finanční rezervou města
parkování vozidel na tomto pozemku, město
Dubá v tomto směru nikomu nebrání, pokud 4i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- z minulých let.
nebude zaparkovaným vozidlem zamezen pří- ru zastupitelstva prodej městského pozemku (zá- 6a) SCHVÁLILO na návrh ředitelky Základní
měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost školy Dubá paní Mgr. Jindřišky Skalické prostup jiné osobě k jejím pozemkům.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 č.ev. 9/09): p.p.č. 1164/5, ostatní plocha o výmě- vést úpravu zřizovací listiny Základní školy
2
4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového vý- ře 19 m , v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Dubá, okres Česká Lípa ze dne 28. 6. 2001,
Strana
kupující:
pan K.N. a paní V.N., kupní cena a to v článku VI. zřizovací listiny (vymezení
boru zastupitelstva prodej městského pozemčiní
760,Kč
plus
správní poplatky, vše se splat- práv nakládání se svěřeným majetkem), kde
ku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 13/09): p.p.č. 315/9, trvalý travní ností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu se za stávající text doplňuje následující: Podle
porost o výměře 45 m2, v obci Dubá, katastrál- kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stano- § 27 odst. 5b) zákona č. 250/2000 Sb. může
ní území Dubá. Strana kupující: pan R.L., kupní vuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení příspěvková organizace nabýt do svého vlastcena činí 1 800,- Kč plus správní poplatky, vše tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde nictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosse splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento ti, pro který byla zřízena, a to darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Výjimkou
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny schválený prodej zrušen.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 jsou peněžní dary účelově neurčené do hodse stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termí- 4j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- noty 40 000,- Kč v jednotlivém případě (podle

Dubáček -

5

Měsíčník informací z Dubé a okolí

§ 39b zákona č. 250/2000 Sb.) – zřizovatel poskytuje předchozí souhlas příspěvkové organizaci k jejich přijetí.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0

nevykazuje žádné pohledávky ani závazky. Při
přezkoumání hospodaření kontrolou Krajského
úřadu Libereckého kraje nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

6b) SCHVÁLILO na návrh ředitelky Mateřské
školy Dubá paní Bc. Zdeny Šindelářové provést
úpravu zřizovací listiny Mateřské školy Dubá –
příspěvkové organizace ze dne 13. 2. 2003,
a to v článku VI. zřizovací listiny (vymezení
majetkových práv), kde se odst. 6.3. přečíslovává na odst. 6.4. a nový odst. 6.3. zní takto:
Podle § 27 odst. 5b) zákona č. 250/2000 Sb.
může příspěvková organizace nabýt do svého
vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu
činnosti, pro který byla zřízena, a to darem
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Výjimkou jsou peněžní dary účelově neurčené do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivém
případě (podle § 39b zákona č. 250/2000 Sb.)
– zřizovatel poskytuje předchozí souhlas příspěvkové organizaci k jejich přijetí.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0

8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ plnění programu Osadního výboru Dřevčice.
komentář starostky: V letošním roce došlo
k dalším úpravám návsi ve Dřevčicích, 3 vjezdy a prostor před autobusovou zastávkou byly
vydlážděny kamenem. Opravy se také dočkaly
schody vedoucí z návsi a díky zábradlí jsou nyní
nejen pěkné, ale i bezpečné. Poděkování patří
zhotoviteli panu E. Adamcovi. Ve Dřevčicích došlo k rozšíření veřejného osvětlení na základě
požadavků občanů před bytovkami a před rodinnými domky. Na obnovu křížku na návsi město
Dubá zažádalo o poskytnutí dotace z Grantového
fondu LK na r. 2009. Podstavec s křížem pochází z druhé poloviny 18. stol. a rekonstrukce by
si vyžádala cca 100 000,- Kč. Dotace nám však
nebyla přiznána, a tak se budeme snažit získat
peníze jinou cestou. Opraveny byly také cesty
(spodní náves, u bytovek, na Butterberg) a komín
na budově č. p. 42 (hostinec). Akce si vyžádaly
částku přibližně 250 000,- Kč.

7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předložený závěrečný účet svazku obcí Máchův kraj za rok 2008, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá.
komentář starostky: Závěrečný účet byl
schválen členskou schůzí Svazku dne
23. 6. 2009. Příjmy byly naplněny z 99,83%
(83 857,71 Kč) a výdaje čerpány ve výši
99,65% (90 185,40 Kč). Hospodaření svazku
obcí skončilo ztrátou ve výši –6 327,69 Kč,
která je kryta přebytkem roku 2007. Svazek

9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) změn v novém jízdním řádu linkové autobusové dopravy pro období 2009/2010
komentář starostky: S poskytovateli linkové autobusové dopravy jednám o možnosti prodloužení
trasy autobusu Česká Lípa – Holany (12:00 - 12:20,
spoj 500310 12, ČSAD Česká Lípa a.s.) do Dřev-

čic případně až do Dubé. Občané Dřevčic by
tak mohli např. při zpáteční cestě z nemocnice
v České Lípě používat přímou autobusovou linku
na rozdíl od současnosti, kdy jsou nuceni přestupovat, cesta je časově náročná a drahá.
U linky ranního školního autobusu Česká Lípa
– Dřevčice – Dubá (6:55 - 7:28 - 7:40, ČSAD
Česká Lípa a.s.) dojde pravděpodobně k časové úpravě. Z Dřevčic bude odjíždět cca v 7 hodin (místo 7:28), z Dubé ještě pojede pro žáky
do Blatců a dopraví je včas na vyučování.
b) rozšířeného vydání knihy Dubá
a okolí na starých pohlednicích
komentář starostky: V infocentru města Dubá
v přízemí radnice si můžete zakoupit rozšířené
vydání úspěšné knihy Dubá a okolí na starých
pohlednicích za 450,- Kč. Na rozdíl od prvního
vydání v knize naleznete všechny texty v němčině a několik dalších fotografií.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 12. 11.
od 18.00 v Dubé.

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ
UHLÍ, DŘEVA,
DŘEVĚNÝCH BRIKET
tel. : 723 524 112

6

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v září

l Dne 5.9.2009 od 11:23 do 13:00 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9, na 50,8. km v Dubé (u zámecké zdi)
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dva havarované osobní automobily. Na místě byly dvě zraněné osoby, kterým
byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc. Vozidla
byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin.
Uniklé látky byly zlikvidovány 60-ti litry sorbentu
Vapex.

l Dne 5.9.2009 od 15:41 do 16:32 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9, na 55. km v katastru obce Chlum
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil
po čelním nárazu do stromu, bez přítomnosti řidiče. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních
kapalin. Před odjezdem bylo místo zásahu předáno Policii ČR.
l Dne 7.9.2009 od 10:43 do 11:43 hodin vyjela jednotka k úniku ropných látek na komunikaci
I. třídy číslo 9 v úseku Deštná – Zakšín s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3 Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn únik motorové nafty v délce cca 2 km.
Likvidace úniku byla provedena 20-ti kg sorbentu
Absodan. Cestou Operačního střediska HZS ÚO
Česká Lípa byl na úklid vozovky povolán správce
komunikace.
l Dne 8.9.2009 od 17:32 do 18:30 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9, Dubá – Českolipská ulice (u
kina) s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný
motocykl, který se nacházel mimo komunikaci
s jednou zraněnou osobou. Jednotka poskytla
do příjezdu Záchranné zdravotní služby a Policie ČR předlékařskou zdravotní pomoc a vypomohla s transportem zraněné osoby do sanitního
vozidla a následně vrtulníku LZS. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 8.9.2009 od 18:30 do 19:16 hodin vyjela jednotka na únik ropných látek na komunikaci III. třídy číslo 25932 v katastru obce Blatce
s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik motorového
oleje na komunikaci v rozloze 500 x 1 metr. Likvidace úniku byla provedena 378 litry sorbentu Vapex. Cestou Operačního střediska HZS ÚO
Česká Lípa byl k úklidu vozovky povolán správce
komunikace. Uniklý motorový olej byl po technické závadě zemědělského stroje.
l Dne 10.9.2009 od 17:04 do 19:40 hodin vyjela
jednotka k likvidaci nebezpečného hmyzu do Zakšína s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
bylo nalezeno sršní hnízdo, které bylo následně
zlikvidováno pomocí včelařského vybavení.
l Dne 10.9.2009 od 19:54 do 21:58 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Husí cestu

v Polesí Obrok s technikou RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 3. Na místě byla před příjezdem Záchranná zdravotní služba, která měla v péči jednu zraněnou osobu. Jednotka zajistila transport
zraněné osoby spadlé do rokle na Husí cestu
a naložení do sanitního vozidla.
l Dne 11.9.2009 od 21:38 do 23:48 hodin vyjela jednotka k požáru na Vlhošť v Polesí Hvězda s technikou 2x CAS-32 T148 a RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesního
porostu na ploše 5 x 10 metrů, při kterém hořela lesní hrabanka a kořeny stromů. Na lokalizaci
a následnou likvidaci požářiště byly použity dva
proudy „C“ a spotřebovalo se 6.600 litrů vody. Na
místě zásahu byla přítomna Policie ČR a správce
polesí Lesů ČR s.p.
Příčina vzniku požáru byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Požár byl beze škody.

sorbentu Vapex. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 21.9.2009 od 14:27 do 16:11 hodin vyjela jednotka k požáru do Spodní Housky v katastru obce Blatce s technikou 2x CAS 32 T148
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesního porostu na ploše 10 x 10 metrů, při kterém hořela lesní hrabanka, kořeny stromů a nižší porost.
Lokalizace a následná likvidace byla provedena
dvěma proudy „C“ a spotřebovalo se 7.600 litrů
vody. Na místě s naší jednotkou zasahovala JSDHO Doksy. Místo zásahu bylo předáno správci
polesí pana Šimůnka.
Příčina vzniku byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení, škoda je v šetření.

ilustrační foto

l Dne 27.9.2009 od 13:28 do 17:01 hodin vyjela jednotka k požáru na Kozlí roh v katastru
obce Holany s technikou CAS-32 T148 v počtu
1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu na místě
již zasahovala místní jednotka SDH Holany.
Jednalo se o požár lesního porostu na ploše
70 x 20 metrů, při kterém hořela lesní hrabanka, kořeny stromů a klestí. Lokalizace a následná likvidace požáru byla provedena třemi
proudy „C“ a celkově se spotřebovalo 19.200
litrů vody. Na místě zasahovaly jednotky: JSDH
Holany, Dubá a HZS ÚO Česká Lípa. Na doplňování vody bylo zbudováno čerpací stanoviště
na Holanském rybníku.
Příčina vzniku byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení, škoda je v šetření.

l Dne 20.9.2009 od 07:47 do 09:53 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy číslo 260 ve směru Dubá – Pavlíčky
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil.
Na místě byla Záchranná zdravotní služba, která
měla v péči jednu zraněnou osobu. Vozidlo bylo
zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin.
Unikající motorový olej byl jímán do záchytného
kanistru. Po odvozu vozidla odtahovou službou
byla kontaminovaná zemina odkopána a následně odvezena k ekologické likvidaci. Zbylé uniklé provozní kapaliny byly zlikvidovány 24-mi litry

l Dne 28.9.2009 od 15:25 do 17:26 hodin vyjela jednotka k požáru do Horní Housky v katastru obce Blatce s technikou CAS-32 T148 v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesního porostu
na ploše 20 x 30 metrů, při kterém hořela lesní
hrabanka a nižší porost. Lokalizace a následná
likvidace byla provedena dvěma proudy „C“. Celkově se spotřebovalo 10.100 litrů vody. Na místě
mimo naší jednotky zasahovala jednotka SDHO
Doksy. Místo zásahu bylo předáno správci polesí
pana Šimůnka.
Příčina vzniku byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení, škoda je v šetření.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 7. 11.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 15. 11.
MUDr. Zlatuše Erbenová
Horní 78, Doksy
tel. 487 883 935

neděle 22. 11.
MUDr. Vladimíra Černá
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

neděle 8. 11.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

úterý 17. 11.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 28. 11.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

sobota 14. 11.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388

sobota 21. 11.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

neděle 29. 11.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
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Co se dělo v lese u Dubé?
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O natáčení ruského historického velkofilmu „Vij“
na motivy klasika světové literatury N. V. Gogola
již hodně víte z minulých čísel Dubáčku. Zajímavé
je, že na přání amerických partnerů byly tentokrát
scény snímány pomocí nejmodernější 3D technologie, díky níž má divák k dispozici trojrozměrný
obraz velmi blízký skutečnosti. Jedná se o virtuální 3D realitu, která divákovi umožňuje film prožít „na vlastní kůži“. V případě lehce hororového
žánru jde o skutečně velký zážitek. Zárukou kvality je ale samozřejmě kameraman. Tím je Vladimír Smutný, jenž dělá nádherné obrázky plné pohádkově tajemné atmosféry. V zimě budou filmaři
točit v Barrandovských ateliérech a v květnu se
objeví znovu na Dubsku. Podle výkonného producenta Michala Bykova z české společnosti Ankor Film zde musí být dotočeny scény s některými
hereckými celebritami. Premiéra je plánována na
podzim 2010 a režisér Oleg Stepčenko prozradil,
že o pár měsíců později by měl být film uveden i
v českých 3D kinech. Pokud se rádi bojíte, podívejte se už nyní na www.viymovie.com .
Markéta Slezák

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o.s.
Konopeova 812 Česká Lípa, Fax : 487 853 48, E-mail:czpcl@volny.cz, www.czp.az4u.info

Poradní den Centra pro zdravotně postižené

Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů každodenního
života ? Poskytujeme osobní asistenci jako profesionální službu pro Vás.
• Jste uživatelem nebo potřebujete sociální službu ?
• Zajímá Vás zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ?
• Vyřizujete si příspěvek na péči ?
• Nevíte si rady s odvoláním proti rozhodnutí úřadu ?
Potom se můžete obrátit na našeho poradce, který má poradní den každý čtvrtý čtvrtek od 8 – 10 hodin na Městském úřadu v Dubé.

Poradní dny:

Poradenství je bezplatné. Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel.
22. října 2009, 26. listopadu 2009, v prosinci se nekoná
Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová, mob. 731 653 009

Otevírací doba lékárny
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 je 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).

PLACENÁ INZERCE

Prodám

dveře vchodové plastové
vč. zárubně, 2 ks bílé
a hnědé, částečně prosklené,
PC 7 a 15 tis. Kč,
nyní 4800 Kč a 8800 Kč.
Dále různá plastová okna
a zahradní bránu a branku
vč. sloupků a pletiva
– levně. Vše nové, přebytky
ze stavby. Přivezu zdarma.
Tel: 777 106 709

PLACENÁ INZERCE

garážová a průmyslová
VRATA, BRÁNY, POHONY
předokenní ROLETY,
vjezdové ZÁVORY
dodává
Firma R. Filipi, Česká Lípa,
www.avras.cz
Volejte: 603 232 108
Kvalita x cena ve správném
poměru, doprava „gratis“
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Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

ROZHOVOR S JIŘINOU
NEKVASILOVOU

majitelkou chovatelské stanice Arqeva v Zakšíně
a příjemnou paní účetní.
Vizitka: Jiřina Nekvasilová žila od dětství v Brandýse nad Labem. Vystudovala zde střední zemědělskou školu se zaměřením na ekonomii a genetiku
a v r. 1981 začala pracovat jako účetní. Účetnictví
se věnuje celou svou profesionální kariéru. Posledních 6 let je zaměstnaná u firmy INET v Bosyni u Kokořína a navíc zpracovává účetnictví pro
několik živnostníků a soukromých firem. Na Dubsku
žije 5 let a zaregistrovala si zde také chovnou stanici
Československých vlčáků – původně kříženců vlka
a psa. Má dva syny (25 let a 28 let).
Co Vás přivedlo na Dubsko?
Když byly děti malé, trpěly bohužel alergiemi.
Hledali jsme proto s manželem jiné místo na bydlení, kde je čistý vzduch, krásné prostředí a nevyskytují se tam v takové míře alergeny, např. topoly.
Přestěhovali jsme se na Kokořínsko. Později jsem

ale zůstala s dětmi sama v nájemném bytu, kde
jsme měli také psa – briarda. Stala se ze mě pejskařka a bylo jasné, že po prvním briardovi přijde
druhý, po druhém třetí. Mým snem bylo pořídit si
vlastní bydlení s velkou zahradou, kde by byly ideální podmínky pro více psů, aniž bych tím kohokoli
rušila. Dlouho jsem si to nemohla finančně dovolit
– obě děti studovaly. Teprve před 5ti lety realitní
kancelář Procheovi nabízela ke koupi domek s pozemkem 1.000 m v Zakšíně. Nadchla jsem se pro
to místo, vzala si hypotéku a začala si plnit sen.
Věděla jste už tehdy, že svůj nový domov budete sdílet s Československými vlčáky – blízkými
příbuznými vlka?
Přibližně v té době jsem byla na výstavě, kde
se kolem mých oblíbených briardů procházeli právě Čs. vlčáci. Byla jsem unešená atraktivním vzhledem tohoto plemene, důstojností, inteligencí a snad
i bystrýma jantarovýma očima a romantickým vlčím
původem. Čím více jsem se o ně zajímala, tím mi
bylo jasnější, že jsou to psi, které chci mít.
Fascinují Vás vlci?
Vlk je nádherné zvíře, zrozené pro život v přírodě. Slyší vytí svých druhů na mnoho kilometrů i pohyb myšky pod vrstvou sněhu, vidí v šeru a registruje pohyb i v nepatrném zbytkovém světle, cítí stopu
zvěře po mnoha hodinách, větří kořist na stovky metrů. Aby uspěl a přežil, vyhodnocuje všemi smysly.
Posuzuje naděje i rizika. Vyzná se v počasí, ví, kdy
vystoupit do hor a kdy zůstat v údolí. Odhadne bezpečnou sílu ledu na řece i dobu, do kdy se ještě
bude moci bezpečně vrátit před oblevou. Dokáže
vyhrabat noru tak, aby se nesesula ani nebyla za
půl roku zalita vodou. Ví, kdy bude místní populace
hlodavců gradovat a kdy začne jejich četnost klesat.

Zná zákonitosti tahu jiných zvířat. Dokáže hodnotit chování velkých kopytníků i ovlivňovat podle své
potřeby chování stáda. Mnoho má vrozeného. Snad
ještě více se učí. A učí svá mláďata vyhodnocovat
jemné podměty, aby zvýšil jejich šanci na přežití.
A učí je chování ve smečce – sociálnímu chování
společensky žijícího zvířete.
Znáte někoho, kdo chová vlky doma?
Ano, znám. Přesto si myslím, že chov vlků v zajetí není vhodnou cestou. Z pohledu vlka je lidský
svět dost děsivý. Je chudý na jemné podměty, zato
bohatý na náhlé nárazy zvuků, pachů a světel tak
silných, že na nich pro vlka není nic k hodnocení
- jeho jedinou myslitelnou reakcí musí být zoufalý
pokus o útěk do větší vzdálenosti. Přitom každý
skandál vyvolaný případným únikem „zdomácnělého“ vlka je pro ochranáře vlků ve volné přírodě
ránou pod pás. Jsem určitě pro to, abychom chránili
vlky, ale doma chovali Čs. vlčáky. Jsou plemenem
psa. V přírodě i mezi lidmi jsou jako doma. A třeba
si při pohledu na jejich krásu lidé uvědomí, že jejich
ještě krásnější plachý příbuzný bojuje o přežití.
Kde vlastně vznikl nápad křížit psa s vlkem?
V bývalém Československu. Původně bylo křížení provedeno jako vědecký experiment – v roce 1955 ing. Karel Hartl zkřížil euroasijského vlka
s německým ovčákem. Ukázalo se, že oproti psům
mají kříženci vlka výrazně lepší orientační schopnosti, dokonalejší vidění v noci, lepší sluch i čich.
Jsou také vytrvalejší, v extrémních podmínkách
neprochladnou a přitom je možné je vycvičit jako
pracovní psy. Trénovaní jedinci dokonce uběhnou
100 km průměrnou rychlostí 11 – 13 km/h. Netrénovaný zdravý Čs. vlčák vyndaný z kotce uběhne
svým tempem bez problémů 60 km. Deset let se
zkoušelo, jaký poměr křížení a podíl „vlčí krve“ jsou
nejoptimálnější. Přednáška ing. Karla Hartla „Výsledky křížení vlků se psy“ všude vyvolávala mimořádnou pozornost. Nadšené reakce vzbudila na
Světové výstavě psů v Brně a na zasedání Mezinárodní kynologické federace (FCI) a Mezinárodním
kynologickém kongresu. Už v roce 1982 byl Československý vlčák uznán jako národní plemeno.
Potom tedy už křížení s vlky přestalo?
Poslední přilití krve vlka se uskutečnilo v roce
1983. Vlčice Lejdy ze ZOO Hluboká dala vzniknout
poslední linii nově šlechtěného plemene a otcem
štěňat se stal německý ovčák Bojar von Shottenhof.
Dále se již prováděla plemenitba pouze v uzavřené
populaci – říkalo se mu český vlčák. Standard byl
schválen v Helsinkách v r. 1989. Po dalších 10ti
letech muselo plemeno potvrdit, že trvale splňuje
kritéria. Odpovědnost za obhajobu vzalo na sebe
Slovensko a plemeno bylo definitivně uznáno FCI.
Nejpočetnější populaci Čs. vlčáků dnes ale nenajdete v Čechách ani na Slovensku, jak by se očekávalo. Nejvíce štěňat je každoročně odchováváno
a zapsáno v Itálii (cca 400).
Jaké má vlčák vlastnosti?
Československý vlčák je velmi aktivní pes,
skvělý přítel člověka, perfektní hlídač a ochránce,
který neštěká. Charakteristické jsou pro něj vysoká přirozená inteligence, vynalézavost, silný lovecký pud. K cizím lidem je nedůvěřivý. V zahraničí je
oblíbeným výstavním psem, ale vhodný je i pro služební výcvik. Používal se také na hranicích. Časové
nároky na výchovu a výcvik vlčáka jsou poměrně
značné – obtížnější než u německého ovčáka. Zato
vlčák vyniká velikou vytrvalostí, odolností vůči ne-

příznivému počasí a schopností samostatně jednat.
Věrnost pánovi a smečce je pro něj přímo osudová.
Dožívá se 13ti až 15ti let.
Vy máte doma smečku. Pozorujete nějaká
vlčí pravidla?
Naši smečku tvoří tři psi. Dva chovní Čs. vlčáci – Qeron z Molu Es a Valkýra z Molu Es – a kříženec Argos. Po vlcích zdědili vlčáci silný smečkový pud, a tak máme doma smečku se všemi jejími
zákonitostmi. Pes s fenou zpravidla uzavře pevné
partnerství na celý život. Samci se chovají k fenám velmi „galantně“. Pes žijící trvale v páru s fenou odmítá dokonce někdy jiné feny krýt. Špatně
snáší samotu a izolaci – vyje jako vlk.
Tak to jezdíte na dovolenou s celou smečkou?
Ano. Je to pro mě radost. Posledních 6 let
jsem organizovala výcvikové tábory pro psy
v Jetřichovicích u Děčína. S výcvikem nám tam
pomáhal figurant pan P. Beer ml. nebo pan V. Drahozal z policie. Jsou skvělí. Každoročně šlo o velmi krásnou 14ti denní dovolenou plnou smíchu,
ale i práce, která se zúročila ve složených zkouškách. Se psy se samozřejmě musí pracovat celoročně, ke
zkouškám se za 14
dní nepřipraví. Pro
příští rok už hledám
pro tábor nové místo. Takže kdyby Vás
něco napadlo, budu
Vám vděčná za tip.
Viděla
jsem
u Vás celou řadu Chovní vlčáci Qeron a Valkýra
pohárů a medailí,
a to i z mezinárodních výstav psů.
Jsem šťastná, že se mi chov povedl a že moji
vlčáci jsou úspěšní. Co víc jsem si mohla přát.
Dělají mi jenom radost. Tedy když zrovna Valkýra nehárá. Smích.
Kdy budete mít k odběru další štěňata?
Přijímám záznamy na vrh B. Plánované krytí
je jaro 2010. Štěňata vlčáka jsou vhodná k odběru již od 5. týdne, aby si zvykla na novou rodinu.
Vlčáci jsou velmi silně fixovaní, důležitá je pro ně
láska. Dospívají obvykle až ve 3 letech. Více informací můžete najít na http://arqeva.tym.cz .
Kdo by si štěňata vlčáka raději neměl pořizovat?
Člověk, který se denně vrací z práce příliš
pozdě. Ten, komu je zatěžko psovi denně s láskou věnovat většinu času. Ten, kdo hledá pouze psa na ostrahu uzavřeného objektu, aniž by
v tomto objektu bydlel. Ten, kdo si nemůže dovolit
vynaložit na psa 1.000 až 2.000 Kč měsíčně.
Jste účetní. Přijímáte nové klienty? Uměla
byste štěně zaúčtovat do výdajů?
V některých výjimečných případech to
opravdu lze, ale raději s tím předem nepočítejte.
(Smích). Dělám daňovou evidenci, vedu účetnictví pro fyzické a právnické osoby. Každému, kdo
bude mít zájem, ráda zpracuji daňové přiznání.
Nové klienty samozřejmě vítám.
Jak se s Vámi můžeme spojit?
Doporučuji zavolat na můj mobil 602 877 250
nebo e-mail: jirina.nekvasilová@centrum.cz . Moje
adresa je Chovatelská stanice Čs. vlčáků Arqeva,
Jiřina Nekvasilová, Zakšín 35, 472 01 Doksy.
Markéta Slezák
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ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ) PRO KAŽDÉHO
Víte, že nový občanský zákoník by měl více chránit člověka než stát? Obsahuje soukromé právo,
statusová práva osob (osobnost, svéprávnost),
rodinně právní vztahy, absolutní práva majetková (vlastnictví, držba, služebnosti, dědické právo)
a relativní práva majetková (závazky). Týká se
tedy každého z nás. Dobrou zprávou je, že konečně ustupuje od celkového zbavování svéprávnosti
(dnes platný zastaralý zákon z roku 1964). Nově
bude soud svéprávnost pouze omezovat, přičemž
v rozsudku bude uvádět, v kterých oblastech není
osoba schopna samostatně jednat. Osoby duševně nemocné budou mít možnost využít tzv. nápomoc při rozhodování nebo zastoupení členem
domácnosti. Účinnost se navrhuje do 2 let, do té
doby je nutné upravit téměř 300 souvisejících
právních předpisů. Více na www.justice.cz .

Věděli jste, že polovina nynějších dětí se
nejspíš dožije 100 let? Tvrdí to vědecká studie
zveřejněná v odborném časopisu Lancet. V roce
2050 budou obyvatelé této země podstatně starší
a bude jich méně než nyní. To teoreticky znamená, že omezená pracovní síla bude muset vydělávat na větší množství seniorů. Vědci ale tvrdí,
že lidé budou i celkově zdravější, což zmírní dopady stárnutí na zdravotnické a sociální systémy.
Podle odborníků je ale třeba do budoucna zvýšit
hranici důchodového věku a umožnit vitálním seniorům pracovat na částečný úvazek. Více v angličtině na www.thelancet.com .
Už máte aktivovánu datovou schránku? Platný zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje
papírovou a elektronickou verzi zasílaného doku-

mentu. Orgánům veřejné moci a právnickým osobám jsou elektronické datové schránky zřizovány
automaticky Ministerstvem vnitra a mají být také
automaticky aktivovány právě v listopadu, tedy ať
chceme nebo ne. Jejich prostřednictvím je možné
zaslat úřední dokumenty orgánům veřejné moci
a také je takto od nich přijímat. Soudní zásilky
budou doručovány prioritně do datové schránky.
Pokud ji nemáte zřízenou a zpřístupněnou, budou Vám jako fyzické osobě i nadále doručovány
v listinné formě na Vaši doručovací adresu. Více
na www.datoveschranky.info .

v oblasti kultury. Uzávěrka je 10. listopadu. Podrobná pravidla najdete na www.proculture.cz .

Máte rádi chytré krátké filmy? Tak to musíte
vidět produkci minutových a pětiminutových filmů
internetového festivalu Azyl. Žádný jiný filmový
festival se nemůže pochlubit tím, že trvá 365 dní
v roce a 24 hodin denně. Festival zatím nabídl
1.200 snímků a nabízí prostor pro všechny, kteří
si rádi na webu přehrávají filmy. Nechybí ambiciózní počítačové animace, výtvarné koláže, formální
i obsahové experimenty, akční snímky nebo vtipné
skeče. Více na www.azylfestival.cz .

Máte chuť dívat se jeden týden svého života na svět skrz hledáček fotoaparátu? Potom se
zapojte do největšího dokumentárního projektu
všech dob! Zdokumentujte svůj jeden týden, přičemž každý den zachyťte v devíti fotografiích pořízených v průběhu dne. A pak už to jen zveřejněte
na webu. Výsledkem jsou fascinující a necenzurované reportáže ze života lidí po celé planetě! Zjistíte, že každý život je originální a zajímavý, a což
teprve pro někoho, kdo žije ve zcela jiné části zeměkoule. Více na www.weekoflife.com .

Cítíte se být mladým umělcem? Pak se můžete
pokusit získat tvůrčí stipendium. Ministerstvo kultury
vyhlásilo výběrové řízení na poskytnutí příspěvků
na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění, tj. výtvarného umění, architektury, designu, užitých umění, hudby, literatury, divadla a tance.
Podporuje tak fyzické osoby do 35ti let při tvorbě
a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů, ale
také jiné odborné pracovníky při umělecké a odborné tvorbě či při získávání zkušeností a podkladů
pro další uměleckou, vědeckou a odbornou činnost

DUB LETNÍ

Quercus robur
Dub letní náleží do čeledi bukovitých (Fagaceae), lidově se mu říká křemelák. Je to rozložitý opadavý strom, velmi pomalu rostoucí,
s širokou nepravidelnou korunou a křivolakými
větvemi. Dorůstá výšky až 40 m a údajně se
může dožít věku až 1 500 let. Borka dubu letního je v mládí stříbřitě šedá až nahnědlá, lesklá, později silně rozpukaná a brázditá, hnědo
až černošedá. Na koncích větví jsou nahloučeny nepravidelně oble laločnaté listy na velmi
krátkých řapících. Čepel listů je u řapíku srdčitě vykrojená nebo uťatá. Kvete od května do
června. Květy jsou jednodomé, samčí tvoří převislé žlutozelené jehnědy až 4 cm dlouhé, samičí s červenými bliznami vyrůstají po dvou až
pěti na dlouhých stopkách v paždí listů na jarních letorostech. Pyl je přenášen větrem. Plodem pak je velká jednosemenná nažka – žalud
– v zdřevnatělé šupinovité číšce.
Rod Quercus zahrnuje 300 až 600 druhů,
které rostou nejvíce v Severní Americe a ve
východní Asii, méně v Evropě a dalších částech Asie. Dub letní se vyskytuje v téměř celé
Evropě, mimo nejjižnější a nejsevernější oblasti. U nás roste především v nížinných polohách na teplejších, světlých stanovištích. Mimo
dubu letního se u nás vyskytuje především dub
zimní, který upřednostňuje podhorské oblasti.
Méně časté druhy dubu, dub cer a dub šípák
rostou především v teplých oblastech jižní Moravy. Mimo tyto původní druhy bývají vysazo-

Krásný exemplář dubu pyramidálního v parku za čp. 200
v Dubé

vány i americké druhy dubu, dub červený a bahenní. V parcích se často pěstuje štíhlý kultivar
dubu letního – dub pyramidální (Quercus robur
var. pyramidalis).
Tvrdé, houževnaté, pevné a trvanlivé dubové
dřevo nachází uplatnění v mnoha oblastech, používá se ve stavebnictví (zejména na vodní stavby, neboť pro vysoký obsah tříslovin nehnije ve

Zajímá Vás budoucnost naší země? Nebo máte
prostě jenom rádi skvělou publicistiku? Potom si
určitě nenechte ujít znamenitý článek od předního
českého novináře Karla Pacnera, který se jmenuje
3000 slov o české situaci aneb Mám strach o naši
zemi. Podává vývoj otázky bezpečnosti Česka ve
světle moderních dějin až po současnost a vede
k vážnému zamyšlení nad důležitými otázkami. Najdete ho na www.reflex.cz/Clanek37621.html .

Kroutíte občas hlavou nad některými výzkumy a statistikami? V tom případě Vám doporučuji navštívit portál s mottem „Neuvěřitelné výzkumy, které Vás rozesmějí a donutí přemýšlet“.
Procvičíte se v angličtině a rozhodně se pobavíte. Stránky vydavatele známého amerického časopisu, který pravidelně paroduje také udělování
Nobelových cen svými Ig Nobel Prizes, najdete
na http://improbable.com .
Markéta Slezák
vodě), v nábytkářství, k výrobě dřevěného uhlí,
na výrobu pražců, sudů, parket, ale i v řezbářství. Dubová kůra se v minulosti používala mimo
léčitelství tako v barvířství a k vydělávání kůží.
Kůra se užívá jako svíravý a protikrvácivý prostředek a má i protizánětlivé účinky. V lidovém
léčitelství se doporučuje odvar zevně (500 g
drogy na 3 l vody) ke koupelím při omrzlinách,
otocích, hemoroidech, popáleninách a zejména
proti pocení nohou. Žaludy obsahují kromě tříslovin také škrob, cukry, bílkoviny a olej a jsou
důležitou součástí zimní stravy lesní zvěře. Již
Dioskoridés psal v 1. století našeho letopočtu
o svíravém účinku dubové kůry a žaludů a jejich
použití při žaludečních potížích, úplavici, chrlení
krve a jako protijedu při otravách. Po upražení, při kterém klesne obsah tříslovin, jsou žaludy jedlé. Na spodní straně listů dubu způsobuje žlabatka listová (duběnková) hálky velikosti
třešně - duběnky, ve kterých žije larva žlabatky.
Duběnky obsahují velké množství taninu, dříve
se z nich připravoval velmi kvalitní duběnkový
inkoust (roztok síranu železnatého a taninu).
Duby byly pro svou dlouhověkost, mohutnost a mnohostranný užitek od nepaměti uctívány. Řekové je zasvětili svému nejvyššímu bohu
Diovi, staří Slované hromovládnému Perunovi,
Germáni bohu blesku Thorovi, pro Kelty byly
kultovním místem posvátné dubové háje. Po
lípě je dub letní nejčastěji chráněným památným stromem. V Libereckém kraji jsou nejmohutnější chráněné duby u zdi obory Vřísek.
–myš–
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Nápady pro turisty

Na přibližně třináctikilometrovou pěší vycházku se vydáme od bývalého hotelu Slávie Sadovou ulicí, kde
si prohlédneme
soubor skalních
sklípků a památkově chráněný
dům čp. 227. Mineme Máchadlo
– silný pramen
pitné vody zde
hlídá sv. Florián
– a podél další části souboru
sklípků půjdeme
rovně a pak doleva nahoru k dvěma domům Na
Terase. Vpravo si
všimneme vzrostlého dubu s široSv. Florián u Máchadla
ce rozložitou koru-

Skalní sklípky za Máchadlem

nou. Vyjdeme na cestu od hřbitova a dáme se
doprava po červené turistické značce k lokalitě Malý Mlýnek. Projdeme kolem domu a kolem zbytků chléva, zasekaného do skály, vedle
kterého je ve skále vyhloubený bývalý mlýnský
náhon. Červená značka vede přes prostranství
před skalními místnostmi, které slouží jako zázemí letního dětského tábora. Skalní místnosti jsou pozůstatkem domů, zbořených po roce
1945. Cesta stoupá doprava až k cestě na vrstevnici, kde stojí rozcestník.

Dubáček

kraji lesa. Napravo vidíme bunkr, vlevo o něco
dále je druhý s mysliveckou kazatelnou. Pokračujeme stále rovně. Otvírá se nám pohled na
lesnaté kopce. Po pravé straně je rozlehlá pastvina, na které ve skupinkách křoví se ukrývají
další dva bunkry. V cípu lesa vlevo pak je vedle
cesty ještě jeden z řady opevnění. Cesta zahýbá vlevo dolů. Před námi je Berštejnský vrch se
zříceninou Starého Berštejna, vpravo pak vidíVýhled z odbočky k Horkám

Výhled přes pastviny ke Starému Berštejnu

me Bezděz. Dojdeme k dvěma mohutným jírovcům, mezi nimiž jsou Boží muka. Kdosi nedávno
bezohledně natřel kámen emailovým nátěrem,
čímž ho těžce poškodil a budoucímu restaurátorovi připravil složitou a nepříjemnou práci, až
bude nátěr z kamene odstraňovat. Nevhodnými
kultilskými hurá akcemi bylo bohužel zničeno již
mnoho památek.
Kdysi spojovalo Vrchovany s Horkami a Horeckým dolem několik cest, všechny jsou nyní
zahrazeny pastvinami, neexistují. Půjdeme proto
směrem do Vrchovan. U prvních zahrad se dáme
vpravo a podél kravína se dostaneme k silnici
naproti objektu hostince. Na silnici půjdeme doprava. Ve Vrchovanech je značné množství velmi
zajímavých staveb, například kaple Nanebevzetí
Panny Marie z roku 1802, která, byť značně poškozená, tvoří se sousední bývalou školou z roku
1891 působivou dominantu obce. Za prohlídku
stojí mimo jiné i památkově chráněný roubený
areál čp. 30 naproti.

historické a zvlášť venkovské zástavby nehodí zámková dlažba,
použitá před jedním
z domů. Jinak v Horkách nalezneme velmi
pěkné, zachované doklady lidové architektury. Zajímavý je i poškozený, ale vyčištěný
bývalý návesní rybník,
ve kterém se kdysi
shromažďovala voda
z přepadu vodárny.
Boží muka u Horek

Náves v Horkách s obnovenou kaplí

Lidová architektura v Horkách

Sejdeme po úzké silnici serpentýnami dolů,
kde si vpravo na skalní stěně všimneme velkého
nápisu. V údolí pokračujeme doleva, stále po silKaple a bývalá škola ve Vrchovanech

Skalní místnosti – zázemí dětského tábora na Mlýnku

Pokračujeme po žluté turistické značce pěšinou nahoru. Nad prudkým stoupáním pěšina zahýbá do louky, zarostlé hájkem mladých stromků a posléze navazuje na lesní cestu. Stále po
značce se v trase původní cesty dáme doprava
úvozem nahoru na rozcestí, kde půjdeme opět
vpravo. Cestou po hřebeni jdeme rovně až ke

Stále po dokské silnici vyjdeme z Vrchovan
a posléze odbočíme vpravo na úzkou silničku
do Horek. Na zrekultivované skládce po pravé
straně pomalu vyrůstá mladý lesík. I ze silničky je pěkný rozhled do krajiny. Posléze ji lemuje
půvabná stará švestková alej. Na kraji Horek si
všimneme nalevo kamenného soklu s ozdobným
křížem. Horecké návsi dominuje opravená kaple
Svaté Trojice z roku 1797, u ní je i zrenovovaná
obecní vodárna, ze které jsou Horky zásobovány
vodou. Na krásné návsi si uvědomíme, jak se do

Skála s nápisem nad silnicí pod Horkami

Dubáček -
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nici. Polní cestou vpravo bychom se dostali k několika samotám. Jdeme mezi řídce roztroušenými domy Horeckého dolu, mineme malou funkční
nádrž vpravo vedle silnice a dostaneme se na

které končí v nezvyklém zářezu do masy pískovcové skály. Průchod skálou na druhou není ale
možný, musíme se vrátit několik desítek metrů

Sklep nad Malým Mlýnkem

Jeden z domů v Horeckém dole

křižovatku, kde si všimneme křížku na stráni na
soukromém pozemku. Dáme se doprava kolem
objektu rodinné biofarmy. Projdeme Ptačím dolem mimo několik domů až k zajímavému částečně zděnému a částečně roubenému objektu
s letopočtem nad klenutým vstupem. Hned za
Úzký vstup do skály

Dům v Ptačím dole, u kterého odbočuje polní cesta

ním zabočíme na polní málo vyježděnou cestu
doprava a půjdeme po ní k lesu. O něco dále se
cesta rozděluje, respektive trasa cesty vede mírně doprava. Ale chceme-li se podívat na zvláštní
skalní útvar a vyzkoušet si své pocity v kamenném sevření, půjdeme rovně hlubokým úžlabím,

DOBŘÍ RODÁCI

zpět a vystoupat vlevo vzhůru do trasy cesty. Je
málo zřetelná, lemují ji velké kameny. Vede na
rozcestí u velkého buku, kde se dáme doleva.
Můžeme se zde podívat na zářez do skalního
podloží svrchu. Posléze mineme zpovzdálí krmelec se seníkem a dojdeme na křižovatku lesních
cest, kde půjdeme po červené turistické značce
doprava dolů.
U chat se držíme napravo podél zasypaného
starého úvozu. Na louce se pak dáme opět doprava a na dalším rozcestí ještě jednou vpravo.
Pár desítek kroků před rozcestníkem odbočíme
doleva na pěšinu, vedoucí pod terénním břehem
mírně dolů. Lemují ji staré křivolaké stromy. Dojdeme po ní na zbořeniště, které v létě slouží dětskému oddílu k táboření. Zbylo zde jen kameny
vyzděné čelo s vchodem do sklepa a o něco dále
pod akáty čtvercově ohražená studna. Po schůd-

Pohled do staré studny

cích sestoupíme do údolí Malého Mlýnku, kde půjdeme doprava na břeh rybníka a po něm vpravo
k hrázi, která odděluje horní rybník. Opratrně po
ní přejdeme, po kůlech překonáme bývalý mlýnský náhon a pěšinkou cik cak vystoupáme strání nahoru na pěšinu, vedoucí po vrstevnici. Na
ní se dáme vpravo. Po pravé straně dole máme
výhled na rybniční hladinu.
Mineme krmelec a o něco dále, kde se jedna větev cesty stáčí dolů, půjdeme mírně doleva
a pak opět vpravo. Posléze odbočíme na úzkou
pěšinku doleva a vystoupáme strání k cestě u zahrádkářské kolonie. Pár kroků napravo je mezi
ploty zahrádek cesta, kterou projdeme kolonií
a dostaneme se přes louku až ke hřbitovu. Zde
po červené turistické značce podél hřbitovní zdi
sejdeme do centra Dubé.
–myš–

Z historie Dubska

Ernst Nepomucky (Ernst Nepo)
Rakouský malíř Ernst Nepomucky se narodil
17. října 1895 v Dubé. V roce 1909 odešel studovat uměleckoprůmyslovou školu do Teplic,
obor litografie. Roku 1913 nastoupil na Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni, ale již v roce 1914
odešel jako dobrovolník I. pěšího pluku Kaiser do
I. světové války. Byl odvelen do Haliče, ale pak
sloužil v Jižním Tyrolsku. V roce 1917 vystavoval
na výstavě umění v Innsbrucku, kde se také po
roce 1918 usadil a stal se nezávislým umělcem.
V roce 1920 přijal umělecké jméno Ernst Nepo.
Počátkem 20. let spolu s přáteli založil uměleckou skupinu „Mühlauer Kreis“ a se svými obrazy se zúčastnil putovní výstavy po německých
městech. V roce 1927 se přidal k hnutí vídeňské
secese a zúčastnil se výstavy „Umělci Tyrolska“.
V letech 1934 - 37 se zabýval výtvarnou prácí pro
městské divadlo v Innsbrucku a po roce 1945 dostal několik veřejných zakázek na monumentální
malby. Mimoto se věnoval i portrétování. Po delší
nemoci zemřel 26.srpna 1971 v Innsbrucku.

Tvorbu Ernsta Nepa představují kresby,
pastely i olejomalby, námětově se zabýval
často malbou květin a květinových zátiší, ale
také maloval potréty a figurální kompozice.
Paní Eva Pilarová věnovala před několika lety
dubské radnici obraz „Motiv z Dubé“, který namaloval Ernst Nepo mezi lety 1907 - 1910, tedy
ve svých 12 až 15 letech. Pamětníci si možná

Ti, kteří proslavili jméno
svého rodiště ve světě,
ale Dubá na ně zapomněla.
vzpomenou na fresku, znázorňující několik figur, na cihlovém čele hrobky rodiny Nepomucky na dubském hřbitově, která byla nepochybně
dílem Ernsta Nepa. Freska se bohužel nedochovala.
Franz Josef Brandeis
Český a německý architekt narozený 21.1.1906
v Dubé, byl zabit na samém konci II. světové války v Bosně Hercegovině u Doboje
14.4.1945.

Berthold Seliger
Dosud žijící německý raketový konstruktér se
narodil v Dubé v roce 1928. Ve 14ti letech dostal stipendium na škole inženýrství ve městě Mittweida blízko Chemnitz. V roce 1942, po
ukončení studia se stal asistentem slavného
teoretika profesora Dr. Eugena Sängera. V roce 1956 se přestěhoval do Orsoy am Rhein
v dolním Porýní, kde si otevřel dílnu – opravnu
mopedů – skútrů. Roku 1960 se stal členem
německé raketové společnosti a v roce 1961
založil společnost pro konstrukce raket, která
se zabývala prototypy a sondážními raketami.
V roce 1963 byly uskutečněny dva pokusy, při
druhém se jediná sondážní raketa, vyvinutá
v Německu, dostala až do výšky 120 km. Roku
1964 byly civilní raketové testy v Německu zakázány a pokusy s prototypy byly dočasně zastaveny, což trvá dodnes.
Tito vzdělaní úspěšní lidé figurují mezi světově uznávanými osobnostmi a vždy všude je jako
místo jejich rodiště uváděna Dubá.
–myš–
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Dubáček

Kvalitní
Vezměte si kraťasy a tričko…
kultura pro děti
Základní škola Dubá každým rokem využívá
nabídky představení Jiráskova divadla v České Lípě. Ve čtvrtek 8. října se páťáci vydali na
představení klasické pohádky Aladinova kouzelná lampa v podání Mladé scény Ústí nad Labem.
Spojení klasického tématu a moderního zpracování (animace) zaujalo skutečně všechny diváky.
Děti si odnášely zajímavé zážitky o kterých štěbetaly celou cestu zpátky.
Děkujeme, moc se nám líbilo.
Mgr. Jana Mašková

Volný den

V úterý 29. září byl na Ekoškole Dubá vyhlášen
ředitelkou školy volný den. Děti zůstaly doma
a měly tak o jeden den prodloužené volno. Učitelé se však sešli ve škole, aby prošli čtyřhodinovým seminářem zaměřeným na aktivity ve
školní zahradě. Lektoři z ekologického střediska
SEVER Litoměřice, se kterými má škola již dlouholetou spolupráci, ukázali učitelům, že v zahradě je možné prožít s dětmi i hodinu matematiky či chemie nebo českého jazyka. Tím, že si
to učitelé vyzkoušeli na vlastní kůži a nešlo jen
o prázdnou teorii, bude snad Učebna ekologické gramotnosti v Ekoškole Dubá využívána více
i pro jiné předměty než jen pracovní činnosti či
přírodopis.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogů učitelé Ekoškoly Dubá navštívili 26. září ekocentrum
v Oldřichově v Hájích.
Mgr. Jana Mašková

Páťáci
na výstavě

V úterý 22. září navštívili páťáci ze ZŠ Dubá galerii Pošta v Dubé, kde vystavují své práce členo-

vé Podbezdězského spolku. Zajímavé práce jsou
doplněny o práce mladých autorů, z nichž právě
dílka Katky Bouchnerové, žákyně sedmé třídy,
zaujala děti nejvíce. Jejím nejčastějším námětem
jsou koně a psi. Výstava je přínosem pro rozvoj
estetického cítění dětí.
Mgr. Jana Mašková

Tím začala od 1. října velká přestávka
na ZŠ Dubá a potrvá to až do konce
března 2010.
Na škole začalo
již tradiční otužování! V tomto školním
roce se otužuje rekordní počet dětí
– 96 a 6 třídních
učitelek, které se
ochotně se svou
třídou do programu
zapojily. Přínosem
programu je zvyšování celkové tělesné odolnosti dětí. Navíc děti, které se zapojí již v první třídě, mohou absolvovat program na celém prvním

stupni.
Pobytem
venku v minimálním
oblečení zlepšuje u dětí i celkovou
náladu a chuť do
dalších hodin dne.
Věříme, že i do
budoucna počet
dětí bude vysoký,
a že rodiče budou
i nadále tuto aktivitu podporovat
svým souhlasem
k zapojení dítěte
do programu. Není
lepší pohled na rozesmáté děti, které mají radost z pohybu venku!
Mgr. Jana Mašková

Zákolník

Víte, co je to zákolník? Ne? Jeďte se podívat do
Kadlína, my ze Základní školy v Dubé už to víme.
Kadlín jsme navštívili ve čtvrtek 17. září – druháci a třeťáci s nevidomou Martinkou (ta se díky
finančním prostředkům získaných z nadačního

techniky. I tady mohly děti rozpohybovat některé
z historických strojů.
Dnes již spousta z nás ani neví, jak ve skutečnosti vypadají některé polní plodiny. S těmi se můžeme setkat, když v expozici polních plodin vez-

příspěvku „Nadačního fondu Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška“ na asistentku, mohla plnohodnotně zúčastnit celé exkurze). Proč zrovna
Kadlín? Můžete tam navštívit krásné zemědělské
muzeum a nově postavenou rozhlednu. Muzeum
se pyšní rozsáhlou sbírkou motyček. Kromě tohoto drobného nářadí zde můžete zavítat do expozice venkovského kováře. Tady si děti mohly
vlastnoručně vykovat peníz z desetníku. Na dvoře se nacházejí další zajímavé exponáty selské

meme různé druhy obilí, luštěnin do svých dlaní. I
když spousta dětí naší školy bydlí na vesnici, bylo
toto setkání pro ně velikým zážitkem.
Po prohlídce muzea jsme se vydali naučnou
stezkou na rozhlednu Hradišť. Na panelech stezky
jsme se dozvěděli něco z historie obce i o její přírodě. Při dobré viditelnosti z rozhledny Hradišť dohlédnete až na Říp, Vrátenskou horu, Bezděz i Ještěd.
Mgr. Veronika Matějková,
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová

Ekoškola Dubá oznamuje, že od 1. 10. 2009 v rámci
separovaného odpadu probíhá celoročně sběr papíru –
netříděného (noviny, časopisy, letáky, papír z domácností,
papír ze školy) do klecí, které jsou umístěny v areálu školy.
Dále probíhá od 1. 10. 2009 sběr PET víček,
která se soustřeďují ve třídách. Firma Wegarecycling poskytne
za tyto komodity finanční úhradu, která bude využita
při aktivitách pro děti školy.
Rovněž probíhá i nadále sběr baterií a drobných
elektrospotřebičů, které lze přinést kdykoliv přímo do školy
k paní učitelce Janě Maškové.

Dubáček -
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Berušky, Motýlci
a Sluníčka v ZOO

Byl krásný podzimní den 22. září a my nasedli
do autobusu, zamávali maminkám (takový ma-

vající dav jsme snad ještě neměli) a vyrazili za
zvířátky do ZOO v Liberci. Některé děti jely úplně poprvé se školkou na výlet a hlavně poprvé
bez maminčiny ruky. Ale na nějaké slzičky tu
nebyl vůbec čas, sotva jsme dorazili a nasvačili

Včelka Mája

se, už na nás čekali lachtani a jejich veselé dovádění při krmení. Po cestě k nim jsme okoukli
zebry v pruhovaném pyžamu, dlouhokrké žirafy
a koupající se slony. Od lachtanů už děti mířily přímo ke kleci s opičkama – to jsme se posmáli. Další zajímavé místo byl pavilon tropů,
kde děti mohly vidět volně létající ptáčky, za
sklem číhal krokodýl s leguánem a na větvích
byl stočený obrovský had. Všude kolem byly
obrovské tropické rostiny a pavilonem se rozléhal křik ptáků.
Čas na oběd... děti vytahovaly z batůžků řízky a s chutí se do nich pustily. Poté už jsme nastupovali do vláčku, který nás provezl po druhé
části ZOO. Zkrátka těch zvířátek bylo opravdu
hodně k vidění, že je tady ani nemůžeme vyjmenovat, ale za zmínku určitě ještě stojí bílý tygr,
král zvířat lev a legrační tučňáci.
Všem se výlet líbil a těšíme se na další.
B. Mynaříková

Agátka a Agy

Ptáte se, kdo to je? Jsou to dvě krásné zelené
ještěrky Agamy vodní. Oblevili jsme je v chovatelské třídě v ZŠ. Přišli jsme sem s nápadem stát

se kmotry nějakého zvířátka o které se budeme
starat. Paní učitelka Mašková a žáci z 5. třídy nás
už očekávali, po celou dobu naší exkurze se nám
věnovali, vyndavali zvířátka z terárií, abychom si je
mohli pohladit a pak nám nabídli 3 druhy zvířátek,
které ještě nemají kmotra. No a nám se hned zalíbily právě dvě zelené krásky Agátka a Agy.
Paní učitelka Mašková nás poučila čím se
krmí a jak se o ně budeme starat. To jsme si
hned vyzkoušeli týden po exkurzi. Vyzvedli jsme
si klíče od chovatelské třídy, ještěrkám jsme vyměnili vodu v bazénku a do mističek naservírovali asi 30 červíků. Hned se na ně vrhly, ale na
koupel po jídle zapoměly. Tak snad příště!!!
Motýlci z MŠ

Jaro, léto, podzim, zima...

...na zahradě je nám prima. Nevíte, kam jít odpoledne s dětmi? Přijďte mezi nás na zahradu do MŠ.
Možná už jste slyšeli, že dětem a maminkám
z Dubé i blízkého okolí, bylo letos umožněno navštěvovat a využívat prostory nové zahrady v mateřské školce. Našim dětem se tu moc líbí, mohou
se zde vydovádět na všech atrakcích – pohoupat
se na houpačkách, sklouznout se na různých skluzavkách nebo si zamotat hlavy na kolotoči. Jsou
zde i pískoviště, lezecké stěny, ale snad nejoblíbenější je velká trampolína. Nesmíme opomenout

Poděkování

Děkujeme manželům Kasalovým
(sklad jablek Újezd), paní Tlapákové,
Stejskalové, Matýsové za sponzorský
dar většího množství jablíček i ostatním
rodičům za „jablíčkový“ příspěvek.
Manželům Jelenovým za poskytnutí
prostor a zařízení na výrobu
moštu. A panu Vernerovi za pomoc
při moštování.
MŠ Dubá

příjemný koutek s jezírkem, které je plné rybiček,
nebo voňavou bylinkovou zahrádku. Děti si mohou
přinést svoje hračky nebo třeba koloběžky a odstrkávadla a využít dopravní hřiště.
Školka je vždy upravená a velice hezky vyzdobená dle aktuálního ročního obdodí a tématu.
Přesto se nás tu schází málo, a tak přijďte mezi
nás, ať se přesvědčíte sami.
Tímto bychom chtěly poděkovat za umožnění navštěvovat tuto zahradu, protože v Dubé není
jiné místo, kam jít s dětmi, kde je tak příjemně,
bezpečně a čisto!!!
Dubské maminky

Ve školce se narodila malá včelka, jmenuje se
Mája a našla tady své nové kamarády. Není to
Vilík ani Hop, jsou to děti ze školky.
Usídlila se v domečku u jezírka na školní zahradě a vylétá každou středu ve 14:30 hodin do
okolí nebo do třídy Motýlků.
Chce se toho hodně naučit o přírodě, poznávat život na louce v lese nebo u vody, objevovat
a zkoumat živočišnou a rostlinnou říši. V pohádce jí vše vysvětlila teta Kasandra, ve školce se
to dozví v přírodovědném kroužku.
Děti ze všech tří oddělení mají možnost tento
kroužek navštěvovat vždy ve středu od 14:30 do
16:00 hodin nebo dle předchozí dohody. Máme
v programu i spolupráci s Bodlinkami paní učitelky Maškové – možnost různých výletů, akcí i pro
rodiče a sourozence. Kroužek je zdarma a všichni
jsou vítáni. Dokonce máme mezi sebou i velkou
včelku ze školy Nikolku.
První schůzka byla 7. října a přiletělo 11 včeliček. Svítilo sluníčko a my vylétli na louku, kde
jsme maminkám natrhali podzimní kytičku.
Druhá schůzka byla 14. října. Tentokrát se nás
slétlo už 18. Venku poletoval sníh, tak jsme zůstali v teple, hráli jsme hry a barvili kamínky. Poslechli
jsme si i známou písničku v podání K.Gotta a kousek pohádky z gramofonové desky. Velké překvapení pro děti, co je to za velké černé „cédéčko“. Bylo
nám prima, tak zase ve středu v našem úlu, kde na
vás čeká včelka Markétka, Ivanka, Kačenka, Terezka, Daneček, Jára, Vojta, Honzík, Martínek a další.
B. Mynaříková a její včelky

Novinky v MŠ

Od října mohou děti v MŠ navštěvovat zájmové
kroužky – jsou zdarma a dle vlastního výběru.
Německý jazyk – výuka základů německého
jazyka formou her, pohádek, písniček. Každé pondělí od 9 – 10 h. pod vedením pí. uč. I. Špánikové
(u Berušek). Anglický jazyk – výuka formou her,
pohádek, písniček. Každé úterý od 9 – 10h. pod vedením p. uč. G. Garrihy (u Sluníček). Včelka Mája –
přírodovědný kroužek plný her, zkoumání, bádání,
poznávání přírody, výletů a spolupráce s Bodlinkama. Každou středu od 14.30 - 16h...pod vedením pí. uč. B. Mynaříkové (u Motýlků). Sboráček
– pěvecký kroužek, spolupráce se ZŠ a pí. uč. J.
Staňkovou. Každý čtvrtek od 12.30 - 13.30h...pod
vedením pí. uč. J. Sloupové (u Motýlků).
Pani učitelky si vždy děti vyzvednou na všech
odděleních, po skončení kroužku je zase rozdělí zpět. Včelka Mája se koná v oddělení Motýlků
nebo v přírodovědném domečku u jezírka, dle
počasí a dohody.
Pro každého je tu něco, stačí si vybrat. Těšíme se!
B. Mynaříková

V Klubu malých Dubáčků proběhne

5.12. v 16 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Vstup 50 Kč za dítě.
Kapacita je omezená, nutná rezervace do 20. listopadu!
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DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Klub malých dubáčků

Rádi bychom Vás informovali nejen o tom, co vše jsme zažili v měsíci říjnu, ale hlavně bychom Vás chtěli pozvat na
akce, které jsme si pro Vás nachystali na měsíc listopad.
Než Vás tedy začneme zvát na akce listopadové, nahlédněme trošku do našich vzpomínek a zážitků.
V říjnu jsme odstartovali „Cvičení a hrátky rodičů
s dětmi“ v tělocvičně Základní školy. Na tomto skotačení se nás k naší velké radosti schází čím dál tím více.
Využíváme nářadí základní školy jako je velká trampolína, koza, kruhy, lavičky apod., soutěžíme, cvičíme
a pilně využíváme velkého prostoru tělocvičny. Novinkou našeho cvičení je nepravidelné zařazování českých i anglických říkanek a oťukneme i jógu pro děti.
Z veliké účasti se těšila také naše další akce: 1. Dubský dračí rej, na který dorazilo na 25 nadšených drakomaniaků. Jak jinak označit partu lidí, která pouští draky
v bezvětrném počasí. Na konec se i v mírném vánečku
podařilo do vzduchu dostat všechny donesené draky.
Později na zahradě MŠ začala divoká opékačka, která začala tradičními buřty a chlebíky a skončila opékáním bonbonů ve tvaru šmoulíka. Snědlo se
všechno. Doufáme, že příští rok se počasí vydaří jako
letos a ještě nám k tomu trochu zafouká.
Na své si v říjnu přišly i maminky, které potřebovaly
své ratolesti obléci a vybavit na zimní období. Myslím,
že 1. ročník „Podzimního a zimního bazárku dětského
oblečení, potřeb, obuvi a těhotenského oblečení“ přišel
právě včas! Nemluvím jen za sebe, když prohlásím tento ročník za velmi úspěšný a budeme se těšit na bazárek jarní a letní, který proběhne v únoru 2010.
Současně s bazárkem probíhala i sbírka starého
ošacení apod. pro Diakonii Broumov. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem, kteří do této sbírky přispěli.
Sešla se myslím velká hromada věcí, která poputuje
k potřebným. Naše veliké díky patří i našim dobrovolnicím z řad dubských maminek a to především Zdeně
Wagenknechtové a Janě Pravdové, které nám velmi

pomohly při organizaci a pořádání bazárku! Díky!!!
V říjnu jsme také přijaly pozvání MŠ na vyfocení
našich ratolestí s motivem jak jinak než vánočním.
Za zmínku stojí také nově zařazený program pro
páteční dopoledne, kde v prostorách klubu tančíme,
kreslíme a na své si přijdou malincí příznivci pohybových říkanek.
Co na Vás v Klubu čeká v listopadu?
4.11. od 10 hodin „Ekologicky šetrné výrobky“ –
Přednáška se bude týkat ekologicky šetrných pracích,
úklidových prostředků, potravinových doplňků a dalšího zboží od české firmy Missiva, spol. s r.o.
5.11. v 15 hodin Informační schůzka pro zájemce o
kurz flétny. Vhodné pro děti od 4 let až po dospěláky.
Kurzovné a termín bude upřesněn na schůzce. Vhodné
jako prevence respiračních onemocnění, podporuje tvořivost, správné dýchání, zlepšuje koordinaci a motoriku.
14.11. ve 14 hodin „ Dubské ne-autíčkové miniřádění“ ku příležitosti Světového dne bez aut na dopravním
hřišti MŠ Dubá, čekají tu na Vás závody na odrážedlech. Vyhlašujeme soutěž o nejoriginálnější vozítko!
17.11. v 15 hodin „1. členská schůze občanského
sdružení Klub malých Dubáčků“. Maminky, tatínkové, babičky prostě kdokoliv, kdo se chcete zapojit do chodu našeho klubu, přijďte mezi nás! Výhody členství: možnost
zasahovat do chodu klubu, práce s dětmi, seberealizace
a finanční zvýhodnění na vstupném na akcích klubu.
Největší výhodou je, že se dostanete mezi fajn lidičky a věřím, že společně tu strávíme krásně chvilky,
na které budeme všichni rádi vzpomínat.
26.11. 15 hodin „ Klokánkování“ aneb nosíme děti
na těle. 1. seminář o nošení dětí na těle rodičů. Seznámení se s různými možnostmi nošení (v šátku, nosítku, klokance, mei tei). Dozvíte se jaké jsou výhody
a nevýhody a samozřejmě se naučíte nějaký ten úvaz
šátku, aby jste své dítko nikde neztratily. Pro trénování
úvazu doporučuji si místo vlastního dítěte vzít panenku. Vlastní šátek výhodou, ne podmínkou.

V rámci pátečního výtvarného koutku si v listopadu
vyrobíme lůj pro ptáčky, šiškového panáčka a jedenkrát také vyměníme štětce a pastelky za hudební nástroje a maminky trošku procvičíme ve zpěvu!
Maminky, tatínci, prarodiče a hlavně děti, přeji Vám
za Klub malých Dubáčků krásně barevný listopad se
vším co k němu patří a těšíme se na viděnou s Vámi!!!!
Za Klub malých Dubáčků, Zuzana Macurová
Pravidelný program:
STŘEDA – již tradiční „Středeční piknik“, od 9 hod.
do 11 hod.
- otevřená HERNA v knihovně
- přezůvky a svačinku sebou
- v případě pěkného počasí nás najdete na zahradě
MŠ, od léta 2009 kontinuálně i přes letní prázdniny
ČTVRTEK - 15.45 - 17 hod.- od října do května „Cvičení a hrátky rodičů s dětmi“
- tělocvična ZŠ Dubá, nutné přezůvky se světlou
podrážkou
- děti pouze v doprovodu rodičů
- vhodné pro děti od 2 – 5 let, přiměřeně lze zapojit
i mladší děti pokud již chodí nebo staršího sourozence
- NOVINKA: nepravidelně v rámci cvičení budeme
zařazovat kromě velké trampolíny také 10 minut
anglických říkanek, jógu pro děti a soutěže
PÁTEK – od 9 do 11,30 otevřená „Herna s programem“
pro děti od 1 roku – pohybové říkanky, tanečky, cvičení s výtvarným nebo hudebním kroužkem.
- sebou přezůvky a svačinku
- vhodný oděv pro případné malování barvami
apod.
Dále pro vás chystáme návštěvu chovatelského
kroužku v ZŠ, Mini Mikulášskou besídku, vánoční tvoření ozdob, hudební kurzy „Hudební školy YAMAHA“
Sledujte naše webové stránky www.kmd.estranky.cz
a vývěsku u knihovny; email: klub.dubacku@email.cz

PLACENÁ INZERCE

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – PRODEJ UHLÍ
nabídka služeb

–
–
–
–
–
–
–
–

výkopy kanalizace, základů
srovnávání povrchů, demolice
štěrky kámen, písek, zemina, mulčovací kůra
prodej a dovoz uhlí * stále slušné ceny *
dovoz a montáž jímek: 5,5, 8,5, 9, 12, 16 m3
čistírny odpadních vod
odvoz fekálií – Tatra 11 m3
odvoz suti a odpadu kontejnerem
Kontakt: Miroslav Nečas, Mšeno
tel.: 315 694 703
fax: 315 694 704
mobil: 602 234 404
e-mail: necasautodoprava@seznam.cz

Dubáček -
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Dubá a okolí na starých pohlednicích
Po obrovském úspěchu knihy Dubá a okolí na
starých pohlednicích od Stanislava Dulíka přichází její dlouho očekávané druhé rozšířené
vydání.
Velké plus představuje kniha pro zahraniční
turisty ze sousedního Německa, neboť veškerý
text je psán dvojjazyčně – česky a německy.
Počet stránek vzrostl oproti prvnímu vydání
z původních 204 až na 228. Kniha je nově doplněna o řadu zajímavých dobových snímků. Stejně jako v prvním vydání této publikace má čtenář
možnost vypravit se prostřednictvím jedinečných
pohlednic zpět v čase nejen přímo do Dubé, ale

Předvánoční
galerie

Psát na začátku listopadu o vánočních dárcích se může někomu jevit jako ukrutné. Leč
kampaně obchodních řetězců jsou již v plném
proudu a leckterá hospodyňka střádá pro tento
účel různé věcičky už od května. Pod vánočními stromky se tak kromě ponožek a svetrů
ocitnou různá DéVéDéčka, mixéry, plazmové
televize a bohužel také obálky s penězi. To od
těch, kteří už opravdu nevědí, čím by mohli své
blízké příjemně překvapit. Napříč rozkrojené
jablíčko je opravdu infantilní a stavění betléma
se svatou rodinou připadne většině dospělých
taky lehce úchylné. Jsme přeci jen v nejateističtější zemi na světě.
Přesto však Vánoce mohou být příležitostí
k tomu, jak někoho potěšit něčím, co nelze jen
tak koupit v kdejakém supermarketu. Něčím neopakovatelným – konkrétním výtvorem konkrétních lidských rukou. Třeba ručně tkaným kobercem z chráněné dílny, originálním obrazem,
soškou (pokud nevypadla z nějakého stroje nebo
ze cvičených rukou čínských otroků), intarzovanou krabičkou, důmyslným výrobkem z papíru
nebo z různých přírodnin. Můžeme něco takového vytvořit a můžeme něco takového koupit.
Řeknete si – jistě, to jsme tam, kde jsme byli
– zase jen reklama na nějaké vánoční dárky. To
je však pravda jen z části. Vánoce jsou totiž jednou z mála příležitostí, kdy vůbec nějaké takové
výrobky koupit lze. Ve větších městech se pro ten
účel konají například různé trhy neziskových organizací, v Dubé se konají prodejní předvánoční
výstavy. Mimo dobu Vánoc se pak k podobným
výrobkům dostaneme jen obtížně. A tak místo
ručně tkaného koberce nakoupíme další strojový výrobek, místo originálního obrazu nakoupíme
tištěný plakát. Je s tím prostě méně starostí. Tak
si vytváříme prostředí v kterém žijeme.
Ano – tento článek je reklamou na dubskou
předvánoční výstavu. Produkty lidských mozků,
srdcí a rukou, které si tam můžete koupit, mohou
však mít větší cenu, než jiné, dražší dárky. Výstava v Galerii Pošta začne 14. listopadu a skončí
13. prosince; její organizátoři se těší nejen na návštěvníky, ale i na všechny, kteří se včas ozvou
a výstavy se sami zúčastní.
Zdeněk Dudka

také do řady okolních vesnic a osad.
Vzhledem k obrovské dokumentační hodnotě této knihy je prodejní cena 450,- Kč téměř
symbolická.
Dubá a okolí na starých pohlednicích může
být vhodným dárkem jak pod vánoční stromeček,
tak i k jakékoliv jiné příležitosti. Potěší pak zejména ty, kteří mají nebo v minulosti měli nějaký
vztah ke zdejšímu kraji. Ať tak nebo tak, rozhodně stojí za to si tuto jedinečnou knihu pořídit.
Zakoupit si ji je možné v Infocentru v přízemí MěÚ Dubá.
Zuzka Martínková

MYST ERY OF DANCE

Irská taneční a světelná show
Jiráskovo divadlo Česká Lípa, 25. listopadu od 19.30 hodin
Do České Lípy opět přijíždí slovenský taneční soubor MERLIN se svojí novou show.
Tajemný příběh, plný irského stepu, dynamické hudby a světelné show.
Předprodej: Prodejna spodního prádla, pěší zóna Jindřicha z Lipé 94, Česká Lípa
- tel. 603 456 248 (9 - 17). Vstupné 250,- a 290,- Kč
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Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

VÝSTAVY
AMBIT
do 15.11. PRVNÍ SVĚTOVÁ
AMBIT SVATÉ SCHODY
do 15.11. E. Gerthner – naivní kresba z přelomu
19. a 20. století
GALERIE
do 31.12. Hrady a zámky ve výtvarném umění
(Výstava ze sbírek muzea)
EXPONÁT MĚSÍCE
Unikátní archeologický nález z doby železné
(okolí Dubé)

STÁLÉ EXPOZICE
Hlavní budova – augustiniánský klášter:
Regionální expozice „Příroda Českolipska“
Regionální expozice „Historie Českolipska do
roku 1945“.
Starověký Egypt a Českolipsko.
Zvířata z celého světa, Svět moří a oceánů (nová
expozice), Svět hmyzu a pavoukovců.
Geologie a mineralogie. Kovářská expozice.
Přístupné části památkového objektu:
Bývalá domácí kaple – historický nábytek, obrazy.

Loretánská kaple z roku 1698, Svaté schody z roku 1725, Kaple Nejsvětější Trojice z r. 1767 (Biberova koncertní síň).
EKOPORADNA ORSEJ PŘI VMG V ČESKÉ
LÍPĚ
Poradna pro chovatele domácích mazlíčků: Každé úterý od 15.00 do 16.30 hod.
Terarijní poradna: Každý čtvrtek od 16.00 do
17.00 hodin
Po předchozí domluvě. Ing.Zdeněk Vitáček, ředitel a zoolog VMG, Tel.: 487 823 843

Kam jít v listopadu

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
PO 2.

Městské divadlo

Nový Bor

14,00

ČT 5. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Pavel Bobek a Malinaband
Aby bylo jasno!

Koncert v duchu rock and rollu a country
Vtipná, svižná komedie, která by se mohla
jmenovat „Jedno velké nedorozumění“. V hl.
rolích: Jan Rosák, Veronika Nová a další

PÁ 6. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30 Smím tě políbit, než chcípnu?

Slavnostní českolipská derniéra originálně
pojatého příběhu prokletých básníků

PO 9.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Tělo

Intimní divadlo Bláhové Dáši přijede s volným pokračováním hry Monology vagíny

ST 11.

Navrátilův sál

Nový Bor

18,00

Nepál - Pipal

Přednáška s promítáním z putování po Nepálu

ČT 12.

Malá škola

Dubá

18,00

ZASTUPITELSTVO

Veřejné zasedání zastupitelstva města Dubá

SO 14.

Galerie Pošta

Dubá

18,00

Vernisáž Vánoční výstavy

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací pořádá tradiční prodejní
výstavu s vánoční tematikou

ST 18.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Pepa Lábus

Hudební sklepy, tentokrát s folk rockovým
písničkářem

ST 18. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Malá mořská víla

PÁ 20. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Kytice

Představení v rámci Českolipského
divadelního podzimu
Druhé představení v rámci Českolipského
divadel. podzimu
Koncert dvou známých českých kapel

PÁ 20.

KD Crystal

Česká Lípa 19,30

Tři sestry a Visací zámek

SO 21. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 15,00

Obušku z pytle ven

SO 21. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Slepice

Fraška z atraktivního divadelního prostředí

Michalova brnkačka

Do České Lípy opět zavítá oblíbený dětský
bavič

NE 22.

KD Crystal

PO23. Městské divadlo

PO 23.

KD Crystal

Česká Lípa 10,30
Nový Bor

8,00
a
10,00
Česká Lípa 19,00

O Kubovi ze Smolné Lhoty

Muzikálové zpracování klasické české
pohádky, vhodné pro děti do 3 let

Česká pohádka plná písniček na motivy
Elišky Krásnohorské

4TET

Koncert fenomenálního hudebního uskupení
v čele s Jiřím Kornem

ST 25. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Mystery of Dance

Vystoupení slovenského tanečního souboru,
který předvede jedinečnost irského tance

SO 28. Kostel Nalezení
sv. Kříže

Dubá

18,30

Vánoční koncert

Vánoční koncert skupiny Solideo
v předvečer první adventní neděle

NE 29. Městská šatlava

Dubá

16,00

Zahájení vánoční výstavy

NE 29.

Dubá

17,00 Rozsvícení vánočního stromu

Masarykovo
náměstí

PO 30. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Maranatha Gospel Choir

Na výstavě budou k vidění dětské výrobky
s vánoční tematikou
Na náměstí se opět rozsvítí vánoční
stromek, nebude chybět občerstvení
Benefiční vystoupení v rámci projektu
Humanitární organizace Adra

