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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
Také minulý měsíc jsme v našem městě realizovali celou řadu akcí. K těm výraznějším patřilo
dokončení výstavby nového veřejného osvětlení v parku u č. p. 200 v Dubé. Na tuto akci jsme
v rozpočtu vyčlenili více než 170 tisíc korun.
Městský park patřil k posledním lokalitám, které nejsou dostatečně osvětleny. Terén v parku
byl uveden do původního stavu, a to i v místech,
odkud byly odstraněny pařezy po vykácených
a uvnitř zcela ztrouchnivělých stromech. Chvíli
ještě potrvá, než na všech místech, kde probíhaly výkopové práce, opět poroste tráva. Ačkoliv
v parku ještě zbývá dokončit několik věcí, které
budou předcházet výsadbě nových stromů, zaznamenali jsme již řadu pochvalných ohlasů od
našich občanů, což nás velmi těší.
V následujícím odstavci bych se ráda v krátkosti zmínila o sekání trávy. Vzhledem k tomu,
že naši pracovníci několik týdnů neměli kvůli technické závadě k dispozici služební vůz,
kterým by se spolu se strunovými sekačkami
a veškerým potřebným příslušenstvím přepravovali na jednotlivé obce, sekalo se na přelomu
dubna a května převážně v Dubé. Nicméně to
neznamená, že jsme na okolní obce zapomněli. V předposledním květnovém týdnu jsme započali se sekáním na vesnicích. Než se však
podaří zvládnout první nápor neskutečně rychle rostoucí trávy, chvíli to potrvá, proto prosím
občany o trpělivost. První sekání je každoročně

nejhorší a věřte, že naši pracovníci dělají vše,
co je v jejich silách.
Nyní zpět k uskutečněným akcím. Obnovy
se dočkal prostor u malé školy v Dubé. Nevzhledná nosná zídka byla opravena, plot získal
nový nátěr, dvorek za tímto objektem je vyčištěný a v době, kdy vzniká tento sloupek, už zbývá
pouze umístit do konstrukce plotu nové pletivo.
Okolí autobusového nádraží se tak zase trochu
vylepšilo.
V uplynulém měsíci jsme nakoupili několik
nových laviček. Dvě byly umístěny k opravenému rybníčku do Zátyní, další dvě jsou spolu
s dětskou atrakcí plánovány k pískovišti na Výsluní, jednu bychom chtěli postavit pod vrbu do
parčíku u autobusového nádraží a s další počítáme k soše sv. Prokopa.
Zároveň jsme dokoupili nové odpadkové
koše, jimiž nahradíme několik zničených a zbývající koše usadíme na místa, kudy chodí více
lidí, a kde doposud nejsou umístěny žádné nádoby na odpadky. Jedná se např. o cestu do Nedamova, park u č. p. 200 apod.
Návštěvníci nedamovského autokempu si jistě povšimli, že z celého areálu koupaliště zmizely obrovské letité pařezy, které se rozprostíraly
po trávníku nejen u recepce, ale také v místě,
určeném pro stanování. Na tuto náročnou akci
jsme si museli objednat těžkou techniku, neboť odstranit tak veliké pařezy skutečně nebylo
v našich silách.

To ovšem není jediná změna, které koupaliště
doznalo. Výměny se tu dočkalo veřejné osvětlení,
původní osvětlení bylo ve velmi špatném stavu.
Po dokončení a předání nového sociálního
zařízení vysadili okolo naši pracovníci okrasné
keříky a zaseli travní semeno. Tímto bych chtěla
všechny požádat, aby se do doby, než zde tráva
vyroste, vyhýbali místům, kde je prozatím pouze hlína. Využívejte prosím chodníčky. Zejména po dešti se totiž do chodbiček nanosí, a to
zcela zbytečně, spousta bahna, což pak značně
komplikuje úklid.
Ráda bych všechny upozornila, že 26. června
se na Horkách uskuteční znovuvysvěcení kaple
sv. Trojice. Tato slavnostní událost, při níž kapli
poprvé v historii navštíví biskup, bude zahájena
v 16 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
O den později, tedy v sobotu 27. června se
v Dubé konají tradiční Letní slavnosti města, na
něž vás rovněž prostřednictvím Dubáčku chci pozvat. Vše o programu slavností se dočtete uvnitř
zpravodaje.
Jaro se pomalu chýlí ke svému závěru, za
několik týdnů je tu léto a s ním i čas prázdnin
a dovolených. Všem školákům bych tímto chtěla
popřát krásné vysvědčení a prázdniny plné pohody a nezapomenutelných zážitků. Těm, kteří
se chystají na zaslouženou dovolenou, přeji, ať
se vydaří a hlavně, ať nám prázdninové počasí
přeje více, než vloni.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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●

Město Dubá zahájilo letošní sezónu Autocampu Nedamov. Další informace o provozu a službách autocampu jsou uveřejněny na internetových stránkách města Dubá www.mestoduba.cz.
●
Ve dnech 5. a 6. června 2009 se uskuteční na území České republiky volby do Evropského parlamentu. Místem konání voleb v obci Dubá
je ve volebním okrsku č. 1 Dubá volební místnost v budově radnice, ve volebním okrsku č. 2 Dřevčice je volební místnost v budově č.p. 1 (bývalá
knihovna) a ve volebním okrsku č. 3 Deštná je volební místnost v budově č.p. 9 (knihovna). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pád kaštanu u kostela

Dubáček
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JUBILEA

Z městské matriky

Šímová Libuše, Dubá
Voldřich Miloslav, Deštná
Mika Václav, Dubá
Cmuntová Anastazie, Zátyní
Štewich Zdeněk, Dubá
Bártová Dagmar, Dubá

81 let
84 let
81 let
80 let

NAROZENÍ

Akrmanová Adéla a Barbora, Dubá
Randlíszeková Sandra, Zakšín
Rejzková Nela, Dubá

S láskou vzpomínáme na naší milovanou maminku a babičku paní Václavu Horynovou, která nás opustila dne
30. dubna 2009. Její pa mátka z našich
srdcí nikdy nevymizí.
Rodina
Čas plyne, ale vzpomínka
v srdci zůstává.
Dne 14. 6. uplynou dva
roky, co nás navždy opustil můj manžel a náš tatínek, dědeček a pradědeček pan Karel Jelínek
z Dřevčic. Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

ÚMRTÍ

Z

Bouřky, které provázely druhou polovinu května,
napáchaly škody také v Dubé. Ač šlo v porovnání s jinými oblastmi Libereckého kraje o škody
téměř zanedbatelné, přesto nám přidělaly hodně práce i starostí.
Jednou z „obětí“ květnových přeháněk se
stal vzrostlý kaštan v parku u kostela v Dubé,
bohužel znovu se potvrdilo ono pořekadlo, že
„do stromů nikdo nevidí“. Na první pohled zdravá dřevina se tu rozlomila ve dví, k tomu došlo ve
čtvrtek 21. května večer. Druhý den ráno jsme na
místě zjistili, že téměř polovina kaštanu, která se
odlomila, byla celá ztrouchnivělá. Nejinak tomu
ovšem bylo také u zbytku kmene, a tak nám nezbylo nic jiného, než tento strom z bezpečnostních důvodů odstranit. Ošetření v tomto případě
již nemělo žádnou cenu, což se ukázalo během
odstraňování zbytku kaštanu, který na jeho místě držela v podstatě již jen několikacentimetrová
slupka dřeva s kůrou.
Můžeme pokládat za obrovské štěstí, že mohutná větev, jež tvořila bezmála polovinu zmíněného stromu, spadla na pěšinku v parku právě ve
chvíli, kdy se zde nikdo nepohyboval. Pád části
kaštanu zcela zničil také dvě mladé lípy lemující cestičku parčíkem. Jednu z lip rozlomil kaštan
v půli, druhou přerazil tak nešikovně, že jakýkoliv zásah už neměl smysl. Odklízení škod nám
zabralo celý den.
Tímto bych chtěla poděkovat všem našim pracovníkům, kteří zde přiložili ruku k dílu.
Nezbývá než doufat, že se podobná situace
už nebude opakovat.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Rohlíčková Anna, Heřmánky
Martínek Miroslav, Dubá
Štosek Vladimír, Dubá
Horynová Václava, Dubá
Malčíková Libuše, Dubá
Vokurková Anna, Dubá

Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstane.
Dne 5. června 2009 uplynou 4 roky,
co nás navždy opustil můj milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Miloň Melichar ze Zakšína.
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Našim očím se ztratil,
ale v našich vzpomínkách zůstává dál.
Dne 12. června si připomeneme první smutné
výročí úmrtí pana Emila Faitla. Za vzpomínku
všem děkují dcera Táňa s rodinou.

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

Oslavy čarodějnic a 1. Máje

Přelom dubna a května probíhal v Dubé jako každoročně ve znamení dvou
oblíbených akcí, čarodějnic a 1. Máje.
A tak se ve čtvrtek 30. dubna slétlo do nedamovského autokempu několik desítek čarodějů a čarodějnic všech věkových kategorií. O zábavu
rozhodně nouze nebyla a prima náladu nepokazilo zúčastněným ani pár
kapek, které během odpoledne plného hudby a soutěží spadly z jinak slunečného nebe.
PLACENÁ INZERCE
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Sluníčko provázelo také páteční oslavy 1. Máje na náměstí v Dubé, kde
si známé, ale i méně známé české písničky poslechly desítky občanů. Na
své si přišli i ti nejmenší, pro které bylo připraveno nejen loutkové divadlo.
Velký potlesk si právem zasloužily také mažoretky z TJ Slavoj Dubá.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách
a realizaci obou akcí a v neposlední řadě děkujeme i těm, kteří nelenili
a rozhodli se pobavit spolu s ostatními.
Zuzka Martínková

ŠTÍPANÉ DŘEVO
Kvalitní štípané palivové dřevo
s dopravou až do Vašeho dřevníku.
Dřevo nařežeme a naštípeme
dle Vašich požadavků.
PLACENÁ INZERCE

Ceník za 1 prostorový metr (vč. DPH)
Smrk, borovice

750,- Kč

Dub, bříza

925,- Kč

Buk

980,- Kč

Prodám zahradu

Dotazy a objednávky: 775 346 587
www.palivovedrevo.eu

s chatkou, suchým WC a ovocným sadem.
Inženýrské sítě na hranici pozemku.
Vhodné k rekreaci (výměra 1000 m²).
Koupání v místě – Nedamov.
Oblast Máchův kraj – Kokořínsko.
Telefon: 602 138 266.

ZUBNÍ POHOTOVOST – ČERVEN 2009

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 6.6.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
Tel. 487 862 176

neděle 14.6.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 7.6.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

sobota 20.6.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 13.6.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149,
Česká Lípa
tel. 487 524 577

neděle 21.6.
MUDr. Zlatuše Erbenová
Tylova, Doksy
tel. 487 883 935

sobota 27.6.
MUDr. Hana Jandlová
ul. 28. října 3004, Česká Lípa
tel. 487 520 704
neděle 28.6.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

Otevírací doba lékárny

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno je 6., 13. a 27.6.
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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Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 5/2009 ze dne 14. května 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.) Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený doplněný program
zasedání zastupitelstva č. 5/2009.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a pana Václava Kubáta a zapisovatele usnesení pana Tomáše Maříka.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 4/2009 ze dne 9. dubna 2009
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2009 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
7/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku: p.p.č. 3, ostatní plocha o výměře 637 m2,
v obci Dubá, katastrální území Horky u Dubé.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
2/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků: části st.p.č. 77/2, zastavěná plocha
(zbořeniště) o výměře 92 m2, st.p.č. 77/3, zastavěná plocha (zbořeniště) o výměře 414 m2,
části st.p.č. 77/6, zastavěná plocha (zbořeniště)
o výměře 117 m2, st.p.č. 77/7, zastavěná plocha
(zbořeniště) o výměře 408 m2, st.p.č. 77/8, zastavěná plocha (zbořeniště) o výměře 408 m2,
st.p.č. 77/9, zastavěná plocha (zbořeniště) o výměře 249 m2, p.p.č. 956/1, ostatní plocha o výměře 2 806 m2, p.p.č. 956/4, ostatní plocha o výměře 51 m2, p.p.č. 956/5, ostatní plocha o výměře 18 m2, p.p.č. 963/2, ostatní plocha o výměře
50 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov
u Dubé. Jedná se o zbořeniště na Klukách.
NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 2/09, vyhlášení a zveřejnění prodeje městských pozemků: p.p.č. 1567, ostatní plocha o výměře 1 368 m2, p.p.č. 1575, ostatní plocha o výměře 95 m2, p.p.č. 1576, ostatní plocha o výměře
518 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov
u Dubé. Jedná se o městské komunikace, které
slouží jako příjezd k nemovitostem jiných fyzických
osob. Město Dubá ze zásady komunikace neprodává. Zřízení věcného břemene na prodávané komunikace není rovněž přijatelné.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemné žádosti
č.ev. 27/08): jedná se podle vyhotoveného geometrického plánu o st.p.č. 32, zastavěná plocha
a nádvoří (zbořeniště) o výměře 246 m2, p.p.č.
19/6, ostatní plocha o výměře 69 m2, p.p.č. 19/7,
ostatní plocha o výměře 147 m2, p.p.č. 1492/21,
ostatní plocha o výměře 34 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Strana kupující:

pan T.G. a paní V.G., kupní cena za pozemky činí
58 200,- 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: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva směnu městského pozemku s finančním
doplatkem (již vyhlášeného a zveřejněného ke směně, složka č. 17/07), za pozemek z vlastnictví fyzické osoby, a to podle vypracovaného geometrického
plánu následovně: z vlastnictví města Dubá směnit
p.p.č. 109/2, ostatní plocha o výměře 158 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín, za p.p.č. 1230,
ostatní plocha o výměře 276 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín, z vlastnictví paní S.K. Město
Dubá doplatí paní S.K. finanční rozdíl cen pozemků, a to ve výši 4 720,- Kč se splatností při podpisu
směnné smlouvy.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4e) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva podle předloženého zadávacího
návrhu a zákresu s uložením zemního kabelového
vedení NN v délce cca 200 m do městské komunikace p.p.č. 1578, v obci Dubá, katastrální území
Deštná u Dubé. Tato akce je součástí stavby CL
– Dubá, Deštná – přemístění DTS. V této souvislosti bude se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín uzavřena úplatná smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene. Podmínkou pro udělení
tohoto souhlasu však je, že společnost ČEZ Distribuce, a.s. Děčín se zaváže, že po provedených
výkopových pracích v městské komunikaci, následně provede položení nového asfaltového povrchu v
celé šířce této komunikace.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva základní podmínky prodeje čtyř vymezených bytových jednotek podle vypracovaného prohlášení vlastníka budovy č.p. 2 v Poštovní
ulici v Dubé včetně příslušných spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a na pozemku
st.p.č. 219, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
takto:
bytovou jednotku č. 2/1 včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 85/309 prodat
za kupní cenu ve výši 201 366,- Kč,
bytovou jednotku č. 2/2 včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 89/309 prodat
za kupní cenu ve výši 255 253,- Kč,
bytovou jednotku č. 2/3 včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 57/309 prodat
za kupní cenu ve výši 164 496,- Kč,
bytovou jednotku č. 2/4 včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 78/309 prodat
za kupní cenu ve výši 224 055,- Kč,
výše jednotlivých kupních cen jsou odvozeny z vypracovaného znaleckého posudku, kde
cena budovy včetně příslušenství je stanovena na
845 170,- Kč,

podle zákona o vlastnictví bytů město Dubá
zašle písemné nabídky ke koupi bytových jednotek současným nájemcům, kteří mají po obdržení této nabídky lhůtu šesti měsíců na přijetí
nabídky, tzn. i zaplatit stanovenou kupní cenu
a podepsat kupní smlouvu,
v případě přijetí nabídky bude konkrétní
prodej následně předložen ke schválení zastupitelstvu města Dubá, a poté bude možné uzavřít kupní smlouvu,
kupní cena musí být zaplacena v jedné
splátce nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 1
4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva základní podmínky prodeje šesti vymezených bytových jednotek podle vypracovaného prohlášení vlastníka budovy č.p. 271
v Českolipské ulici v Dubé včetně příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech
domu a na pozemcích st.p.č. 59, p.p.č. 65/1, v obci Dubá, katastrální území Dubá, takto:
bytovou jednotku č. 271/1 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 80/537
prodat za kupní cenu ve výši 181 381,- Kč,
bytovou jednotku č. 271/2 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 109/537
prodat za kupní cenu ve výši 234 098,- Kč),
bytovou jednotku č. 271/3 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 65/537
prodat za kupní cenu ve výši 153 190,- Kč,
bytovou jednotku č. 271/4 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 88/537
prodat za kupní cenu ve výši 181 598,- Kč,
bytovou jednotku č. 271/5 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 93/537
prodat za kupní cenu ve výši 211 553,- Kč,
bytovou jednotku č. 271/6 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 102/537
prodat za kupní cenu ve výši 223 580,- Kč,
výše jednotlivých kupních cen jsou odvozeny z vypracovaného znaleckého posudku, kde
cena budovy včetně příslušenství je stanovena
na 1 185 400,- Kč,
podle zákona o vlastnictví bytů město Dubá
zašle písemné nabídky ke koupi bytových jednotek současným nájemcům, kteří mají po obdržení této nabídky lhůtu šesti měsíců na přijetí
nabídky, tzn. i zaplatit stanovenou kupní cenu
a podepsat kupní smlouvu,
v případě přijetí nabídky bude konkrétní
prodej následně předložen ke schválení zastupitelstvu města Dubá, a poté bude možné uzavřít kupní smlouvu,
kupní cena musí být zaplacena v jedné
splátce nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 1
5a) SCHVÁLILO po projednání ve finančním
výboru zastupitelstva kladný hospodářský výsledek z hospodářské činnosti města Dubá
(organizační složky města Dubá Městské lesy
Dubá a Autocamp Nedamov) za rok 2008, a to
ve výši 689 043,10 Kč, a v této souvislosti
ROZHODLO na návrh finančního výboru
zastupitelstva že tato částka bude ponechána
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jako rezerva na investice v Autocampu Nedamov.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
5b) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve fi nančním výboru zastupitelstva předložený rozbor hospodaření Základní školy Dubá, příspěvková organizace města Dubá za rok 2008, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva kladný hospodářský výsledek
hospodaření této příspěvkové organizace za rok
2008, a to ve výši 185,77 Kč.
SCHVÁLILO na návrh ředitelky Základní
školy Dubá převod kladného hospodářského výsledku do fondu rezervního této příspěvkové organizace.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
5c) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve
finančním výboru zastupitelstva předloženou
výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy
Dubá, příspěvková organizace města Dubá za
rok 2008, viz příloha k nahlédnutí na Městském
úřadě Dubá.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva kladný hospodářský výsledek
hospodaření této příspěvkové organizace za rok
2008, a to ve výši 45 384,94 Kč.
SCHVÁLILO na návrh ředitelky Mateřské školy Dubá převod kladného hospodářského výsledku do fondu rezervního ve výši
25 384,94,- Kč a do fondu odměn ve výši
20 000,- Kč této příspěvkové organizace.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
5d) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Dubá za rok 2008, vypracovanou Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor kontroly.
SOUHLASILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva v rámci projednávání závěrečného
účtu města Dubá, s celoročním hospodařením
města Dubá za rok 2008 s kladným výsledkem
ve výši 331 100,34 Kč, viz příloha závěrečný
účet města Dubá k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
ULOŽILO na návrh finančního výboru zastupitelstva panu tajemníkovi a paní účetní na základě
závěrů zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubá za rok 2008, odstranit méně závažnou chybu týkající se ocenění části městských
pozemků reálnou hodnotou tak, aby tato hodnota
byla v souladu se zákonem o účetnictví.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
5e) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č.1 rozpočtu
města Dubá na rok 2009, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Na straně příjmů došlo
k úpravě o 2 179 000,- Kč a na straně výdajů
o 6 108 000,- Kč. Navýšení výdajů je především
v paragrafech: silnice, kanalizace, předškolní zařízení, základní škola, údržba památek a nebytové prostory města. Schodek, který touto úpravou
vznikne ve výši 3 929 000,- Kč bude kryt z přebytků hospodaření města v minulých letech.
6) VYBRALO na návrh paní starostky zhotovitele na zpracování „Lesního hospodářského plá-

nu Městských lesů Dubá s platností od 1.1. 2011
do 31.12. 2020“ společnost EKOLES-PROJEKT
s.r.o., Jablonec nad Nisou.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Na výzvu veřejné zakázky
malého rozsahu reagovaly v termínu celkem 3 firmy. Dle hodnotících kritérií a návrhu smlouvy byla
hodnotící komisí jako nejlepší vybrána společnost
EKOLES-PROJEKT, s.r.o. a zastupitelstvu doporučeno uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo dle
návrhu, v cenové nabídce 430,00 Kč/ha bez DPH.
Při předpokládaném rozsahu 795 ha celková cena
zakázky činí 341 850,- Kč bez DPH.
7) POVĚŘILO paní starostku zastupováním
města Dubá na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s., Teplice, která se uskuteční dne 3. června 2009 v Mšeném-Lázních.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložené Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k výzvě IOP číslo 02 eGovernment v obcích
– CzechPOINT.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předloženou žádost pana V.P., ve věci změny způsobu
úhrady kupní ceny za koupi budovy č.p. 55 v Českolipské ulici v Dubé takto: část kupní ceny ve
výši 240 000,- Kč uhradí strana kupující při podpisu kupní smlouvy nejpozději do 11. června 2009.
Doplatek kupní ceny ve výši 350 000,- Kč zaplatí
strana kupující z úvěru od společnosti Škoda Auto,
a.s. Mladá Boleslav v termínu nejpozději do jednoho měsíce po provedení zápisu vlastnického práva
k prodávanému domu do katastru nemovitostí.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Panu V.P. zastupitelstvo
umožnilo změnou způsobu úhrady kupní ceny
čerpat bezúročnou půjčku od zaměstnavatele na
koupi městského domu č.p. 55 v Dubé.
10) PROJEDNALO předloženou žádost pana
P.Č. o stanovisko zastupitelstva města Dubá
k umístění fotovoltaické elektrárny na pozemcích
společnosti Bau-Geo s.r.o. v Dubé.
SOUHLASILO na návrh paní starostky
s výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemcích společnosti Bau-Geo s.r.o. v Dubé.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: S výstavbou by došlo ke značnému zkulturnění lokality, odstranění hal a zpevněných ploch. Solární park je nehlučný, s absencí pachů a nákladní dopravy. To vše je v souladu s plánovanou rekonstrukcí bývalé sušárny chmele a jejím
dalším využitím jako turistické atrakce.
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
– dokončení rekonstrukce zahrady Mateřské školy Dubá
komentář starostky: Dne 14.5. 2009 byla slavnostně předána do užívání nově zrekonstruovaná zahrada mateřské školy. Potřebná částka
2 933 437,- Kč byla poskytnuta z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod se
spoluúčastí města Dubá ve výši 293 344,- Kč.
Všichni příchozí obdivovali nově pořízené vybavení a zařízení, děti vyzkoušely jednotlivé atrakce
– zvláště velký úspěch měla trampolína a kolotoč.
Připraveno bylo také bohaté občerstvení. Zahrada
bude sloužit nejen pro zábavu, ale i ke vzdělávání.

Podmínky pro využívání zahrady mateřské školy
budou zveřejněny.
– výstavby sociálního zařízení v Autocampu
Nedamov
komentář starostky: Nové sociální zařízení
bylo dokončeno 30. dubna 2009. Doufám, že
všem návštěvníkům bude sloužit k jejich spokojenosti a budou se do našeho areálu i města
rádi vracet.
– rozšíření veřejného osvětlení v Dubé
komentář starostky: V letošním roce stejně jako
loni dochází ke zkvalitňování veřejného osvětlení
(VO) ve městě. Tento měsíc došlo k rozšíření VO
v parku u domu seniorů. Akci realizovala firma Elmonta HPM spol. s.r.o. z Nového Boru.
– úpravy prostranství v okolí sklípků v Sadové
ulici v Dubé
komentář starostky: Skalní tesané sklípky
jsou unikátní stavby. Byly vyhloubeny ve svazích a terénních terasách, jsou dokladem historického vývoje tvůrčího využití přírodních podmínek. Sklípky jsou řadu let neopravovány a jejich
okolí bylo zarostlé mnohaletými nálety. Naši zaměstnanci ve svažitém terénu vyřezali a vyčistili okolí sklípků. Nyní dochází k výběru firmy na
stavební opravy.
– podání žádosti o dotaci na rekonstrukci podstavce s křížem na návsi ve Dřevčicích
komentář starostky: Podstavec s křížem pochází z druhé poloviny 18. století. Zastupitelé
rozhodli požádat Liberecký kraj o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na
rok 2009, celková částka projektu je 94 830,- Kč
se spoluúčastí města ve výši 9 830,- Kč.
– autobusové linkové letní turistické dopravy Máchovým krajem
komentář starostky: Zastupitelstvo stejně jako
loni bude přispívat na provoz sobotní a nedělní
linky autobusu letní dopravy Máchovým krajem
v částce cca 13 400,- Kč. V případě, že bude použit cyklopřívěs bude provoz rozšířen i na pátek
a zastupitelstvo poskytne úměrně vyšší částku,
tedy cca 21 000,- Kč.
– prezentace pilotního projektu IDOL
komentář starostky: KORID LK, spol. s.r.o. –
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje
– pořádá prezentaci 27.5. 2009 od 9,30 hodin
v zasedací místnosti ve druhém patře Městského úřadu v České Lípě.
– voleb do Evropského parlamentu v roce
2009
komentář starostky: Ve dnech 5. a 6. června
2009 se uskuteční na území České republiky
volby do Evropského parlamentu. Místem konání voleb v obci Dubá je ve volebním okrsku č. 1
Dubá volební místnost v budově radnice, ve volebním okrsku č. 2 Dřevčice je volební místnost
v budově č.p. 1 (bývalá knihovna) a ve volebním
okrsku č. 3 Deštná je volební místnost v budově
č.p. 9 (knihovna). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb můžete obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Zasedání zastupitelstva
se bude konat 11. 6.
od 18.00 v Dubé.
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v dubnu

l Dne 1.4.2009 od 11:06 do 13:32 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Horek s technikou CAS-25 Liaz v poštu 1 + 2. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byly
zjištěny zatopené sklepní prostory o rozměru
3,5 x 6 metrů do výše cca 35 cm. Jednotka provedla odčerpání vody pomocí motorového plovoucího čerpadla. Na místě bylo provedeno přirozené odvětrání sklepních prostorů. Velitel zásahu: Jaroslav Hoza.
l Dne 2.4.2009 od 15:39 do 16:50 hodin vyjela
jednotka k požáru do Deštné s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí
v komínovém tělese. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí ze střechy bytového domu za pomoci jednoho dílu nastavovacího žebříku a za stálého sebejištění zasahujících hasičů. U komínového tělesa došlo k porušení jeho pláště. Na místě byl
vysloven zákaz používání do provedení opravy
a následné revize odborně způsobilou osobou.
Příčina vzniku byla v nedostatečně vymeteném
komínovém tělese. Škoda byla vyčíslena na
30.000,- Kč, uchráněné hodnoty: 380.000,- Kč.
Velitel zásahu: Miloš Mařík
l Dne 10.4.2009 od 12:48 do 15:07 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Loubí s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 1. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byly
zjištěny zatopené sklepní prostory v rekreačním
objektu. Jednotka zajistila na místě vypnutí přívodu elektrického proudu. Na odčerpání vody po
technické závadě na přívodu tlakové vody použila plovoucí motorové čerpadlo a na lokální odčerpání bylo použito elektrické čerpadlo. Velitel
zásahu: Tomáš Mařík.
l Dne 11.4.20009 od 15:30 do 20:30 hodin byla
jednotka vyslána na pomoc k požáru do Starých

Splav – Pod Borným s technikou CAS-32 T148
v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu byla jednotka s technikou určena na doplňování vody k požářišti. Jednalo se o požár lesního porostu na ploše 4,5 ha při
kterém hořela lesní hrabanka, nižší křovinatý porost a klestí. Příčina vzniku byla nedbalost, nebo
úmyslné zapálení. Velitel družstva: Tomáš Mařík.
l Dne 25.4.2009 od 13:27 do 14:08 vyjela jednotka k požáru do Zakšína s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár kontejneru na komunální odpad. Lokalizace a následná
likvidace požáru byla provedena jedním proudem
vysokotlaku. Vlivem sálavého tepla došlo k poškození a částečnému zničení dalších dvou kontejnerů. Škoda byla vyčíslena na 16.800,- Kč. Příčina vzniku požáru byla hrubá nedbalost – vysypání žhavého popela do kontejneru ve kterém se
mimo komunálního odpadu nacházely nebezpečné látky (zbytky barev) které do kontejneru nepatří. Na místě byla přítomna Policie ČR, která
zajistila fotodokumentaci z místa zásahu. Velitel
zásahu: Miloš Mařík
Zde došlo k porušení zákona číslo 133/1985 Sbírky zákonů ve znění pozdějších právních předpisů „Zákon o požární ochraně“ a vyhlášky města
– „Požární řád města Dubá“.
l Dne 26.4.2009 od 15:25 do 15:46 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Rozprechtic
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn spadlý strom na komunikaci II. třídy číslo
259. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové
pily rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky. Velitel zásahu: Tomáš Mařík.
l Dne 26.4.2009 od 18:31 do 20:48 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci do Pavli-

Pozvánka do Sosnové

V sobotu dne 6. června 2009 v čase od 10.00 do 16.00 hodin proběhne
na Autodromu v Sosnové již 8. ročník „Dne s policií a ostatními složkami
IZS“. Spolupořadateli akce jsou Policie ČR – Územní odbor Česká Lípa,
město Česká Lípa, Městská policie Česká Lípa, Hasičský záchranný sbor
Česká Lípa a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.
Autodrom Sosnová přispěl do programu projektem „MOGUL SAFETY
CUP“, který podporuje bezpečnost v silničním provozu. V rámci tohoto projektu mohou motoristé s trvalým bydlištěm v České Lípě bezplatně projít
základním kurzem bezpečné jízdy. Pod vedením profesionálních instruktorů kurzů bezpečné jízdy budou zájemci absolvovat šedesátiminutovou
teoretickou přípravu a v následujících devadesáti minutách praktickou část
výuky na autodráze (zde se procvičí ve vyhýbacích manévrech, správném
brždění vozidel apod.). Zájemci se mohou od 11. května zaregistrovat na
webové adrese www.mogulsafetycup.cz. Sebou je nutné mít platný řidičský průkaz a vlastní osobní vozidlo.
Návštěvníci akce mohou mimo jiné shlédnout činnost policejních psovodů,
ukázku zadržení nebezpečného pachatele příslušníky stálé pořádkové jednotky Územního odboru Česká Lípa (těžkooděnce) nebo ukázku součinnosti příslušníků hasičského záchranného sboru se zdravotníky záchranné služby.
Všichni motorizovaní návštěvníci mohou využít bezplatného změření
tachometru vozidla policejním radarem nebo autoškoly smyku, která bude
probíhat na profesionální dráze autodromu.
Pro děti jsou připraveny soutěže o ceny v jízdě na kolech nebo ve střelbě
ze vzduchovky. Děti mohou využít k zábavě i leaserovou střelnici, motokáry,
mini autíčka, skákací hrad a další zajímavé atrakce. Program dne vyplní i hudební vystoupení Petra Šišky a navíc zazpívají i známí muzikáloví zpěváci.
por. Bc. Ivana Baláková

ček s technikou: RZA I Nissan Patrol a CAS-25
Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byla zjištěná rozlomená
borovice na komunikaci II. třídy číslo 260, která
byla částečně zavěšená ve sdělovacím vedení.
Jednotka provedla pomocí motorových pil a nastavovacího žebříku odřezání zavěšených větví
z vedení za stálého sebejištění lezeckým vybavením jednotky. Před odjezdem byl proveden úklid
vozovky. Velitel zásahu: Tomáš Mařík.
l Dne 30.4.2009 od 19:23 do 20:42 hodin vyjela jednotka k úniku ropných produktů na komunikaci I. třídy číslo 9 s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu byl
zjištěn únik z osobního automobilu po technické
závadě na vozidle v rozsahu Jestřebí – Zakšín.
Jednotka provedla asanaci komunikace pomocí
320-ti litrů sorbentu Vapex. Na místo zásahu byl
Operačním střediskem HZS Česká Lípa vyslán
správce komunikace, který zajistil úklid vozovky
z Jestřebí k odbočce na Chlum. Velitel zásahu:
Tomáš Mařík.
Jaroslav Hoza
PLACENÁ INZERCE

ROZVOZ PALIVA
Tomáš Pícha
731 449 893
PLACENÁ INZERCE
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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

Poklad na Dubsku

Vizitka: Je mu 36 let a v Dubé žije od narození. Vyučil se v Děčíně jako kuchař a číšník,
poté pracoval v Zahrádkách. Od roku 1998 je zaměstnaný na zámku Berštejn, poslední 3 roky na
pozici šéfkuchaře. Je ženatý, s manželkou Evou
vychovávají dva syny (1,5 roku a 5 let).

Karle, jak se Ti povedlo najít pravěkou amforu?
Minulý rok v říjnu jsme šli s kamarádem houbařit do lesa. Když jsem hledal houby mezi skalami poblíž Zátyní, zaujalo mne cosi u průrvy
ve skalní stěně. Bylo to zahrabané mezi listím.

K mému údivu jsem z listí vyndal zajímavou nádobu. Už v té chvíli jsem byl přesvědčen, že jde
o velmi starou keramickou věc a poměrně zachovalou. Vzal jsem ji s sebou domů.
Co s ní bylo dál?
Doma manželka do té „staré keramické
vázy“ dala květiny a vystavila ji v chodbě jako
dekoraci na Vánoce (smích). Měl jsem ji stále
na očích, a tak mi to nedalo a zajímal se dále.
Oslovil jsem také Lucii Heringovou z Dubé, která právě studuje archeologii na univerzitě v Plzni. Lucie potvrdila, že jde o velice zajímavý nález. Amforu vyfotila a pomohla mi zkontaktovat
muzeum v České Lípě. Pánové si pro tu věcičku
pak osobně přijeli.
Dozvěděl jsi se, co přesně jsi našel?
V protokolu je uvedeno, že jde o keramickou nádobu z pozdní doby bronzové. Amfora
je z 85 % zachovalá. Chybí pouze okraj nádoby
a ouška. Výzdoba prý nasvědčuje mladší lužické
kultuře přecházející do kultury haštatské. V jednom místě je příčně prasklá.
To je prostě možné jen tak v lese najít téměř
3.000 let starou věc?
Archeologové říkali, že vše nasvědčuje tomu,
že nádoba byla dlouho uložena v zemi. Snad ji
tedy vyhrabala zvěř na povrch. Já už ji našel jen
v listí. Je to o štěstí.
Máš představu, jakou má Tvůj nález hodnotu?
Pro mne cenu nálezného (smích). Stále jsem překvapený, že jsem z listí vyhrabal
a v rukou držel něco tak neobyčejně starého,

co se dá vidět jen v muzeu. Z hlediska archeologie, Dubska a Českolipska má tahle amfora
velký význam. Zatímco podobných pravěkých
věcí se v Česku našlo kolem velkých měst
více, v našem okolí je to unikát. Archeologové se zmínili, že v minulosti objevili pár úlomků keramiky asi půl kilometru od místa mého
nálezu, ale z těch střepů se nedalo bezpečně
určit, z jakého období pocházejí. A tak amfora pomohla.
Bude někde možné amforu vidět?
Ano. Do měsíce by měla být vystavena v expozici Vlastivědného muzea a galerie v České

Lípě. Jak jsem slyšel, objeví se dokonce jako
vzácný nález i na webových stránkách muzea:
www.muzeumcl.cz . Určitě se ale s rodinou vypravíme do České Lípy, abychom amforu viděli
v celé kráse na vlastní oči. Jen se jí už nebudeme moci dotýkat a vkládat do ní vánoční ozdoby (smích).
Markéta Slezák
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Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

KULTURNÍ KOMISE
PŘIPRAVUJE:

26. června Slavnostní
znovuvysvěcení
Kaple sv. Trojice v Horkách – Svěcení,
Bohoslužba, hudební vystoupení Schola
27. června Letní slavnosti pro celou rodinu
v Dubé – Atraktivní program plný zábavy po celý
den
4. července Večerní zábava v Nedamově –
REMIX Františka Nebuželského
11. července Dubský zelenáč – festival Folk &
Country hudby – Představí se Vám skvělé kapely)
18. července Pivní slavnosti v Nedamově –
Čekají Vás vtipné soutěže o (nejen) pivní ceny
Slavnostní znovuvysvěcení Kaple sv. Trojice
Kdy?
26. června, od 16:00
Kde?
Horky
Barokní kaple byla původně vysvěcena r. 1797.
Nyní se světí znovu po rekonstrukci.
Poprvé v historii ji navštíví biskup. Je to výjimečná událost nejen pro věřící. Akce je určena pro
širokou veřejnost. Dopřejte si neobyčejný zážitek.
Máte nyní jedinečnou příležitost názorně ukázat
dětem, jak probíhala záchrana kaple a co je to
akt svěcení.

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ)
PRO KAŽDÉHO

Věděli jste, že nám patří tragické světové prvenství
v onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku? Ročně v ČR takto onemocní více než 8.000
lidí a 6.000 lidí kvůli této nemoci dokonce zemře
– většinou zbytečně. Při včasném odhalení nemoci je totiž 90% úspěšnost na její trvalé vyléčení.
Občané nad 50 let mají proto zdarma vyšetření na
přítomnost krve ve stolici a některé pojišťovny již
proplácejí i konoskopické vyšetření tlustého střeva
v rámci prevence. Myslete více na sebe. Bližší informace najdete na www.prevencerakoviny.cz .

PODNIKATELKA
MĚSÍCE ČERVNA

Rozhovor s příjemnou pedikérkou Alenou Černou
Vizitka: Narodila se v Mělníku a dětství prožila na Mšeně. Z politických důvodů však nesměla studovat, a tak se vyučila dámskou krejčovou. Brzy nato se vdala a pořídila si s manželem velkou rodinu. Společně žili na Hájence
v Kokořínském údolí a Alena pracovala ve vodárně na Stříbrníku. V roce 1988 koupila s manželem rozestavěný domek v Dubé, kam se brzy

16:00 Slavnostní zahájení
Přivítání biskupa Mons. Jana Baxanta
z Litoměřické diecéze
Svěcení, Bohoslužba
Hudební vystoupení sboru Schola z České Lípy
Občerstvení
Přijďte s celou rodinou, budete vítáni!
Letní slavnosti plné televizních hvězd
Kdy? 27. června, od rána do noci
Kde? Na autobusovém nádraží v Dubé
10:00 Slavnostní zahájení
Dubské mažoretky
10:30 Program pro děti
Dětská show
Michaela Dolinová
Bubble show
Marcela Holanová
13:30 Dospělácká show
Kamil Emanuel Gott
18:00 Hudební skupina Septima
Milan Šefčík, Michaela Vyhnálková,
Miroslav Rývora
23:00 Ohňostroj
Nenechte si ujít!
Čeká Vás spousta zábavy pro celou rodinu.

Víte, že nespavostí trpí třetina lidí a ze všech Evropanek nejvíce Češky? Celkem 84 % žen se
dlouhodobě trápí kvůli nespavosti. Pokud Vás
nebo Vaše blízké tento problém zajímá, navštivte internetové stránky www.nespavost.cz .
Patříte mezi seniory, ale chtěli byste se naučit
pracovat s počítačem a internetem? Na www.elpida.cz najdete vše potřebné o kurzech školičky
internetu a mnohem více. Internet je nejen skvělý
komunikační prostředek, ale i pomoc pro snadnější život s handicapy.

Dubský zelenáč – Festival Folk & Country
Kdy? 11. července, od 13:00 do noci
Kde? V autokempu Nedamov
13:00 Slavnostní zahájení 1. ročníku festivalu
13:30 Martin Hejnák, Praha
14:10 Lo3, Dolní Bousov
14:50 Grassroud, Praha
15:30 Pokus
16:10 Sakum Prdum, Ivančice
16:50 Sunset, Mladá Boleslav
17:30 Spolk trio, Liberec
18:10 Frýda & company, Plzeň
18:50 Bodlák, Turnov
19:30 Simona Klímová, Slaný
20:00 Přestávka
21:00 Country zábava s kapelou Sunset
do nočních hodin (vstupné do klobouku)
Vstupné 50 Kč
Děti do 10ti let zdarma
Přijďte se skvěle pobavit! Hrajeme pro Vás.
Aktuální program klubů je zveřejňován v prosklené
vývěsní skřínce před knihovnou. Kluby se schází
v pavilonu knihovny v areálu Malé školy. Klub seniorů: vždy ve středu od 13:00. Klub Malých Dubáčků: každou středu od 10:00 do 12:00.
Danuše Červená
nizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů a nyní poskytuje
zdravotnickou pomoc lidem po celém světě, zejména pak obětem přírodních katastrof, ozbrojených konfliktů a epidemií. V ČR má kancelář od
roku 2006, ale i dříve řada našich lékařů působila v misích této humanitární organizace. Zajímavé aktuality, fotografie, osobní příběhy, deníky a rozhovory z misí najdete na www.lekari-bez-hranic.cz .
Markéta Slezák

Slyšeli jste už o Lékařích bez hranic? Tato orgapřistěhovali. V roce 1990 začala podnikat jako
pradlenka, před 5ti lety si otevřela salón pedikúry a manikúry u náměstí. Má čtyři dospělé syny
(33, 32, 22, 22).
Jaká je? Působí něžně až křehce, ale je to
silná a samostatná žena s velkým porozuměním
pro potíže ostatních. Je spolehlivá, obětavá,
vstřícná a navíc moc příjemná. Těší ji pomáhat
lidem. Lidé ji mají rádi a ona je.
Proč si jí vážíme? Vychovala čtyři syny a přitom si dokázala uchovat krásu. Po dlouhé pauze
s dětmi si záměrně vybrala profesi, při níž může
pomáhat lidem. Kromě toho, že pracuje v Dubé,
jezdí za prací i desítky kilometrů daleko. S pochopením souhlasila s umístění bankomatu v zázemí salónu i s určitými omezeními, která to pro
ni znamená.
Co Vás přivedlo k nápadu stát se pedikérkou?
Když moji synkové vylétli z hnízda, dostavil se
pocit prázdnoty. Péče o domácnost a kytičky mi
najednou nestačila. Věděla jsem, že chci pracovat s lidmi, být jim užitečná a dělat něco, co mě
baví. Měla jsem práci a při praní a mandlování

prádla dost času na přemýšlení o tom, co dál.
Lidé mi ale stále chyběli. Nakonec jsem se rozhodla pro manikúru a pedikúru. Tato služba zde
nebyla. Otevřela jsem si provozovnu u náměstí
a před rokem prádelnu prodala. Nyní ji provozuje paní Kateřina Bouchnerová, a tak ta služba
zde stále funguje.
Co všechno obnáší otevřít si salón?
Udělala jsem si kurz a živnostenský list. Málokdo to ví, ale jako absolvent kurzu pedikúry musíte mít první 4 roky garanta. Kromě toho s tímto
podnikáním souvisí velmi přísné hygienické normy a poměrně časté kontroly provozoven. Musela
jsem investovat do pronájmu prostor a zakoupit
takové vybavení, které mohu kdykoli naložit do
auta a v případě nutnosti převést jinam. I tak je
to ale velmi obtížné. Mám do salónu bezbariérový přístup kvůli starším lidem a jezdí ke mně na
vozíčkách i lidé z Diakonie Dubá.
O Vaše služby je zájem i mimo Dubsko. Kam
až jezdíte?
Každé pondělí dělám pedikúru v domově důchodců ve Mšeně. Jednou za dva měsíce jezdím do domova důchodců v Doksech. Další novou provozovnu buduji v Nebuželích. V provozov-
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ně v Dubé jsem tedy dle možností a objednávek,
pravidelně každý čtvrtek a pátek.
Jak často bychom měli chodit na pedikúru?
Pokud nejsou žádné větší potíže, je dobré
na pedikúru zajít z preventivních a estetických
důvodů jednou za sedm týdnů. Pokud ale potíže existují, určitě bychom měli chodit častěji,
nejlépe jednou za dva až čtyři týdny podle typu
problémů.
Jaké potíže lze pedikúrou řešit?
Základem je odstranění staré zrohovatělé
kůže, ale jako pedikérka řeším také problémy se
zarůstajícími, zdeformovanými a prasklými nehty, ošetřuji defekty, kuří oka, mozoly, zhrublou
a do hloubky prasklou kůži na patách a jiné neduhy, které nohy trápí. Dokonce lze velmi snadno
spravit i silný nehet, co bolestivě praskl. Taková
věc se bez pomoci pedikérky obtížně a zbytečně
dlouho léčí, nehet se o všechno zatrhává a bolí to
téměř neustále. Přitom jej lze vyspravit porcelánem a problém je pryč. Dle zkušeností se snažím
zákazníkům poradit také s běžnými kožními pro-

blémy a často s nepříjemnými infekcemi nehtů.
Jak pedikúra probíhá?
Péče o nohy začíná teplou lázní, která vám
změkčí kůži. Unavené nohy osvěží speciální přísada. Příliš zrohovatělá kůže na patě, bříškách
a přední části chodidla se dobře a citlivě odstraní. Poté řeším specifické problémy nohou zákazníka. Nakonec pokožku nohou ošetřím a upravím
nehty podobně jako u manikúry. Závěr patří masáži nohou, která napomáhá prokrvení chodidel
a nohy nakrémuji.
Co se z nohou dá vyčíst?
Zaměstnání, věk a samozřejmě péči, kterou
jim věnujeme. Zdravé a lesklé nehty jsou zase
odrazem celkového zdraví. Nohy nás celý život
nosí a je to zkrátka vidět. Faktem je, že každá
návštěva pedikúry, a to i nepravidelná, nohám
výrazně prospěje a přináší úlevu. Navíc odejdou pěkně upravené. Zatímco rozpraskané paty
a nehty s oprýskaným lakem dělají svým majitelkám ostudu, i když chodí v sebekrásnějších botách s otevřenou špičkou a volnou patou.

VÝLET SENIORŮ

procesy musí projít obyčejný malý skleněný korálek, než se z něj stane krásná lesklá ozdoba.
Zámek Sychrov přivítal výpravu voňavou
květnovou přírodou v krásném parku, příjemnou
průvodkyní i slavnostními fanfárami.
Všichni byli spokojeni a děkují vedení města
za podporu těchto oblíbených akcí.
Danuše Červená

Ve středu 20. května se dubští senioři vypravili
na dlouho očekávaný výlet. Tentokrát si v klubu
jako cíl vybrali Kozí farmu v Pěnčíně a zámek
Sychrov.
Zajímavým zjištěním pro všechny bylo, že
kozí sýr je dobrý a nemá nepříjemnou vůni, jak
se traduje. Všichni také viděli, kolika výrobními

JÍROVEC ŽLUTÝ

nebo také pávie žlutá (Aesculus octandra)
Dříve se jírovci žlutému říkalo osmityčinkový. Řadí se mezi rostliny krytosemenné a do
čeledi jírovcovitých (Hippocastanaceae). Pochází ze Severní Ameriky, kde roste od Texasu a Alabamy po Pensylvanii, především v horských údolích a na úpatí svahů. Do Evropy byl
přivezen v roce 1764. U nás se pěstuje na podobných stanovištích jako jeho příbuzný, původně jihoevropský jírovec maďal. Má rád kyselou
vlhkou humózní půdu a oproti jírovci maďalu je
odolný vůči klíněnce. Patří mezi oblíbené parkové dřeviny, ale je užitečný i pro včelařství.
Jírovec žlutý dorůstá výšky až 20 m (výjimečně 30 m) a tvoří rozložitou, rovněž až 20 m širokou korunu. Jeho listy jsou podobné listům jírovce
maďalu, ale jejich lístky jsou úzce elipčité a jemněji pilovité. Kvete ve stejnou dobu jako jírovec
maďal, s tím rozdílem, že jeho květy na dlouhých
řídkých latách jsou sírově žluté s hnědočervenými
skvrnkami. Plody mají kulovitý tvar, jsou beztrné
a jedovaté. Uvnitř bývají obvykle dvě semena.
–myš–
s odborným přispěním Ing. Marty Knauerové

Jírovec žlutý na bývalém hřbitově v Dubé

V nabídce máte i manikúru, že?
Manikúra je krásná práce, jejíž výsledek je
okamžitě vidět. Potěší. A říká se, že jeden z prvních pohledů věnovaný druhé osobě směřuje na
ruce. Nabízím klasickou i přírodní manikúru a modelář nehtů. Používám porcelán a gel k opravám,
na přání nehty prodlužuji, lakuji a zdobím. Dělám
také japonskou přírodní manikúru P. Shine, která
je ve světě velmi oblíbená u žen i u mužů. Výsledkem je dojem zdravých a krásně upravených,
vyleštěných nehtů. Nabízím vlastně totéž, co je
zvykem ve velkých městech, ale za mnohem přijatelnější cenu.
Jak se mohou zákazníci objednat?
Nové objednávky velmi ráda přijmu na telefonu 774 326 166. Zákazníkům z Dubé obvykle nabízím čtvrtek a pátek, ale vždy se snažím lidem
vyjít maximálně vstříc dle možností. Salón je na
adrese Školní 82 - vchod přímo vedle bankomatu. Přijďte, těším se na Vaši návštěvu.
Markéta Slezák

Policisté
a motorkáři

Na motorkáře projíždějící Deštnou se v sobotu
23. května zaměřilo na dvě desítky policistů nejen z České Lípy. Preventivní akci připravila Policie ČR společně s Libereckým krajem. Podle slov
vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Stanislavy Jakešové, si pro tuto
akci vybrali Deštnou především proto, že velká
část dopravních nehod, v nichž hrají motorkáři
podstatnou roli, se odehrála právě na úseku silnice I/9 od Bukovce až za Dubou.
Každý, kdo měl zájem, se mohl dozvědět bližší informace nejen o nehodovosti v Libereckém
kraji, ale také přímo o situaci panující na Dubsku.
Přítomní si mimo jiného mohli vyzkoušet první
pomoc. K vidění zde byla také nová technika, která nyní slouží policistům ke snadnějšímu dopadení řidičů vozidel i motorkářů, kteří se dopustí
dopravního přestupku.
Nutno podotknout, že sami motorkáři o tuto
akci projevili velký zájem a mnozí z nich stavěli
na stanovišti před obchodem v Deštné i bez výzvy policistů.
Zuzka Martínková
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Z historie Dubska

DUBSKÁ RADNICE

Město Dubá nevzniklo živelně, bylo založeno kolem roku 1300 nedaleko původní osady tak zvaně
na zelené louce. Souviselo to se snahou osídlit, čili
kolonizovat v té době poměrně pusté části země.
Kolonizační města se stavěla podle jednotného
plánu – pravoúhlé náměstí k pořádání trhů, z jehož rohů vybíhaly ulice do okrajových částí. Bloky městské zástavby byly rozparcelovány na úzké
dlouhé pozemky, na jejichž hraně byl postaven dům
štítovým průčelím do ulice či náměstí. Zadní části
parcel sloužily hospodářským účelům. Na mnoha
místech se tento systém dochoval dodnes. I v Dubé, byť domy samotné byly později přestavěny.
V průběhu 14. století se v zemi městská samospráva vyvinula natolik, že poté vznikla potřeba vý-

stavby radničních domů. Písemná zpráva o Dubé
jako městě pochází z roku 1391. Vzhledem k tomu,
že náměstí bylo tehdy již obestavěno kolem dokola
a zároveň jiné místo pro radnici než v centru nepřicházelo v úvahu, byla nově postavená budova vysunuta před již existující zástavbu. Podobně řešili
situaci i v mnoha dalších městech.

Dubáček

dočkala nevzhledných nových oken, které ji hyzdily až do roku 2008, kdy došlo k jejich výměně
za tvarově vhodnější. Současně byl při této renovaci z prvního patra odstraněn nepůvodní balkónek, o kterém se traduje, že posloužil roku 1946
Klementu Gottwaldovi k projevu k shromážděným
obyvatelům. Podle dobových fotografií ale Gottwald mluví z dřevěného podia, postaveného před
radnicí. Když byl v roce 1992 vrácen Dubé statut
města, stala se radnice sídlem městského úřadu
a městské samosprávy. V současné době postupně probíhají práce, které by celému objektu měly
vrátit jeho původní krásu a důstojnost.
–myš–

Radnice v roce 2009

Stabilní katastr – stav před požárem

Kresba radnice na mape z roku 1749

Současná katastrální mapa

V Dubé postavili radnici ve východní části náměstí, ale její vzhled ani dobu výstavby nelze nijak doložit. Pravděpodobně byla poničena požárem
v roce 1695, kdy vyhořely dvě třetiny města, škola,
špitál i kostel Nanebevzetí Panny Marie a Dubá přišla o důležité listiny a knižní zápisy. Teprve mapka
z roku 1749 ukazuje přibližnou podobu, jakou radnice v té době měla – vidíme velký jednopatrový dům
s vysokou střechou a věžičkou uprostřed. Ovšem
požár, který vzplál v noci z 3. na 4. června 1845
byl staré radnici osudný. Shořelo tehdy 95 obytných
domů, 48 stodol, poškozen byl kostel sv. Kříže, fara
a také radnice. Na pomoc městu přijeli hasiči se
stříkačkami mimo jiné až z Bělé pod Bezdězem
a z Nového Boru a podařilo se jim zachánit městský archiv s veškerými doklady, městské knihy a také památeční křesla z roku 1738. Tragický požár
připravil o střechu nad hlavou 168 rodin, proto se
urychleně začalo s obnovou města. Shořelé domy
byly z větší části dřevěné, nové se stavěly z pískovce a opuky z lomů v blízkém okolí Dubé. Cihly dodávala novoberštejnská cihelna, jejíž zbytky
jsou patrné v zahradě nad hřbitovem. Novou radnici, které se lidově říkalo „Landhaus“, postavili ne
na místě té vyhořelé, ale na vedlejším, jihozápadním rohu náměstí. Roku 1850 byla stavba posvěcena, o rok později uvedena do provozu. Protože
si radnici postavili dubští měšťané vlastními silami,
nechali na tympanon zhotovit nápis: VIRIBUS UNITIS CIVES DUBENSES MDCCCLI (Spojenými silami občané Dubé 1851).
Dubá, právě se vzpamatovávající z ničivého
požáru, byla v roce 1848 ustavena sídlem nejen
okresního hejtmanství, ale i soudu a četnického
velitelství. Proto bylo v nové radnici pamatováno
i na cely pro vězně. Později v radnici sídlil okresní úřad, který byl v roce 1949, po zrušení okresu
Dubá, přenesen do Doks. Když byl Dubé odebrán
titul město, stala se radnice sídlem Místního národního výboru. V letech 1959 - 61 byla v prvním patře zřízena pamětní síň – muzeum, jehož exponáty
po zrušení muzea byly z větší části převezeny do
Vlastivědného muzea v České Lípě, zbytek se nachází v Bělé pod Bezdězem.
V roce 1964 byla empírová dubská radnice zapsána do seznamu kulturních památek, přesto se

Radnice okolo roku 1920

Radnice v roce 1974

Bývalé vězení či šatlava v bočním traktu radnice

Dubáček -
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Nápady pro turisty

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V RADOUNI
Vesnice Radouň je od Dubé vzdálená přibližně
18 km, cestu proto můžeme bez větší námahy absolvovat na kole, pohodlněji autem a ve
všední den lze k výletu využít i linkový autobus. Pojedeme-li na kole, zvolíme trasu z Dubé kolem bývalého letiště do Pavliček, dále do
Tuhaně, kde pojedeme směrem na Sukorady.
U Božích muk odbočíme vlevo do Mošnice,
kde se mezi oběma rybníky dáme kamenitou zpevněnou cestou k bylochovské silnice,
kde zabočíme doprava. Na křižovatce u velké
lípy se dáme další zpevněnou cestou doleva
do osady Újezd a dále do osady Veselí. Odtud pokračujeme do Chcebuze a do Radouně.
Na obě zpevněné cesty by lépe vyhovovalo
horské kolo, protože mají značně nerovný povrch. Horší sjízdnost vynahradí krásné výhledy do krajiny.
Osadu Radouň tvoří 107 domů s přibližně
280 obyvateli. Leží v bývalém okrese Litoměřice
a náleží ke Štětí, které je vzdálené pouhé 4 kilometry. Vsí protéká potok Obrtka. Podle historických pramenů byla Radouň rozdělena na 3 části a byla zde tvrz, po které není nyní ani stopy.
Hlavní radouňská ulice ústí do rozlehlé návsi,
dnes s parkovou skupinou vysokých stromů, rybníčkem a nedávno opravenou kaplí sv. Floriána
z roku 1767. Předchozí rekonstrukce této stavby
proběhly v roce 1866 a v roce 1930. V Radouni byla kromě katolického svatostánku také židovská synagoga, postavená v 19. století v ulici,
vedoucí z návsi západním směrem. Přežila kupodivu II. světovou válku, ale kolem roku 1980
byla zbořena. Židovská obec v Radouni zakoupila 17.9.1788 pozemek na návrší nad obcí, kde
založila o rok později židovský hřbitov pro souvěrce z Radouně, Dubé, Štětí, Chcebuze, Brocna
a okolí. Po svém vzniku byl dvakrát rozšiřován,
nejprve v 1. pol. 19. století a pak na začátku století dvacátého. V roce 1920 zde byla postavena
osmiboká obřadní síň v novorománském slohu
s unikátní betonovou kopulí.

Na hřbitově se nachází přibližně 200 náhrobků, vesměs v katastrofálním stavu. Přitom některé pocházejí z 1. poloviny 19. století.
V Národním archivu v Praze uchovávají plán
hřbitova z let 1905 - 1908 od Alfréda Picka

Židovský hřbitov v Radouni
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20. století. Také zde byli pochováni členové rodiny Reichmannových z domu čp. 40, někteří
z rodiny Hahnových z tak zvaného Panského
domu – dnešní pošty čp. 192 nebo Hellerovi
z čp. 45. Jediný zachovaný a identifikovatelný

Kaple sv. Floriána

Náhrobky na židovském hřbitově

a pohřební knihu, která obsahuje 621 záznamů
z let 1787 - 1938. Na málokterých náhrobcích
jsou již dnes čitelné nápisy, především proto,
že z mnoha z nich byly zcizeny mramorové desky se jmény, ale i vinou nešetrného restaurování. Od roku 2003 probíhá na hřbitově rekonstrukce, byla již opravena kamenná ohradní
zeď a částečně i obřadní síň.
Podle pohřební knihy našli na radouňském
židovském hřbitově poslední místo odpočinku
z Dubé například členové rodiny Bergmannových z čp. 13. Tento dům na náměstí v Dubé
byl zbořen po havárii průčelní zdi v 70. letech

je náhrobek Salomona Hellera z Dubé, který
zemřel v roce 1902. Náhrobek ale příliš horlivý restaurátor téměř znehodnotil.
Pro zpáteční cestu, pokud nejedeme autobusem, je možné volit z několika tras. Například je možné jet do Křešova, zde odbočit na
Lomy a Strachaly, pak pokračovat do Bylochova a odtud do Bukovce na silnici 1/9, po které
se vrátit do Dubé. V Křešově je ale také možné
dát se na Snědovice, Střížovice, dále pak na
Velký Hubenov, Sukorady a přes Tuhaň a Pavličky do Dubé.
–myš–

Náhrobek Salomona Hellera

Jeřáb muk-dva stromy u cesty ke hřbitovu
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Ze života škol

Čarodějnické
odpoledne

Dne 30. dubna se konala akce školní družiny
a školního klubu „čarodejnické sportovní odpoledne“. Nejprve se uskutečnila přehlídka kostýmů. Dětem i vychovatelkám to moc slušelo a tak jsme se
i vyfotili. Pak už byl čas jít na hřiště, kde se soutěžilo v netradičních disciplinách (hod smetáčkem
na cíl, hod koštětem do dálky, poskoky s míčem,
chůze s knihou na hlavě, cvrnkání kuliček do důlku,
zkouška rovnováhy, chůze na chůdách). Děti si zasportovaly, užily si soutěže a zbyly jim i síly zařádit
si na průlezkách. Odměnou dětem bylo osvědčení,
že se stali čarodejnickými učni a drobná sladkost.
Ještě bych touto cestou chtěla poděkovat paní Žalovičové, která nám při soutěžích pomáhala.
vedoucí vychovatelka Lenka Treutnerová

Florbalový
turnaj

Na naší škole se 16. 4. konal turnaj ve florbale.
Turnaje se zúčastnili, kromě žáků naší školy, žáci
ze školy v Kravařích, Bělé pod Bezdězem, ZŠ Špičák Č. Lípa a ZŠ Pátova taktéž z České Lípy.
Starší chlapci po velmi nervózním vstupu do
turnaje, kdy inkasovali góly dvakrát v úvodní minutě, obsadili nakonec čtvrté místo. Vítězem v jejich kategorii se stala ZŠ Bělá pod Bezdězem,
druzí byli žáci Kravař a na třetím místě skončili žáci ZŠ Špičák. Mladším chlapcům se dařilo
o poznání lépe a obsadili celkově druhé místo.
Skvělý výkon v brance podal Milan Petrik, v poli
se dařilo střelecky zejména Dominiku Šestákovi.
Oběma chyběl jeden gól k tomu, aby si odnesli
i individuální ocenění v podobě poháru pro nejlepšího střelce a brankáře turnaje. Vítězem v této kategorii se stala ZŠ Špičák, třetí skončila ZŠ
Bělá a na čtvrtém místě ZŠ Pátova.
I přes náročnou organizaci se turnaj velmi
vydařil, poděkování patří panu Kadlečkovi, který na tuto akci věnoval nádherné poháry, panu
Slovákovi, který pomohl přivézt plastové mantinely a FBC Česká Lípa, která nám tyto mantinely
bezplatně zapůjčila a samozřejmě všem hráčům
za předvedené sportovní výkony.
F.Kadlec, hlavní organizátor akce

Žabí tah

Ke 20.4. naše škola ukončila letošní pomoc při
jarním tahu žab, které se věnuje již sedmým rokem. Do letošní pomoci se zapojily i děti z MŠ.
Celkem na našem kontě máme 3 101 kusů!!!
Mgr. Jana Mašková

třída

počet
kusů

celkem

I.A, I.B

17

17

II.

38

38

III.

23

23

IV.,Bodlinky
MŠ

202 2 čolci

202

19
299 2 čolci

19
299

Les ve škole, škola v lese

V letošním školním roce se naše ZŠ Dubá zapojila do projektu Les ve škole, škola v lese.
Žáci během roku zpracovávají různé úkoly při

projektovém vyučování. Jednou z aktivit byla
i vycházka do lesa, připravená ve spolupráci se
Správou CHKO Kokořínsko. První třídy vyrazily

28. dubna směrem na Mlýnek a Barboru. Cestou si děti prohlédly rostliny v lese a na louce,
dostaly pracovní list a společně v něm odhalovaly, jak roste les, jak vypadá les v různých ročních
obdobích a která zvířátka se schovávají na stromě. Na závěr postavily krásné domečky pro lesní

I divadlo bylo ve škole

Honzování aneb tři pohádky k pousmání byl
název představení divadýlka Matýsek, které
do naší školy zavítalo v pátek 24. dubna z Nového Boru. V první pohádce se děti vypravily
s líným Honzou až do Japonska. Ve druhé se
silný Jan utkal s čertem i králem. Ve třetí pohádce na děti vykoukly dřevěné loutky a děti
s mini šly do pohádky o líné Janě. Úžasné vystoupení Vaška Juřici a Michala Vaňka zaujalo i páťáky tak, že ani nedutali! Divadýlko nás
již navštivilo s Námořnickou pohádkou, a tak
jsme rádi sáhli po jejich další nabídce. Všem
doporučujeme.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček

V pondělí 11. května k nám do ZŠ Dubá zavítalo
Karlovarské hudební divadlo a představilo nám hudební pohádku Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa. Pohádka je úsměvným zpracováním
návodu jak správně roztřiďovat obaly v domácnosti.
Lesík, tedy lesní mužíček, se stará o svůj Český
les. Jeho maminka Příroda a tatínek Les ho vychovali k šetrnému spolužití s jeho nejbližším prostředím. Lesní včelky však chtějí z lesa uletět pryč,
protože je s lesem nešetrně nakládáno... nakonec
vše dobře dopadne. Pohádka zaujala i velké děti,
protože byla proložena písničkami, které si mohly
děti zazpívat, a účastí dětí na vývoji představení.
Mgr. Jana Mašková

skřítky. Druháčci a třeťáci zavítali do lesa o týden
později. Jejich putování vedlo nejprve k Černému
rybníku v Nedamově. Tady si děti vyslechly povídání o životě v rybníce a v jeho okolí. Pak šly po
červené turistické značce k rozcestí Nad Mlýnkem. Pozorováním lesa zjistily, že les má několik pater. V pracovním listu lesní patra vyznačily
a pokusily se k nim přiřadit správné lesní živočichy a rostliny. Na cestě zpět ke škole děti ještě
porovnávaly rozdíly mezi jednotlivými jehličnatými stromy. Počasí oběma skupinám přálo a vycházka se dětem líbila.
Mgr. Veronika Matějková,
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová

Poděkování

Školní rok se chýlí ke konci, a tak bych chtěla
poděkovat všem, kteří nějakým způsobem pomohli
nebo přispěli naší mateřské škole. Ať to byly služby,
nebo věcné příspěvky, vždy to bylo velmi milé.
Děkujeme panu Lupoměskému a jeho firmě
„Mirobus“, protože i letos nám vycházel vstříc
a páni řidiči nás vždy bezpečně vozili na naše
výlety. Také děkujeme panu Rejzkovi, který nás
zásobil pěknou kupou čtvrtek, poděkování si
zaslouží i pan Pliczka, který nezištně opravuje
a spravuje počítač paní hospodářky.
Letošní školní rok pro nás byl obzvláště významný, protože na pozemku mateřské školy byla
vybudována nová zahrada, která bude sloužit nejen k zábavě, ale také k výchově a vzdělávání
předškolních dětí. Děkuji na tomto místě všem,
kteří se zasloužili o její modernizaci a jakýmkoli
způsobem přispěli k obnově těchto prostor.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ
a kolektiv zaměstnanců

Výprava

V sobotu 16. května se konala výprava Bodlinek do
přírody. Těšili jsme se z jarního cvrlikání ptactva,
z mraveniště, z vůně lesa a opečených buřtíků, ale
zároveň jsme se potýkali s lidskou bezohledností.
Odpady, odpady, odpady!!! Kaple Svaté Barbory
nad Mlejnkem a okolí volají o pomoc. I cesta ke
kapli skrývá „odpadkové dárečky“. Tak jsme zaznamenali a učiníme, co se dá. Naše ručičky a chuť
pomáhat všemu živému nás naštěstí neopouští.
Jana, Pavel, Bodlinky

Dubáček -
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Výlet
do Prahy

Dne 7.5. jsme vyrazili na plánovaný výlet do Prahy. V Želízích nastoupili naši kamarádi z místní
školky a jejich pani učitelky. V Praze nás čekal
nabitý program. Nejdříve jsme navštívili Pidiva-

dlo s pohádkou O Karkulce, poté jsme si udělali
pauzu v parku na Letné, odkud byl nádherný pohled na celou Prahu, poobědvali jsme zde řízek
s chlebem, který nám připravily pani kuchařky,
a vydali se zpět do autubusu. Další zastávka: Národní muzeum. Na začátku jsme prošli výstavou
hraček, kde děti mohly vidět s čím si hráli jejich
rodiče a prarodiče. V muzeu dále viděly slavnou
kostru velryby plejtváka myšoka, dlouhou 22.5 m,
vážící 4 030 kg. Překvapením byl i obrovský vycpaný mamut. Neméně zajímavé byly i další expozice koster savců, drahých kamenů, pravěkých
vykopávek a vycpaných zvířat. Děti byly nadšené
a určitě se sem rády vrátí třeba s rodiči. Po prohlídce už na nás čekal autobus, který nás jako
vždy v pořádku dovezl do školky. Sláva nazdar
výletu, líbilo se a jsme tu!
B. Mynaříková

Ekoškola

V pátek 15. května se ZŠ Dubá zúčastnila
workshopu Ekoškoly, který proběhl na ZŠ Černý Most v Praze. Za ekotým dětí školu repre-

zentovali Honza Horský z II. třídy a Karolínka
Pangrácová ze III. třídy. Zatímco si ekotýmy
dospělých z různých škol vyměňovaly své zkušenosti s projektem a řešily různé problémy,
vzájemně si pomáhaly v řešení některých otázek, ekotýmy dětí se vzájemně představovaly
a připravily si pro dospěláky výtvarné i divadelní zpracování některých problémů s odpady.
Během workshopu panovala tvůrčí atmosféra.
Děkujeme sdružení Tereza za možnost takového setkání.
Mgr. Jana Mašková, koordinátor Ekoškoly

Malý cyklista

Stejně jako loni i letos jsme vyrazili na kola.Máme za sebou již tři výlety, zaměřené na dopravní výchovu a poznávání zajímavých míst v Dubé a blízkém okolí. Předškolní děti z oddělení
Motýlků už jsou zkušení cyklisti, kteří znají dopravní značky, pravidla silničního provozu a na
silnici se pohybují bez problémů. A kam jsme
dojeli? První výlet byl k soše Svatého Prokopa
s výhledem na celou Dubou a pak jsme ještě
zajeli do Nedamova. Tam nám Daneček Heptner ukázal, kde je studánka U skokana. Druhý
vedl pod Panskou ves, kde nás Tomík Novák
zavedl k další studánce Ve starém mlýně. Třetí
výlet nás zavedl do Rozprechtic k rybníku, kde
jsme pozorovali párek divokých kachen a malé
rybky. Natálka Hromádková nás pak vedla po
cestičce kolem rybníka až na místo, kam chodí s dědou chytat ryby. Pro některé děti to byly
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první delší výlety na kole a musím všechny pochválit, jak zdatně šlapaly do pedálů a vytvoři-

ly prima cyklopartu. Těšíme se i na další naše
vyjížďky. Není to dřina-kolo je prima!
B. Mynaříková a cykloparta

Nová zahrada MŠ

Zajisté nejen rodiče dětí, které navštěvují
Mateřskou školu v Dubé, si již ve druhé polovině roku 2008 povšimli, že se zde pilně pracovalo na rekonstrukci zdejší zahrady. Snaha všech,
kteří se podíleli na přípravě celého projektu, ale
i těch, kteří tuto rozsáhlou akci realizovali, vyvrcholila ve čtvrtek 14. května 2009 slavnostním
otevřením zahrady, která se v průběhu několika
měsíců změnila k nepoznání.
Jak to ale všechno začalo? „V červenci 2008
jsme se dozvěděli, že bylo rozhodnuto o přidělení
finančních prostředků z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2,
Rozvoj městských a venkovských oblastí, Rozvoj venkova. Díky tomu mohla během prázdnin
proběhnout výběrová řízení na dodavatele hracích prvků, na firmu, jež provede truhlářské práce – resp. výrobu altánku a zahradního domku
a na vybudování jezírka, úpravu jeho okolí a rekonstrukci starého pískoviště,“ popsala ředitelka
MŠ Dubá Zdena Šindelářová. Dodavatelé byli vybráni v září a od druhé poloviny téhož měsíce se
všechno dalo do pohybu.
Po nezbytném ošetření zeleně a odstranění starých prolézaček, houpaček a skluzavek,
o což se postarali pracovníci města, přišly na
řadu terénní úpravy, včetně bagrování dopadových ploch. Samotné hrací prvky začala odborná firma instalovat v závěru měsíce října.
V téže době byla zahájena výstavba jezírka.
Protože počasí již neumožňovalo pokračovat,
předání herní části zahrady proběhlo 14. listopadu s tím, že zbylé práce budou dokončeny
na jaře 2009.
Po relativně dlouhé zimě, se to v dubské mateřské škole opět začalo hemžit pracovníky jednotlivých firem. Posledním krokem bylo 15. dubna
vypuštění rybiček do nového jezírka.
„Po dlouhých přípravách a náročné realizaci
jsme se 14. května letošního roku poprvé mohli oficiálně pochlubit široké veřejnosti,“ upřesnila
Zdena Šindelářová.
Nová zahrada mateřské školy byla otevřena
slavnostním přestřižením pásky, čehož se ujala
starostka Dubé Mgr. Zdeňka Šepsová, pomyslného křtu šampaňským se prozměnu chopil místostarosta Tomáš Novák.

Oficiálnímu otevření zahrady předcházelo
krátké hudební vystoupení žáčků školky pod
vedením jejich učitelek. Odpoledne byla zahrada zpřístupněna široké veřejnosti a všechny děti
si mohly vyzkoušet jednotlivé hrací prvky. A že
jich není málo. „V naší zahradě vyrostly dvě skluzavky (jedna s věžičkou, druhá s „tělocvičnou“
a houpačkou), tzv. městečko Bimbi, dřevěný
vláček, kolotoč, oboustranná psací tabule, šest
pružinových houpadel, pohyblivá lávka, mlhoviště, tři dvoumístné houpačky, basketbalový koš,

„apačský“ dřevěný stan, tělocvičný mnohoúhelník, trampolína, altánek a zahradní domek, ale
také již zmíněné jezírko a dopravní hřiště,“ vyjmenovala ředitelka dubské školky.
Nutno podotknout, že celá zahrada rázem
ožila. V současné době připravuje vedení MŠ
Dubá pravidla pro užívání nově zrekonstruované zahrady. Tu budou, podle Zdeny Šindelářové, moci využívat i děti, které nejsou žáčky MŠ
Dubá.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci této
nákladné akce, zastupitelům včele se starostkou města Mgr. Zdeňkou Šepsovou za vstřícný postoj, ředitelce MŠ Dubá Zdeně Šindelářové, pod jejímž vedením naše školka vzkvétá,
Ing. Ireně Žalovičové za její výraznou pomoc
a zajištění administrativní části projektu, paní
Danuši Červené za vedení účetní agendy, dodavatelským firmám za kvalitně odvedenou
práci, zaměstnancům města za jejich pomoc
a v neposlední řadě také rodičům a samotným
dětem, bez nichž by nemělo smysl se do podobné akce pouštět.
Zuzka Martínková
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K. Matějovič
vystavuje

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací nabízí návštěvníkům v dubské Galerii Pošta soubornou výstavu malířské tvorby
Mgr. Kamila Matějoviče, kterého většina zdejších obyvatel zná jako učitele základní školy
v Dubé. Kamil Matějovič je ale také zárověň výtvarník s velkým citem pro krásu krajiny, kterou
dokáže ve svých akvarelech či olejích působivě
vystihnout. Navíc v průběhu let zachytil v mnoha kresbách nejen Dubou, ale i lidovou architek-

Kultura

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

LETNÍ SLAVNOSTI V DUBÉ
v sobotu 27.6. 2009
na autobusovém nádraží v Dubé
10,00 hodin – zahájení slavností Dubské mažoretky
následuje program: Dětská show, Míša Dolinová, Bublee show,
Marcela Holanová, Dospělácká show, Kamil Emanuel Gott
18,00 hodin – Taneční zábava s Orchestrem Milana Šefčíka
Výstava hasičské techniky – jubileum založení
Jednotky dobrovolných hasičů v Dubé
Po celý den budou pro děti na školním hřišti kolotoče,
houpačky a další pouťové atrakce.

Pohled z Lágru, akvarel

turu okolních vesnic. Na těchto kresbách Kamil
Matějovič s bravurní jistotou zaznamenal podobu
ulic, domů a městských zákoutí, které mnohdy už
dnes nenalezneme, proto mají kresby nejen velkou výtvarnou, ale i dokumentární hodnotu.

Horky, 1998

Výstava v Galerii Pošta bude zahájena vernisáží v sobotu 13. června v 18 hodin a potrvá do
19. července. Galerie je návštěvníkům otevřena
vždy v neděli od 10 do 12 hodin, ve středu od 9
do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Mimo
tyto dny je možné si termín návštěvy dohodnout
na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Město Mšeno Vás srdečně zve na
výstavu fotografií
populárního mělnického fotografa
Ladislava Záruby.

TOULÁNÍ KRAJINOU KOKOŘÍNSKA
Expozici můžete shlédnout v obřadní síni
mšenské radnice 1.6. - 21.6.2009
v době od 10:00 do 17:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Pro všechny jarmark se stánkovým prodejem a občerstvením
VŠEM PŘEJEME KRÁSNĚ PROŽITÝ DEN

Muzejní noc
Proměny
v České Lípě českého venkova
v díle V. Fialy

Letošní muzejní noc, v pořadí již šestá, proběhne v prostorách Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě v sobotu 6. června od 20.00 do
24.00 hodin. Od 18. hodiny můžete v ulicích
České Lípy potkat jezdce na historickém velocipedu nebo také flašinetáře.
Noční atmosféru kláštera a prohlídku muzejních expozic umocní kulturní program, ukázky
tradičních řemesel a bohaté občerstvení.
Pestrý kulturní program bude probíhat v celém areálu muzea včetně galerie, ambitu, Lorety
a kaple. Kouzlo noci umocní doprovodná vystoupení hudebníků ze ZUŠ Česká Lípa, v Rajském
dvoře skupina Subulcus zahraje rytířské písně
a k poslechu i tanci bude po celý večer na zahradě muzea hrát hudba Václava Krále.
V zahradě vystoupí skupina Katastrofální
předpověď počasí s programem „Kramářské
písně“, dále tři silní muži předvedou návštěvníkům karate.
V Rajském dvoře vystoupí Dům dětí a mládeže Libertin s disko-tanci a sličné dívky předvedou ukázky latinsko-amerických tanců.
Návštěvnící muzejní noci si mohou vyzkoušet
práci s keramickou hlínou, batikování, drátování,
zdobení perníčků, malování masek a celou řadu
dalších dovedností.
O občerstvení se postarají na zahradě řeznictví Staněk, v Rajském dvoře kavárna pana
Redlicha a svijanské pivo si dáte na zahradě
v Pivnici u mnicha.
Zuzana Špatzová

Václav Fiala (1896-1980) byl malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor. Studoval na Akademii výtvarných
umění u profesora Maxe Švabinského. Po experimentech s dobovými módními styly se ve 30. letech přiklonil k realismu a jeho hlavním námětem
se stala osídlená krajina. Navázal tak na tvorbu
Josefa Mánesa a jeho národopisné studie. Věrně zachycoval život a kulturu prostých lidí dosud
nepoznamenaných civilizací. Jeho čistě přírodní kompozice jsou oživeny vesnickými staveními, postavami vesničanů a skupinami zvířat. Po
celých Čechách zachycoval lidovou architekturu
a kostelíky i jiné stavební památky. Většina jeho
děl vznikla přímo v plenéru. Věrně tak zachytil
nedramatickou malebnost České krajiny.
Václav Fiala nebyl sice zdejší rodák, ale vlastnil chalupu v Mařenicích, odkud podnikal svoje
tvůrčí výlety. Na výstavě tak najdeme obrázky
z Mařenic, Krompachu, Jablonného v Podještědí, Sloupu v Čechách, Horní Světlé a dalších
míst zdejšího kraje.
Díla mají mimo své umělecké hodnoty i hodnotu dokumentární. Mnohé zobrazené stavby již
ani nenajdeme nebo mají jinou podobu.
Chalupu v Mařenicích dnes obývá vnučka
autora, která tvorbu svého dědečka zpracovala a zapůjčila na výstavu do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Výstava potrvá do
14. června 2009.
Eva Reslová

Dubáček -
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Letní kino Nedamov – červenec

Pátek 3. 7. 2009
Líbáš jako bůh
(ČR)
Helena Altmanová je profesorka na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům. Soužití v jednom bytě
s bývalým manželem, problémy ovdovělé sestry
Kristýny, manželské karamboly syna Adama i pozdní lásky babičky Alžběty – to všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí na vlastní život a vlastní city
jaksi nezbývá čas. Helena se seznámí s lékařem
záchranné služby Františkem. A úplně normálně
a naplno se zamiluje! Začíná bouřlivý příběh plný
vášně, rozchodů a návratů, v němž zamilované
dvojici komplikují vztah plánovitě či neplánovaně
jak partneři, tak další členové rodiny
Vstup: 70 Kč
Neděle 5. 7. 2009
Bolt-pes pro každý případ
(USA)
Pro superpsa Bolta je každý den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik – alespoň do té doby,
dokud kamery natáčejí. Když se hvězda televizní
show nešťastnou náhodou dostane místo do Hollywoodu do New York City, začíná prožívat své
největší dobrodružství v životě – skutečnou cestu
po skutečném světě...
Vstup: 70 Kč

Úterý 7. 7. 2009
Sněženky a machři po 25 letech
(ČR)
Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby se
viděli, aby si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili
v tom, že to s nimi ještě není tak hrozné, protože
ty někdejší holky a kluky si stále nesou v sobě.
Vstup: 70 Kč
Pátek 10. 7. 2009
Nestyda
(ČR)
Oskar (Jiří Macháček) by měl být podle všech
předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel,
starostlivý otec a populární moderátor televizní
předpovědi počasí drží v ruce všechny trumfy
úspěšného muže v nejlepších letech. Kde je problém? Oskar začíná ztrácet hlavu. Hnán neurotickým strachem, že mu život bez opravdové lásky
utíká mezi prsty, opouští svoji ženu kvůli mladé milence s dokonale plnou postavou a úplně
prázdnou hlavou. Na cestě z extrému do extrému se pak Oskar zaplétá se slavnou zpěvačkou
Norou (Emília Vášáryová), která je sice krásná,
inteligentní a jemná, leč poněkud v nejlepších letech.Vstup: 70 Kč
Neděle 12. 7. 2009
Kdopak by se vlka bál
(ČR)
Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka.
Zbožňuje pohádku O Červené Karkulce, má
starostlivé rodiče, ve školce nejlepšího kamaráda Šimona a takhle by mohla žít šťastně až
do smrti, kdybychom se nepohybovali v realitě.
Najednou Terezka začíná ztrácet půdu pod nohama, všichni dospělí v jejím okolí se začínají
chovat divně a jediný, kdo jí dokáže poradit, je
kamarád Šimon.
Vstup: 70 Kč

Úterý 14. 7. 2009
Quantum of solace
(USA)
Ve dvaadvacátém filmu o nejznámějším agentovi Jejího veličenstva se James Bond (Daniel
Craig) vydává po stopě, kterou mu zanechala
Vesper, jediná žena, kterou kdy miloval. Tou
stopou je pan White (Jesper Christensen), jež
při výslechu odhalí organizaci, která Vesper vydírala.Vstup: 70 Kč

Pátek 17. 7. 2009
Hlídač č. 47
(ČR) ) mládeži do 15-ti let nepřístupný
Josef Douša je železniční hlídač, který jednoho
dne zachrání mladého muže před skokem pod
vlak. Zachráněný muž se ovšem po incidentu zamiluje do Doušovy manželky. K tomu všemu ztrácí
hlídač Douša načas sluch. Ačkoliv se mu sluch za
určitý čas vrátí, předstírá Douša i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si o něm, i o tušeném vztahu
jeho ženy k Ferdovi, lidé říkají za jeho zády...
Vstup: 70 Kč
Neděle 19. 7. 2009
Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník
(USA)
Film nám ukazuje studentské „mazáky“ Troye
a Gabriellu v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty rozejdou, protože každý
z nich směřuje na jinou univerzitu. S ostatními
spolužáky se rozhodnou, že nastudují propracovaný muzikál, ve kterém se pokusí zobrazit
všechny své dosavadní zkušenosti...
Vstup: 70 Kč
Úterý 21. 7. 2009
Báječný svět shopaholiků
(USA)
Rebecca Bloomwood, žijící v obklopení luxusem
a stylem současného New Yorku, je dívka, která
se ráda baví a doopravdy skvěle umí nakupovat
– možná až příliš dobře. Sní o tom, že bude pracovat v redakci svého oblíbeného módního časopisu, ale stále se není schopna dostatečně prosadit – až do chvíle, kdy ironií osudu získá místo
fejetonistky ve finančnickém magazínu stejného
vydavatelství. Zatímco se jí konečně její sny začínají plnit, musí se ze všech sil neuvěřitelnými
způsoby snažit, aby ji její minulost nepřipravila
o budoucnost.
Vstup: 70 Kč
Pátek 24. 7. 2009
Andělé a démoni
(USA) mládeži do 12-ti let nevhodný
Když Langdon objeví důkazy o znovuobnovení starověkého tajného bratrstva známého jako
Ilumináti čelí smrtelnému nebezpečí, které ohrožuje nejnenáviděnějšího nepřítele této tajné organizace: katolickou církev.Langdon odlétá do
Říma, kde spojí své síly s Vittorií Vetra, krásnou
a záhadnou italskou vědkyní. Langdon a Vetra
se vydávají na nepřetržitou cestu a dobrodružstvím nabitou honičku odehrávající se mezi zapečetěnými kryptami, nebezpečnými katakombami, opuštěnými katedrálami a dokonce do srdce
nejuzavřenějšího trezoru na světě. Na své cestě
sledují 400 let staré starobylé symboly, které zna-
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menají jedinou naději pro přežití Vatikánu.
Vstup: 70 Kč
Neděle 26. 7. 2009
Příběh o Zoufálkovi
(USA)
Hrdinou příběhu, jehož předlohou se stala kniha Kate DiCamillo, je myšák Despereaux Tilling, na kterém Vás při prvním pohledu upoutají
jeho velké uši. Od malička touží stát se hrdinou,
ale stejně jako každý hrdina i on si musí projít
prvními útrapami. Vzhledem k tomu, že se dále
nemůže držet přísných pravidel své společnosti,
je vykázán ze země. Při zkoumání okolních
oblastí se setká s dobrosrdečnou krysou jménem Roscuro, která byla rovněž vyhnána z její
rodné země. Despereaux se vydává na cestu, na
které se pokusí zachránit princeznu.
Vstup: 70 Kč
Úterý 28. 7. 2009
Anglické jahody
(ČR)
V horkém létě se mladý muž Tomáš Sinek chystá
odjet na „sběr jahod“ do Anglie. Zdá se, že rodina
– otec, maminka a babička nemá jiné starosti než
vypravit potomka na cestu, i když – jak to vypadá, ne všichni s jeho rozhodnutím souhlasí. Jsme
v Československu roku 1968. Ráno Tomáš spěchá
na nádraží, Praha je však vylidněná a žádné vlaky
nejedou. Tomáš nepovažuje situaci zdaleka za vážnou, a tak ho nějaký den zpoždění ani příliš netrápí. Toho srpnového rána se však radikálně změnily
osudy tisíců lidí. Psal se 21. srpen 1968...
Vstup: 70 Kč
Pátek 31. 7. 2009
Rychlí a zběsilí
(USA
Dominic Torreto (Vin Diesel) se ukrývá v Dominikánské republice. Jeho přítelkyně Letty (Michelle Rodriguez) mezitím v Los Angeles převzala
vedoucí postavení v gangu a zapletla se do obchodu s drogami s jihoamerickým překupníkem
Bragem. Brago používá k přepravě heroinu
přes mexickou hranici vytuněná auta. Když mu
přestane být Letty užitečná, pošle zabijáka Fénixe (Laz Alonso), aby ji odstranil. Dominic se o její
smrti dozvídá od své sestry Mii (Jordana Brewster). Brian O´Conner (Paul Walker) je uvězněn
v arizonské věznici. Při potyčce vězňů zachrání
život chlapovi, kterému se říká Juvenal, a ten mu
na oplátku dá informace o zločinci Jamesi Parkovi.
Brian totiž opět pracoval v utajení pro FBI.
Vstup: 75 Kč

Zkuste stihnout

Ještě v prvním červnovém týdnu máte možnost
shlédnout výbornou výstavu v ambitu bývalého
kláštera v České Lípě, kde dnes sídlí Vlastivědné
muzeum. Své obrazy tu vystavuje Ing. arch. Ivan
Čech, bratr bývalého ředitele dubské základní
školy Petra Čecha. Zároveň zde jsou k vidění
umělecké fotografie Karla Burdy. Výstava končí
7. června. Zároveň můžete projít i stálou expozici
muzea, která rozhodně stojí za prohlídku.
–myš–
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Kam jít v červnu

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
PO 1.
PÁ 5.

Navrátilův sál
Nový Bor 19,00
Vodní hrad Lipý Česká Lípa 19,00

PÁ 5.

Městské divadlo

NE 7.

KD Crystal

NE 7.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Zhasínání
Kamelot – výjimečné
turné 2009 „100“
Líbánky aneb láska
ať jde k čertu

Česká Lípa 14,00 Sejdeme se na dechovce
Nový Bor

14,00

ÚT 9. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

18.00

Setkání s lidovkou
a evergreenem
Zábavně o stáří

Novoborská folková kapela
Skupina Kamelot bude slavnostně křtít
nové CD
Dvojice bývalých manželů se po letech
setkává v hotelu, kam oba přijeli trávit
líbánky se svými novými partnery.

55,190,-

K tanci a poslechu hraje kapela
Přívoranka
K tanci a poslechu hraje Vratislav
Bretšnajdr
Zábavný pořad, který dokazuje, že stáří
nemusí být pouze pasivní, neveselou
etapou životního cyklu.

40,-

SO 13.

Galerie Pošta

Dubá

PÁ 19.

Navrátilův sál,
sklářské muzeum

Nový Bor

15,00 Řemeslo a umění ve skle
a
nový bor 2009
17,00

Navrátilův sál v 15,00 - vyhlášení
výsledků 6. ročníku soutěže; Sklářské
muzeum v 17,00 – zahájení výstavy

PÁ 19.

Náměstí Míru

Nový Bor

17,00

Sklářské slavnosti

Vystoupí kapela Laura a její tygři,
Old Stars, a další

SO 20. Náměstí Míru
Nový Bor 10,00
ÚT 23. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Sklářské slavnosti
Shiinichiro Nakano

Pokračování tradičních slavností
Světově uznávaný japonský cembalista

50,50,-

Vernisáž výstavy Kamila Matějoviče

PÁ 26. Kaple sv. Trojice

Horky

16,00 Slavnostní znovuvysvěcení Připraveno bude hudební vystoupení
sboru Schola z České Lípy i občerstvení

SO 27.

Autobusové
nádraží

Dubá

od
10,00

SO 27.

KD Crystal

Česká Lípa 14,00

260,-

Letní slavnosti

1. ročník karnevalového
rejdování

Přijďte si užít prima zábavu pro celou
rodinu. Slavnosti plné známých
osobností

150,-

dospělí
50,-, do
10 let
zdarma
K tanci a poslechu hraje kapela „Čistírna
20,pokaždé jinak“

