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e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v únoru

l Dne 1.2.2014 od 15:39 do 16:10 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy číslo 270 v KÚ Vrchovany s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom
v komunikaci, který byl pomocí motorové řetězové pily rozřezán a následně odstraněn.

tyní s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár dvou plastových kontejnerů
na komunální odpad ve IV. fázi požáru. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním

proudem vysokotlaku. Příčina vzniku požáru byla
hrubá nedbalost – vysypání žhavého popela na
komunální odpad, čímž vznikla škoda přesahující
12.000,- Kč.
Jaroslav Hoza

l Dne 2.2.2014 od 09:35 do 10:42 hodin vyjela jednotka k vyhledávání osoby do polesí Obrok
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo seřadiště a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO
Česká Lípa jednotky vyhledávaly pohřešovanou
popálenou osobu. Osoba byla nalezena a vrtulníkem Letecké záchranné služby transportována
do nemocnice.
l Dne 5.2.2014 od 09:42 do 11:04 hodin vyjela
jednotka k požáru Na Výsluní v Dubé s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí ručního
hasícího přístroje P6 a kominického nářadí. Místo zásahu bylo protokolárně předáno majitelce
s vysloveným zákazem používání do provedení
revize odborně způsobilou osobou.
l Dne 7.2.2014 od 08:29 do 09:28 hodin vyjela jednotka k opětovnému požáru do obce Zá-

JUBILEA

Vondráček Zdeněk, Dubá
Nešetřilová Hilda, Dubá
Urban Jindřich, Deštná
Jelínková Irena, Dřevčice
Římek František, Dubá
Kyjovská Ludmila, Dubá
Bukovanová Leontýna, Dubá
Odvárková Ludmila, Dubá
Hypša Jaroslav, Dubá

Z

82 let
87 let
89 let
80 let
70 let
81 let
75 let
70 let
75 let

NAROZENÍ

Konopáč Michal, Dubá
Šilhan Kevin, Zakšín

Z městské matriky

Dne 9. dubna je to už 10 let, co zemřel pan
Ing. Lubomír Gurný.
Stále vzpomíná celá rodina.

ÚMRTÍ

Kettnerová Miloslava, Deštná
Komberecová Marie, Dubá
Bouchalík Josef, Dubá

29. dubna 2014 oslaví pan Josef Kašpar z Tuhaně
krásné 84. narozeniny.
Vše nejlepší a hlavně pevné zdraví mu ze srdce přejí
manželka, děti a vnoučata s rodinami.
Odešels tiše, jako bys spal,
v našich srdcích jen bolest,
vzpomínky a žal jsi zanechal.
Dne 18. května 2014 je již tomu 20 let, co
navždy utichlo srdce našeho manžela a
tatínka, pana Josefa Vrátila z Dubé. Stále
žiješ ve vzpomínkách a srdcích manželky
a dcer s rodinami.

Dne 22. 4. 2014 uplyne již pět smutných
let, od chvíle kdy nás navždy opustil pan
Vladimír Martínek z Dubé.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 29. dubna 2014 uplyne šest let od
chvíle, kdy nás navždy opustila paní Libuše
Janďourková ze Zátyní. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Se zármutkem v srdcích stále vzpomínají, manžel
a děti s rodinami.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
konečně jsme se dočkali opravdového jara, a to
nejen toho kalendářního. Doufejme, že poslední
ranní mrazíky zmizely spolu s nádobami na zimní
posyp, které jsme z ulic odklízeli ve druhé polovině března. Spolu s příchodem jara se v našem
městě opět připravujeme na akce, naplánované
pro letošní rok.
Tou první, o které se ve svém sloupku zmíním, je výstavba dalších dvou chatek v nedamovském autokempu. Po projednání nabídek došlých
na základě vyhlášené veřejné zakázky malého
rozsahu, doporučila hodnotící komise vybrat jako
dodavatele společnost BLÁHA trade s.r.o., která
byla na březnovém veřejném zasedání z rozhodnutí zastupitelstva skutečně vybrána. Jedná se
o firmu, která v minulém roce vystavěla v Nedamově devět nových chatek. Chatky, které v našem kempu vyrostou ještě před zahájením letošní
hlavní turistické sezóny, budou dvoupatrové. Ve
spodní části bude umístěna ložnice, v horní části pak bude společenská místnost s kuchyňkou a
velkým stolem. Cena za zhotovení obou chatek
je stanovena na 1.058.764,- Kč bez DPH a zahrnuje rovněž vybudování venkovních schodišť,
přípojek, rozvodů inženýrských sítí a dodávky zařizovacích předmětů včetně jejich montáže. Kapacita těchto chat je pět až šest osob a umístěny

budou ve spodní části kempu v blízkosti
stávající stodoly.
Autokemp Nedamov v posledních letech prochází řadou rozsáhlých změn. Naším hlavním cílem je zpříjemnit pobyt v něm nejen turistům, ale
i místním občanům, kteří se rozhodnou trávit léto
právě tady u vody. V souvislosti se všemi změnami bylo vytvořeno také nové logo našeho autokempu a vyrobeny budou i nové informační
tabule, které budou o možnosti rekreace u nás
informovat návštěvníky přijíždějící do Dubé. Logo
i náhled informační tabule zveřejníme v příštím
vydání Dubáčku.
Zároveň bych zde chtěla vyzdvihnout, že
jsme pro Autokemp Nedamov zřídili nové webové
stránky, které najdete na adrese www.autokemp-duba-nedamov.cz. V souvislosti s těmito stránkami byl zpuštěn i nový rezervační systém, jehož
hlavní výhodou je jednoduchost a přehlednost.
Zájemci o ubytování v našem kempu si na výše
uvedené adrese budou moci sami vyhledat, zda
v jimi požadovaném termínu máme volné chatky,
popřípadě si chatku mohou rovněž on-line objednat. Správu těchto stránek má stejně jako v případě stránek www.mestoduba.cz na starost paní
Leona Maříková, které můžete na mail: podatelna@mestoduba.cz posílat vaše návrhy a náměty
na vylepšení webových stránek.
Druhou významnou akcí, která rovněž naváže na práce započaté v minulém roce, je akce

Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na
opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních
vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá,
tel. číslo 487 870 103, paní Lenka Čermáková.
Žádosti je nutné podat nejpozději do pátku dne 14. listopadu 2014
na podatelnu Městského úřadu Dubá.

Od března 2014 začíná v Městské knihovně Dubá celorepubliková hra Lovci
perel, která mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu.
Vybrané dětské knížky se ve hře stávají perlorodkami a přinášejí svým
čtenářům zajímavý zisk v podobě perel. Hra končí v listopadu na Den dětské
knihy. Vyhodnocení a slavnostní vyhlášení nejlepších sběračů proběhne
v lednu 2015 v Hradci Králové. Více informací naleznete
na http://knihovnaduba.webk.cz. Připomínáme změnu výpůjčního dne.
Nyní se na vás v Městské knihovně Dubá těšíme každý čtvrtek
od 14.30 do 18.30 hodin.

nesoucí název „Stavební úpravy – Hotel Slávie
– Dubá – 2. etapa“. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu, pro kterou byla jako zhotovitel vybrána firma Miloslav HANTYCH, je výměna
střechy nad severním křídlem Slávie, odvodnění
paty celého severního křídla a statické zajištění
svislých konstrukcí sálu a předsálí. Náklady na
tuto akci si vyžádají celkem 969.922,31 Kč bez
DPH. Stejně jako vloni vám v Dubáčku budeme
průběžně přinášet fotodokumentaci mapující průběh prací.
Na konci března jsme se rozloučili s pěti pracovníky na VPP, kteří se přes zimu starali v Dubé a okolí o udržování čistoty a pořádku. Chtěla bych jim tímto poděkovat za poctivě a dobře
odvedenou práci. Zároveň jsme v dubnu přijali
třináct pracovníků, z nichž tři se budou věnovat
práci v lese, a deset bude pečovat o veřejná prostranství. Těmto pracovníkům chci popřát, ať se
jim v jejich nelehké práci a v boji s každodenním
nepořádkem daří. Mnozí z nich absolvovali rekvalifikační kurz zaměřený na údržbu zeleně u paní
Mgr. Miroslavy Komárkové, není pochyb, že znalosti nabité v průběhu rekvalifikace při práci pro
město řádně zužitkují.
Chtěla bych vás pozvat a upozornit na tři
blížící se kulturní akce. Tou první je pálení čarodějnic, které se uskuteční 30. dubna od 17
hodin v nedamovském autokempu. Dubští hasiči budou jako obvykle mít pro malé návštěvníky
připravenou celou řadu zábavných soutěží. O
den později, tedy 1. května se na náměstí konají Jarní slavnosti, které budou zahájeny koncertem Ústečanky, součástí programu bude také
oblíbené vystoupení mažoretek, KK Beringin či
Veteránů. A do třetice bych vás chtěla pozvat
na Den rodiny, který se uskuteční 10. května
v nedamovském autokempu. Program bude
upřesněn na plakátech s dostatečným časovým předstihem.
Do příštího čísla pro vás připravujeme rozsáhlejší článek věnovaný silničnímu obchvatu
Dubé, jehož výstavba byla zahájena na přelomu března a dubna. Zpracování tohoto článku je časově náročnější, proto se jej vzhledem
k uzávěrce nepodařilo zařadit již do dubnového vydání.
Přeji vám veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a sluncem zalitý duben.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá

Než začnete vypalovat trávu...

V krásných teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich
pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas, patří
i vypalování staré suché trávy. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale vyvstává otázka, zda je
to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé
by si měli v první řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/
1985 Sb. o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f).
Je třeba si ale uvědomit rozdíl mezi vypalováním
a spalováním. Vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště, spalováním se
rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě. Při vypalování a spalování staré trávy mohou
lidé zavdat příčinu ke vzniku požáru, ohrozit život
a zdraví osob, zvířata nebo majetek.
Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu

při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně nebo
v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy,
sena, slámy,…) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru.
Ještě jednou pro připomenutí:
Jak pro fyzické, tak i právnické a podnikají-

2.bp.blogspot.com

cí fyzické osoby platí zákaz vypalování porostů podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.
Porušení tohoto zákazu může být příčinou vzniku
požáru s velkými škodami na majetku či ohrožení
zdraví nebo životů občanů. Za přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše
25 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do výše 250 000,- Kč,
právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím pokutu do výše 500 000,- Kč.
Nezapomeňte na porušení závazné vyhlášky města Dubá – „Požární řád města Dubá“
dle kterého může být zahájeno přestupkové
řízení s dotyčnou osobou (osobami).
Jaroslav Hoza
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 3/2014 ze dne 20. března 2014 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 na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 3/2014.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a paní Miloslavu Vokolkovou a zapisovatele usnesení pana
Lubomíra Wagenknechta.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2014 ze dne 20. února 2014, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2014 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemných
žádostí, složky č. 8/13 a 13/13), vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských pozemků: pozemková parcela parcelní číslo 311/12, zahrada
o výměře 425 m2, pozemková parcela parcelní číslo 311/13, zahrada o výměře 160 m2, pozemková
parcela parcelní číslo 311/14, zahrada o výměře
64 m2, pozemková parcela parcelní číslo 311/15,
zahrada o výměře 25 m2, pozemková parcela
parcelní číslo 496/14, ostatní plocha (jiná plocha)
o výměře 14 m2, pozemková parcela parcelní číslo 496/15, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře
9 m2, pozemková parcela parcelní číslo 496/16,
ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 1 m2, v obci
Dubá, katastrální území Lhota u Dřevčic. Výměry
a rozsahy pozemků již byly upřesněny geometrickým plánem. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 5/14, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části
pozemkové parcely parcelní číslo 1899/9, ostatní
plocha o výměře cca 50 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek před budovou čp. 294 na Novém Městě v Dubé, navazující na městskou komunikaci. Přes tento pozemek
vede podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení a příjezd k dalším nemovitostem jiných vlastníků. Vzhledem k těmto skutečnostem je vhodné, aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem
předmětného pozemku.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 7/14, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 327/2, trvalý travní porost o výměře 519 m2, v obci Dubá, katastrální
území Nedamov. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost – složka č. 1/14): pozemková parcela
parcelní číslo 85, ostatní plocha o výměře 496
m 2 , včetně porostů, v obci Dubá, katastrální
území Heřmánky. Strana kupující: pan J.L.
a paní O.L., kupní cena činí 20 440,- 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 schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva směnu městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č. 30/
13), za pozemek z vlastnictví fyzické osoby,
bez dalšího vzájemného finančního vypořádání: tj. podle vypracovaného geometrického plánu z vlastnictví města Dubá směnit část pozemkové parcely parcelní číslo 458/2, ostatní plocha
o výměře 995 m2, včetně porostů, v obci Dubá,
katastrální území Nedamov, za část pozemkové parcely parcelní číslo 458/1, ostatní plocha o výměře 1 367 m2, včetně porostů, v obci
Dubá, katastrální území Nedamov, z vlastnictví
paní S.M.
pro schválení: 9 proti schválení: 0

zdrželo se: 0

4f) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města
Dubá (složka č. 8/14) pozemek podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č.
4809, ostatní plocha o výměře 13 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Uvedený pozemek je součástí zrealizované stavby města Dubá
„Bezbariérová trasa č. I. – chodník Nedamovská
ulice. Strana prodávající: pan J.L. a paní M.L.,
kupní cena činí 3 250,- Kč plus správní poplatky,
vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se: provedených
kontrol hospodaření v příspěvkových organizacích – Základní školy Dubá a Mateřské školy
Dubá; kontroly dokladů pokladen města Dubá;
zprávy O přezkumu hospodaření města Dubá
za rok 2013, kde ve výroku je uvedeno, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky; hospodaření
města Dubá za část roku 2014, které vykazovalo
za leden a únor výsledek +1 milion 410 tisíc Kč;
a stavu finančních prostředků města Dubá k datu
28. 2. 2014, který byl 9 milionů 560 tisíc Kč.
6) ROZHODLO na návrh paní starostky na základě doporučení Komise pro regeneraci městské
památkové zóny města Dubá v rámci přidělených
finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč od
Ministerstva kultury ČR na Program regenerace
městských památkových rezervací a městských

památkových zón ČR na rok 2014, v letošním
roce realizovat následující stavební akci:
kulturní památka: budova čp. 217 v Českolipské
ulici v Dubé, vlastník objektu: město Dubá, navržená akce obnovy: Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá – 2. etapa, realizace dílčích projektů
Oprava krovu a střešního pláště severního křídla
a Statické zajištění.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

7) VYBRALO na návrh paní starostky na základě doporučení hodnotící komise v záležitosti výběru dodavatele – Veřejná zakázka malého
rozsahu na akci „Novostavba rekreačních chat
v kempu v Nedamově u Dubé – 2. etapa“ společnost BLÁHA trade s.r.o., IČ 28686390, se sídlem
Valteřice, Horní Police. Stavební akce bude provedena podle předložené cenové nabídky, cena
činí celkem 1 058 764,- Kč bez DPH. Pokud by
došlo před podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky,
pak bude zakázka zadána firmě s další nejnižší
cenovou nabídkou uvedenou v Zápisu ze schůzky hodnotící komise k veřejné zakázce malého
rozsahu ze dne 21. 2. 2014.
pro schválení: 7 proti schválení: 1 zdrželo se: 2

komentář starostky: V rámci zakázky budou
realizovány práce spočívající ve výstavbě dvou
dvoupatrových chat, včetně venkovních schodišť,
přípojek a rozvodů inženýrských sítí a dodávky
a montáže zařizovacích předmětů. Do chat se
bude vstupovat malou přístupovou terasou do
horní společenské místnosti s kuchyňkou a velkým stolem. Ve spodní části chat bude umístěna ložnice. Každá chata je určena pro pět až
šest osob.
8) VYBRALO na návrh paní starostky na základě doporučení hodnotící komise v záležitosti výběru dodavatele – Veřejná zakázka malého
rozsahu na akci „Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá – 2. etapa, realizace dílčích projektů
Oprava krovu a střešního pláště severního křídla a Statické zajištění“ firmu Miloslav HANTYCH,
IČ 42481431, se sídlem Markvartice. Stavební
akce bude provedena podle předložené cenové
nabídky, cena činí celkem 969 922,31 Kč bez
DPH. Pokud by došlo před podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od
realizace zakázky, pak bude zakázka zadána firmě s další nejnižší cenovou nabídkou uvedenou
v Zápisu ze schůzky hodnotící komise k veřejné
zakázce malého rozsahu ze dne 19. 3. 2014.
pro schválení: 9 proti schválení: 1 zdrželo se: 0

komentář starostky: Požadované práce spočívají především v provedení výměny střechy
nad severním (bývalým kuchyňským) křídlem
areálu Slávie, v odvodnění paty tohoto křídla
a ve statickém zajištění svislých konstrukcí sálu
a předsálí.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) výběrového řízení na dodavatele konvektomatu do kuchyně Základní školy Dubá
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komentář starostky: Konvektomat pro školní jídelnu dodá firma InterBA, JUDr. Milan Baláž, Mělník, za cenu 239 032,- Kč. Firma splnila
všechny požadavky a její nabídka byla nejlevnější.
b) zveřejněného záměru na pronájem
nebytových prostorů v městské budově čp. 139
na Masarykově náměstí v Dubé (lékárna)
komentář starostky: Základní podmínkou nájmu
je denní provozní doba, přizpůsobená ordinačním hodinám místních lékařů. Písemné nabídky
s podnikatelským záměrem a navrhovanou výší
ročního nájemného, lze podat do pondělí dne
7. dubna 2014 do 16 hodin.
c) vybudovaného nového kontejnerového
stání na komunální a separovaný odpad v Korcích

komentář starostky: Kontejnery byly odstraněny
ze středu obce a na jejich místo bude umístěna
dřevěná autobusová čekárna, která bude zároveň
plnit funkci odpočívadla pro turisty.
d) oprav v městských bytech v Dubé a ve
Dřevčicích
komentář starostky: Rekonstrukce tří městských bytů si vyžádala částku 300 000,- Kč. Dle
potřeby byla např. vyměněna okna, dveře, zakoupeny zařizovací předměty, zavedeno plynové topení, nainstalována kuchyňská linka, popř. provedeny drobné opravy.
e) společenské akce v Dubé – Masopust
konaný dne 1. 3. 2014
komentář starostky: V tomto roce byl Masopust
první společenskou akcí v našem městě. Do průvodu přišlo velké množství nejrůznějších masek

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s.
Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete poradit
v otázkách týkajících se sociální oblasti? Nevíte si rady při vyřizování
příspěvků pro osoby se zdravotním postižením? Potřebuje pomoct
s odvoláním proti rozhodnutí úřadu?

POSKYTUJEME POMOC SENIORŮM
A ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝM
SPOLUOBČANŮM
KONTAKTNÍ PRACOVNÍK: Jaroslava Kubištová
NA ADRESE: MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ
24. 4. 2014,
22. 5. 2014,
26. 6. 2014
VŽDY OD 8: 00 do 10: 00 HODIN

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 12. 4.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

neděle 20. 4.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

neděle 13. 4.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

pondělí 21. 4.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

sobota 19. 4.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

sobota 26. 4.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 27. 4.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

a spousta občanů jako doprovod. Atmosféra byla
skvělá, stejně jako počasí. Děkuji všem, kteří se
na přípravách Masopustu v Dubé podíleli, zvláště pak členkám senior klubu, které napekly vynikající koláčky.
f) nových internetových stránek Autokempu Nedamov www.autokemp-duba-nedamov.cz
komentář starostky: Pro návštěvníky našeho
kempu jsme připravili nové internetové stránky
a ráda bych všechny požádala o jejich šíření.
Prosím přepošlete odkaz www.autokemp-duba-nedamov.cz svým známým a přátelům a pomozte nám tímto nové stránky našeho autokempu dostat do povědomí obyvatel a tím i zvýšit
jejich oblíbenost ve vyhledavačích. Pro zájemce
o ubytování jsme připravili rezervační systém,
kde si mohou vyhledat, zda v žádaném termínu
máme volné chatky a případně si chatku rovnou
on-line objednat. Dále se budeme snažit stránky autokempu stále aktualizovat a přinášet nové
informace a nápady, kam zajít a jaká turisticky
lákavá místa u nás navštívit. Budeme rádi za
všechny nápady a náměty, které budeme očekávat na: podatelna@mestoduba.cz. Děkuji paní
Leoně Maříkové za spuštění internetových stránek kempu a věřím, že budou pro turisty vítanou
pozvánkou k příjemně strávené dovolené a k návštěvě města Dubá.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Veřejné zasedání
zastupitelstva bude
17. 4. od 18.00 hodin
v Dubé

Otevírací doba lékárny
v Dubé
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
9:30 – 12:45
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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Zápis k docházce do mateřské školy v Dubé
Zápis dětí do mateřské školy se koná

8. dubna 2014 (úterý) od 9,00 do 13,00
K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které nastoupí k docházce
do MŠ ve školním roce 2014-2015.
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.
Více informací na http://www.materskaskoladuba.estranky.cz

Zároveň bude probíhat Den otevřených dveří, kdy se můžete podívat na jednotlivá oddělení a podívat se,
jak pracujeme s dětmi.
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Ze života škol
Recitační soutěž
Čtenářská
gramotnost

Zimní olympijské hry, to bylo téma projektu čtenářské gramotnosti, který proběhl v pátek před
jarními prázdninami ve všech třídách Ekoškoly
Dubá. Téma zachytilo různé okamžiky a různé
disciplíny her v Soči. Prvňáci například četli zajímavosti o hokejových dresech, jak vypadali obě
varianty našich dresů a kolik PET lahví je třeba
k výrobě jednoho dresu. Vysvětlili si pojmy dres,
reprezentace, olympijské hry, státní znak, vlajka.
V závěru aktivity si dresy vyrobili.
Po půlroční návštěvě školy dokáží děti přečíst a hlavně porozumět čtenému. A to je hlavní
přínos genetické metody čtení, kterou rozvíjí i
projekt Čtenářská gramotnost.
Mgr. Jana Mašková

Ve středu 19. února 2014 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se celkem 16 žáků,
kteří byli nominováni z třídních kol. Porota, Ludmila Kadlečková, Mgr. Zdeňka Wagenknechtová a Tomáš Bartoš, hodnotila přirozenost dětského projevu a schopnost přednášejícího, uměleckou hodnotu
textu, celkovou úroveň a kulturu projevu.
Výsledky:
1. stupeň
2. stupeň
1. místo Daniel Krejčík
1. místo: Petr Kohout
2. místo Vojtěch Toman
2. místo: Karolína Pangrácové
3. místo Natálie Hrušková
3. místo: Jitka Poupová

Do okresního kola v Novém Boru postupuje Daniel Krejčík a Petr Kohout. Všem zúčastněným
děkuji za hezký kulturní zážitek.
L. Kadlečková

Jarní tah

Už dvanáctým rokem pomáhají děti a učitelé
z Ekoškoly Dubá při jarním tahu žab. Letošní
přípravy proběhly dříve než obvykle, protože
teplá zima dávala tušit i brzký nástup jara. Martina Šepsová se svými pomocníky vystavěli žabí
zábrany ve směru na Dřevčice v krátkém termínu
a pomohli tak jako každý rok žabkám, stahujícím
se k vodě za účelem rozmnožování. Další práce
už je na dětech a učitelích. Do letošní pomoci
se zapojí třídy:
Pondělí – III. třída – pí. uč. Wagenkenchtová
Úterý – I. třída – pí. uč. Mašková
Středa – MŠ Dubá
Čtvrtek – IV.třída – pí. uč. Matějková
Pátek – V. třída – pí. uč. Kadlečková
Sobota – VI. třída – pí. uč. Sochová
Neděle – pí. uč. Mašková
Pokud se chcete připojit k některé skupině,
určitě vás rádi uvítají. Jinak prosíme veřejnost,
nesbírejte žabky z odchytových nádob. Jejich tah
se monitoruje do deníků a probíhá celkové sčítání. Děkujeme moc!
Žabkám přejeme šťastnou cestu za vodou,
dětem přejeme veselé zážitky z pomoci.
Mgr. Jana Mašková

Hejbni kostrou!

V pořadí již šestá aktivita zapojila rodiče a děti
z první třídy Ekoškoly Dubá do pohybu. Tentokrát se rodinné týmy sešly v tělocvičně školy, kde
změřily své síly na „opičí dráze“, a to ne ledajaké,
nýbrž dvakrát zatočené! Nejprve dráhu proběhly
děti, které jí znají z hodin tělocviku. Podruhé s nimi běželi rodiče, ne však jako doprovod, ale jako
cvičenci! Byli úžasní! Chvilku na oddech vyplnila
hra „Kuba řekl“, kterou celkem suveréně dvakrát
vyhrál táta Volejník a jednou Mareček. Podstatou
hry je konat jen cviky, které Kuba řekl.
Děkujeme všem týmům za čas a chuť prožít
aktivně hodinu s dětmi.
Jana a Pavel Maškovi

Ekoškola Dubá
zve všechny rodiče a děti
na třetí společnou ekoaktivitu

ŽÁROŠ 2014,
která se koná dne 22.4. 2014
od 15:00 – 17:00 hodin.
Přijďte si zasoutěžit
ve čtyřech aktivitách, které zahrnují
čtyři témata Ekoškoly – voda,
energie, prostředí školy a odpady.
Společně prožijete zábavné odpoledne
a můžete získat titul Ekorodina.
Těšíme se na vás!
Mgr. Jana Mašková a ekotýmy
Další informace ze škol na str. 10
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Krajina na jaře je půvabná svou přehledností, nestíní v ní olistěné koruny stromů a chuchvalce keřovitých porostů a kopřiv. Bohužel vyniknou občasné černé skládky a odpadky podél cest. Na
přibližně třicetikilometrový cyklovýlet se vydáme
z Dubé lipovou alejí k Černému rybníku v Nedamově a přes jeho hráz pokračujeme po silnici směrem na Korce. Projedeme Ptačím dolem
a vystoupáme serpentinou, odhalenou po kácení
lesa, do osady Korce. Mineme působivou bránu
s mohutnou lípou, zabočíme po silnici doleva a pokračujeme kolem kapličky sv. Prokopa směrem na
Tachov. Když se při výjezdu z Korců podíváme
vpravo na Korecký vrch, v bezlistých korunách
stromů se rýsuje jeho velmi ostrý vrchol.

Jarní cyklovýlet
V Tachově mineme mohutnou památnou lípu
velkolistou a u roubené novostavby, naproti které
si všimneme krásného pomníku padlým v 1. světové válce, odbočíme doprava úzkou silnicí, ze
které můžeme obdivovat půvabnou krajinu. Tato
silnice byla postavena v roce 1908 a právě kvůli
její výstavbě byl otevřen tachovský lom, ve kterém se dosud těží. Projedeme okolo obnovených
Božích muk a pokračujeme k místu, kde doprava
odbočuje silnice na Ždírec. My ale jedeme rovně do Oken.
Z úzké silničky se otevře výhled na Bezděz,
mineme dvoje další Boží muka a přijedeme do
Oken, kde si můžeme prohlédnou farní kostel
Nanebevzetí Panny Marie, původně gotický, ba-

Rybník Palác

Hrad Houska

Vesnická památková rezervace Žďár

Serpentina do Korců

Výhled na Bezděz

Měsíčník informací z Dubé a okolí -
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rokně přestavěný v letech 1756 – 58. V cestě budeme pokračovat po silnici doprava směrem na
Žďár. I zde mineme Boží muka a znovu se můžeme kochat výhledem na hrad Bezděz. Na křižovatce, kde vpravo odbočuje silnice do Luk, se
dáme rovně a o něco dále odbočíme po červené
turistické značce doprava a dojedeme do dolní
části vesnické památkové rezervace Žďár. U Božích muk pod mohutnou lípou odbočíme doleva
a po trase turistické značky vyjedeme na náves.
Ve Žďáru se nachází se mnoho cenných roubených staveb a dalších objektů lidové architektury,
které rozhodně stojí za prohlídku. Na návsi stojí
malá kaple Nejsvětější Trojice z roku 1784.
Z návsi Žďáru pokračujeme po silnici smě-
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rem do Kruhu, doleva odbočuje silnice na Nosálov a Mšeno. I vesnická památková zóna Kruh
je velmi zajímavá, především kostel sv. Vojtěcha
z let 1723 – 24 na návrší. Zaujmou zde také roubené stavby a hospodářské prostory, vytesané
do skal. Pokračujeme po silnici k hradu Houska,
jehož existenci dokládá písemná zmínka již roku
1291. V původně gotickém, renesančně přestavěném hradu můžeme obdivovat gotické malby
v kapli či renesační fresky v tak zvané Zelené
světnici.
Od hradu pak sjedeme půvabnou Zámeckou
cestou, podél níž velmi překvapí stopy po pálení pneumatik, do Tubože. Naproti rybníku Palác
vyjedeme na silnici, kde se dáme doleva. Na křižovatce s hlavní silnicí pak zabočíme doprava.
Projedeme osadou Blatečky, přes křižovatku, kde
doprava vede vedlejší silnice do Blatců, vlevo do
Střezivojic, my ale pokračujeme rovně. Sjedeme
prudkou serpentinou do údolí a podél přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky dojedeme do
Rozprechtic a odtud do Dubé.
–myš–

Kostel v Oknech

Památná lípa v Tachově

Hrady a zámky v dubnu

Hrad Houska
V dubnu má hrad Houska otevřeno v sobotu
a v neděli od 10 do 17 hodin.
Původně raně gotický, renesančně přestavěný hrad, dal postavit pravděpodobně král Přemysl
Otakar II. nebo Hynek Berka z Dubé, jehož rod
pak hrad určitou dobu vlastnil.
Na vstupním nádvoří si návštěvník všimne mohutné skály, která prostupuje celým hradem, tato
skála pak tvoří část interiéru loveckého sálu, který
zdobí i dančí trofeje. Nejcenější částí hradu je hradní kaple v severním křídle s cennými nástěnnými
malbami z doby kolem roku 1330. Stavební detaily kaple odkazují na příbuznost s hradem Bezděz.
Nejnádhernější místností hradu Houska je tak zvaná Zelená komnata s freskami z 16. století.
Hrad Bezděz
V dubnu se hrad Bezděz otvírá o víkendech
a svátcích od 10 do 16,30 hodin, poslední prohlídka s průvodcem je v 15,45.
V letošním roce slaví hrad Bezděz výročí
750 let ode dne, kdy český král Přemysl Otakar II. podepsal zakládací listinu hradu. Bezděz, jeden z nejvýznamnějších českých hradů,
představuje autentickou podobu gotického královského hradu bez jakýchkoliv přestaveb. Inspiroval řadu umělců. Raně gotická hradní kaple,
původně zasvěcená sv. archandělu Michaelovi,
patří mezi nejhodnotnější české památky architektury 13. století vůbec.
Návštěvník si může prohlédnout areál horního hradu, který tvoří kaple, starý královský palác
a purkrabství. 30 m vysoká Čertova věž u vstupu
do hradu přístupná není, ale velká věž, vysoká
34 m nabízí vyhled na celý hrad i krásné okolí.
Přístupovou cestu k hradu lemuje křížová cesta
s barokními kapličkami.
Hrad Helfenburk
Zřícenina je přístupná volně po celý rok, věž
v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 8 do
14 hodin.
Hrad Helfenburk, nazývaný také Hrádek, postavili v první polovině 14. století Ronovci, ale už

roku 1375 se dostal do vlastnictví pražského arcibiskupství. Masivní opevnění, které se z velké
části dochovalo dodnes, nechal postavit arcibiskup Jan z Jenštejna. Zřícenině hradu dominuje
přes 17 metrů vysoká věž.

Hrad Úštěk
Prostorné sklepy pod palácem hradu je možné
navštívit, pokud kontaktujete Informační centrum
v Úštěku, kde je možné si objednat průvodce.
Mezi úštěcké rarity, kromě rybníku, který
všichni považují za jezero, a ptačích domků,
usazených ve skále nad údolím, patří i hrad.
Stojí kousek od náměstí a místo věže má pivovarský komín.
Jádro dnes zchátralé stavby s narušenou statikou pochází z poslední třetiny 14. století. Obrovské sklepní prostory pod palácem jsou vytesané
přímo do pískovcové skály. V průběhu času byl
hrad různě upravován a dostavován, nejvíce po
roce 1779, kdy byl hrad prodán právovárečnému
měšťanstvu a byl využíván jako sladovna. Hrad
je dnes nepřístupný, ale existuje projekt na jeho
záchranu.

Zámek Zákupy
Duben – říjen: soboty a neděle: od 9 do 15 hodin
Začátek poslední prohlídky se shoduje s koncem
uvedené návštěvní doby.
Na místě gotické tvrze postavili Berkové
z Dubé v letech 1541 – 52 renesanční zámek.
Návštěvníky upoutá zámecká kaple, historické
zámecké interiéry ve stylu II. rokoka, vybavení
císařských salonů z poloviny 19. století, lustry,
závěsy, 160 let staré tapety z papíru, malované stropy, nábytek s původními potahy, ale také
osobní výtah z roku 1870 od firmy Ringhoffer.
Malířskou výzdobu provedl Josef Navrátil. Ten
také vytvořil návrhy na vzory tapet, dekorační
látky, některé kusy nábytku a kamna. 1. července
1900 se v zámecké kapli konal sňatek následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d‘Este
s hraběnkou Žofií Chotkovou
Na zámeckém nádvoří je vybudován výběh pro medvědy, kde nyní žije medvěd Medoušek. U zámku se nachází anglický a francouzský park. Zámek i park jsou bezbariérově
přístupné.
–myš–
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Školka v přírodě

Vylézt na strom nebo přejít kládu bylo pro děti
v minulosti zcela běžnou činností. Dnes tomu tak
není, protože se skoro nedostanou do přírody,
kde by se to naučily. Nedostatek pohybu venku může způsobit i obezitu, deprese či problémy
s chováním. Pohybová nemotornost je bohužel
jen jedním z aspektů málo častého pobytu dětí
venku na čerstvém vzduchu. K nim se mohou
přidat kardiorespirační problémy, dětská obezita, krátkozrakost, astma, ale i zvýšená úrazovost.
Děti neumějí chodit po nerovném terénu, často
zakopávají, na vycházkách se snadno chůzí unaví. Pobyt v přírodě vystřídaly celodenní pobyty
v hypermarketech nebo pohyb na upravené, vysekané zahradě či parku bez jediného křoví. Přispívají k tomu i vzrůstající obavy rodičů z klíšťat,
úrazů a nachlazení se.
Negativní dopady na dítě, které s sebou nese
kontakt s přírodou, už dostaly i svůj souhrnný
název. „Syndrom odcizení přírodě“ popsal poprvé v roce 2005 americký novinář Richard Louv
zabývající se touto problematikou ve své knize
Poslední dítě v lesích. Ten, jako jednu z příčin
odcizování se dětí přírodě, vidí i snahu rodičů
udržet děti v bezpečí, mimo volnou krajinu.
Z těchto a mnoha jiných důvodů, naše školka pořádá každý rok týdenní pobyt v Krkonoších,
kde jsou děti spjaty s divokou přírodou od rána
do večera. Letos nám počasí nabídlo několik
variant a proto bobování, snowtubing, stavění
sněhuláčků, , andělíčci, pozorování stop ptáků
a jiných zvířat ve sněhu nám přichystala příroda
jako zimní radovánky a jaro jsme ochutnali při
výletech do lesa, běhání po loukách, lezení na
stromy, stavění bunkrů…….
Pobyt v přírodě nabízí dětem řadu nezastupitelných podnětů, potřebných pro zdravý a vše-

Zelené profese

V pondělí 24.2. se vydali zástupci z osmé třídy
a dvě žákyně z deváté třídy do Liberce, aby odprezentovali svou práci v rámci projektu „ZELENÉ
PROFESE“. Díky tomuto projektu jsme mohli poznat práci lesníka a prozkoumat terén v okolí Josefova dolu. Naučili jsme se řídit výzkum a orientovat
se v názvech pro nás neznámých např. hypotéza,
rešerše, výzkumná otázka, badání apod. Pátrali
jsme po světelnosti mladých stromků a měřili jej v
luxech. Své hypotézy jsme si byli ještě ověřit v terénu v našem městečku spolu s paní učitelkou Bc.
Věrou Valovou a Janou Pytlounovou. To vše nám
přineslo spoustu informací a zábavy, což jsme posléze zpracovali do dvou prezentací a výtvarného
díla. V Liberci jsme ostatním školám, které byly zapojeny do projektu, přednesli své výsledky a podělili jsme se o zážitky.
Bc. Věra Valová

stranný rozvoj. Děti by měly trávit v přírodě co
nejvíce času, a to od útlého věku. V předškolním
věku si dítě utváří základní životní návyky a rozvíjí své schopnosti a dovednosti. Kontakt s přírodou proto hraje v tomto období života stěžejní
roli. Volnost v přírodě rozvíjí všestranně fyzickou
gramotnost, motorické schopnosti i komunikační dovednosti, využití vlastní fantazie, interakce
s ostatními dětmi a základními přírodními prvky
jako jsou kamínky, písek, voda v každém skupenství a rostliny. Rozvíjí také samostatnost, tvořivost i schopnost spolupráce s ostatními.

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Musím pochválit rodiče, kteří letos s námi poslali děti v tak hojném počtu a musím pochválit
děti, které vytvořily úžasnou partu (možná nejlepší za poslední roky) a vše si opravdu náležitě užily. Hledání pokladu, diskotéka, každodenní
soutěže o diplom a medaili, výlet do muzea ve
Vrchlabí vyvrcholili noční cestou po stopách ducha hor, kde získali ocenění úplně všichni, protože byli velmi odvážní. Některým se ani nechtělo
domů a u mnohých zaznělo, že příští rok pojedou
znovu. Juchúúúúúúúú
Jaroslava Sloupová

Pronajmu 1+1…

… v klidné lokalitě, chráněné hustou zelení, ideální pro malou rodinku… ptačí
aneb „budko, budko, kdo se v tobě usadí?“ V úterý 25.2. děti z chovatelského
kroužku Ekoškoly Dubá zavěsily v blízkosti školy budku pro pozorování jarního
hnízdění ptáčků. Děti si nesly žebřík, kladívko, hřebíky a budku. Aktivně přidržovaly žebřík, podávaly nářadí a radily. Stříška
budky se musela upravit, ale vše dobře
dopadlo. Teď jen s napětím očekáváme
ptačí nájemníky.
Děti, Jana a Pavel

Dubáček
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Dubáček

Křestní jména v dubnu a jejich význam

(Vybraná jména se vyskytují na Dubsku, v závorce je uveden počet. Zdroj: svatky.centrum.cz)
3. 4. Richard (5)

Richard je silným, charismatickým jménem. Tato
charakteristika se pojí i se samotným významem
jména. Jméno Richard dělá ze svého nositele silnou osobnost, která má předpoklady k tomu stát
se mocným vládcem, minimálně vládcem svého
života.
Jméno Richard najdeme také v němčině, dánštině,
holandštině nebo francouzštině. Richard je také
anglickým jménem, zde se užívá také jako Dick
nebo Rick. Italská podoba jména je Riccardo, španělská či portugalská Ricardo.
Jméno Richard má keltský původ. Vyvinulo se ze
staroněmeckého jména Ríchard, kde slovo „rík/
rîh” znamená „vladař” a „hart” znamená „silný”.
Jméno se tak překládá jako „mocný vladař”, „silný
vládce”, „přísný král”.
4. 4. Ivana (8)

Ivana má hluboký křesťanský význam a široké
kořeny po celé Evropě.
Jméno existuje i v němčině nebo srbochorvatštině.
Francouzská verze jména je Jeane, španělská Juana, italská Giovanna. Rusové jméno užívají jako
Ivanna, Maďaři jako Ivána.
Toto jméno má původ v hebrejštině, vyvinula se ze
jména Jochanán s významem „Bůh je milostivý“.
Do češtiny se jméno dostalo zřejmě z řecké mutace jména – Ioannés. Staroslovanskou podobou
jmen je Jana a Jan. Jméno Ivana, a také zkrácená
podoba Iva, se u nás stala populární ve 20. století. Dříve se jméno častěji užívalo v podobě Ivanka, která se k nám dostala po první světové válce
z jižních států.
5. 4. Miroslava (9)

Nositelka tohoto jména je silnou osobností, kte-

rá však má i své hluboké city a jemně je dokáže
předávat ostatním. Žena jménem Miroslava si váží
ověřených hodnot, především lásky.
Miroslava je slovanského původu. Překládá se
jako „slavící mír”, „mírumilovná” nebo „proslavená mírem”. Vzhledem k tomu, že slovo „mír ve
staročeštině znamenalo i „svět” („svět bez války”),
lze jméno vykládat i jako „ta, která oslavuje svět”,
„oslavující krásy světa”.
6. 4. Vendula (1)

Jméno Vendula (také Vendulka) má slovanský
původ. Jméno bývá vysvětlováno jako ženská
podoba jména Vendelín. Překládalo by se pak
jako „Polabská Slovanka”. Další výkladová teorie jméno spojuje se jmény Václav a Václava
(Vendula se dříve užívalo jako domácí podoba jména Václava). Význam jména Vendula
by pak byl „více slavný”, resp. „více slavná”,
„slavnější”.
8. 4. Ema (5)

Krása je v jednoduchosti, své o tom ví i nositelky jména Ema. Jednoduché, praktické jméno
skrývá příjemný význam plný péče, lásky a starostlivosti.
Většina jazyků toto jméno zná jako Emma, na-

příklad angličtina, němčina, ruština, italština,
francouzština, maďarština, také norština, dánština nebo švédština. V polštině či španělštině se
jméno vyskytuje jako Ema i Emma.
Toto jméno má germánský původ. Vzniklo z německých jmen Erma a Irma, resp. Ermentrud,
Erenhild, Irmagard. Překládá se jako „pečovatelka“, „pečující“, ale také „starostlivá“, „milovaná“
nebo „veselá“.
9. 4. Dušan (9)

Dušan je sympatickým českým jménem pro sympatického muže. Muž jménem Dušan je však nejenom sympatický, ale dle významu svého jména
také oduševnělý, odvážný.
Významově příbuzná jsou slovanská jména Duchoslav nebo Dušislav, také jméno Spiridon. Jméno znají i Francouzové jako Dushan, bulharsky
se jméno užívá jako Duško, maďarsky Dusán,
polsky Duszan.
Jméno je původem srbské. Všeobecně je považováno za jihoslovanskou zkrácenou podobu jména
Duchoslav nebo Dušislav, tato jména však vznikla později. Základem jména jsou slova „duch“,
„duše“ nebo „dech“. Významově se tak překládá jako „ten, kdo má duši“, „ten, kdo má silného ducha“, potažmo také „odvážný, silný“ nebo
„oduševnělý“.

no Irena se pak vykládá jako „mírumilovná
žena“.
17.4. Rudolf (9)

Jméno Rudolf náleží k muži výrazné osobnosti,
který se může stát i slavným. Dle významu svého jména však bude celý život vlkem a může tak
mít sklony k samotářství.
Anglickou mutací jména je Rodolph (Rolph), španělskou Radolfo (Rodufo), italskými pak Rodolfo, Rudolfo či Ridolfo. Ve francouzštině jméno
najdeme jako Rodolph, Rodolphe, Roux, Raulf
nebo Raoul.
Rudolf pochází z němčiny. Vyvinulo se ze
starogermánského jména Hruodolf. Vzniklo
ze slov „hruod” − „sláva” a „olf” („wolf”) −
„vlk”. Jméno se tak významově překládá jako
„slavný vlk”.
18. 4. Valerie (2)

Valerie je elegantním jménem, které skrývá prastarý původ i doslova silný význam. Svým nositelkám dává jméno moc, sílu a zdraví.
Anglickou podobou jména, stejně tak i italskou
nebo španělskou je Valeria. Francouzkou verzí je
Valérie. Němčina, švédština nebo holandština užívá jméno jako Valerie a Valeria. Ruskou podobou
jména je Valerija, polskou Waleria.
Jméno Valerie pochází z latiny. Vzniklo z latin10. 4. Darja (1)
ského slova „valens”. Z „valens” se jméno vykláDarja je nezvyklým jménem, které si zaslouží po- dá jako „silný”, resp. „silná”, „zdravá”. Vyvinulo
zornost. Jméno Darja se vyskytuje i v bulharšti- se z latinských jmen Valerius (Valerianus) a Vaně. Slováci jméno užívají jako Dária, angličtina, lentinus.
němčina, také francouzština, španělština, italština
nebo polština zná jméno jako Daria. Srbochorvat- 20. 4. Marcela (9)
Jméno Marcela se vyskytuje i ve slovenštině
ská podoba je Darija.
Jméno má dva možné významy. Buď se vyvinulo a srbochorvatštině. Jméno zná i polština, ve
z ruštiny a domácké podoby jména Dorotha nebo které se užívá jako Marcelina. Anglická podoba
má původ v Persii. Pokud je Darja původem ze jména je Marcella, stejně tak i italská a maďarjména Dorota, řecky Dórothea, překládá se jako ská. Německými verzemi jména jsou Marcella,
„dar Boha“, „boží dar“. Další varianta výkladu také Marzella či Marcellina. Francouzština jméjména vychází z Persie a zdejšího vládce jménem no užívá jako Marcella a Marcelle, španělština
Dárajavauš. Jméno tohoto vládce se dá přeložit jako Marcelina.
jako „držící dobro“, „konající dobro“. Jméno by Jméno Marcela pochází z latiny. Údajně bylo
pak vzniklo přes řecké jméno Dareios, resp. la- odvozeno z římského jména Marcus, resp. jeho
zdrobnělé podoby Marcellus. Jména se vyvinula
tinské Darius.
od římského boha války, nazývaný Mars. Přene13. 4. Aleš (2)
seně se tak vykládají jako „bojovník”, resp. „bojovAleš se významově a původem pojí s dalšími nice”, příp. „malý bojovník/bojovnice”. V doslovmužskými jmény jako Alex, Alexej nebo Ale- ném překladu jméno Marcela znamená „zasvěcená
xandr. Italové užívají jméno „Alessio“. Němči- bohu války”, „zasvěcená Martovi”.
na, maďarština nebo holandština jméno užívá
23. 4. Vojtěch (23)
jako „Alex“.
Jméno představuje staročeskou domácí podobu Jméno se v podobě Vojtech vyskytuje i na Sloruského jména Alexej. S jeho významem se také vensku, v Rusku nebo v Bulharsku. V Polsku je
pojí. Obě jména čerpají z řeckého slova „alexein“ známé jako Wojciech, v Maďarsku jako Béla. Něs významem „bránit“, přeneseně pak i „štít“, „zá- meckou a anglickou podobou jména je Adalbert,
štita“ nebo „pomoc“. Obdobou jména je i Alexandr ačkoli významově nemá se jménem nic společného (tato verze je odvozena od zahraniční podoby
s významem „obránce mužů“.
jména Svatého Vojtěcha).
16. 4. Irena (8)
Vojtěch má slovanský původ. Jméno je složeno ze
Jméno Irena pochází z řečtiny. Vyvinulo se dvou slov. Prvním je polský výraz „woj” s význaz řeckého slova „eirénaios“ s významem „mí- mem „vojna”, „válka”, druhým je „ciech” s význarumilovný“, potažmo „eiréné“ – „mír“. Jmé- mem „radost”. Jméno se tak překládá jako „radost
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z války”, „radost z boje”, také „radostný válečník”, vodním znění, tedy O�o. V němčině jméno najdeme
„posila” nebo „útěcha vojska”.
jako O�o nebo Odo. O�o je také italským, maďarským nebo norským jménem. Jméno zná i polština,
24. 4. Jiří (53)
společně s verzí O�on, ruskou podobou jména je pak
Jirka je jménem mnoha českých mužů, v růz- O�one. Francouzština jméno zná jako O�on, Otho,
ných variantách se s muži jménem Jiří setkává- Othoa nebo Othon, španělština užívá variantu Oton.
me také po celém světě. Na Slovensku je jméno V severských zemích se jméno vyskytuje jako O�o
známé jako Juraj, v Polsku Jerzy, v Maďarsku nebo O�e.
György. Anglickou verzí jména je George či Yo- Základem jména je německé slovo „ot” (staroněrick, německou Georg, York nebo nebo Jürgen, mecké „odo”) s významem „majetek”, také „blafrancouzskou Georges, italskou Giorgio, španěl- ho”, „blahobyt” nebo „štěstí”. Stejně tak se vykládá
skou Jorge. Rusové jméno užívají jako Georgij, i samotné jméno.
Jurij nebo Jegor.
Jméno Jiří patří k nejčastěji užívaným českým jmé- 27. 4. Jaroslav (50)
nům. Původ jména není zcela jasný. První verze Jméno Jaroslav se užívá i ve slovenštině, ruštině,
výkladu jména ho spojuje s řeckým slovem „géor- bulharštině, srbochorvatštině nebo holandštině.
gos“, to je složeno ze slov „gé“ („země“) a „érgon“ Polskou verzí jména je Jarosław, ruskou pak Jaro(„práce“). Jméno se dle tohoto výkladu překládá slaw. Jméno je slovanského původu. Vyvinulo se
jako zěmědělec, „rolník“ také „pěstitel nebo „vi- ze slovanského slova „jaryj“ s významem „bujarý“,
nař“. Další teorie výkladu jménu přikládá staro- „prudký“ nebo „silný“, druhá část jména „-slav“
slovanský původ, bylo by pak odvozeno od rus- má význam „slavný“, „významný“. Jméno se tak
kého slova „jurkij“ s významem „mrštný“, „hbitý“ překládá jako „ten, kdo je slavný svou silou“, „slavči „obratný“. Obě teorie výkladu se ve jménu Jiří ný bujarostí“ apod. Ze stejného základu „jaryj“ se
mohou prolínat.
vyvinulo i označení pro roční období. Jméno Jaroslav se tak v pozdějších výkladech překládá jako
26. 4. Oto (1)
„ten, kdo slaví jaro“, „jaro oslavující“.
U nás také O�o či Ota. Angličtina zná jméno v pů-

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý,
žlutý, modrý kropenatý a bílý.
Stáří 15 až 20 týdnů.
Cena 149,- až 185,- Kč/ks, dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř
dospělé slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční
v sobotu 12. dubna 2014 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích
kožek, cena 20 – 30,- Kč/ks
Případné bližší informace
Po - Pá 9.00 - 16.00 hodin
na tel: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Kultura
ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK
19.4.2014 - 15:00
Pohádka pro malé i větší.
Vstupné: 60,- Kč
KD Crystal
DAN BÁRTA - MARATONIKA TOUR 2014
11.4.2014 - 19:00
Dan Bárta vydal nové album Maratonika a na
jaře vyráží na turné. Česká Lípa bude jednou ze
zastávek, kde výjimečný zpěvák představí nové
písně, které si mohou dovolit luxus originality
a nekonvenčnosti.
Vstupné: 290,- Kč
ARAKAIN A DYMYTRY TOUR 2014
19.4.2014 - 20:00
Rockové kapely Arakain a Dymytry vyrazí v tomto roce na společné turné. Dymytry, kapela jejíž
hvězda raketově stoupá, se představí po boku
legendárního Arakainu.
Turné odstartovalo už 7. března, čítá celkem
22 zastávek a fanoušci se mohou těšit na spoustu překvapení, dosud neviděných a neslyšených
aranží a také na nová CD obou kapel.
Vstupné: 299,- Kč
VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK BAND
24.4.2014 - 19:00
Koncert jedné z nejvýraznějších českých zpěvaček současnosti.
Vstupné: 350,- Kč

NOVÝ BOR

Navrátilův sál
čtvrtek 10. dubna v 18 hodin
PhDr. Vladislav Jindra
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Proč neměl hrabě Kinský rád sedláky z Bukovan

a Pihelu (Okénko do historie sousedních obcí)
vstupné: 50 Kč
Městské divadlo
pondělí 14. dubna v 19 hodin
Neil Simon, Agentura Harlekýn
HODNÝ PAN DOKTOR
hrají: Jan Čenský, Miloslav Mejzlík nebo Libor
Hruška, Jarmila Švehlová Daniel Bambas nebo
Filip Tomsa, Lenka Zahradnická nebo Malvína
Pachlová. Každá povídka je překvapením, nechybí nadhled, ironie, břit a jedinci, kteří prožijí
situace, které ovlivní výrazně jejich životy.
vstupné: 290 Kč
Městské divadlo
úterý 15. dubna v 18 hodin
CENA Ď
Večer bude patřit mecenášům, dobrodincům
a osobnostem, které mají zásluhy na rozvoji občanské společnosti. Přijďte jim společně s námi poděkovat. Uděleno bude městské i krajské
ocenění.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
pátek 18. dubna v 18:30 hodin
Město Nový Bor vás zve na velikonoční koncert
- kantátu
STABAT MATER od barokního skladatele Giovanni Battisty Pergolesiho
soprán - Naďa Novotná, člen Národního divadla v Praze alt - Dagmar Čemusová, člen HDK Praha varhany - Marie Červová, varhanice v Kostele Ducha sv. v Českém
Dubu, profesorka Konzervatoře v Teplicích
vstupné: 50 Kč
Navrátilův sál
úterý 22. dubna v 18 hodin
Přednáší Radek Andonov
DUBEN a KVĚTEN 1945 MEZI BUDYŚÍNEM
a PRAHOU
vstupné: 50 Kč

Městské divadlo
čtvrtek 24. dubna v 19 hodin
Divadlo Palace Praha, Yasmina Reza
TŘI VERZE ŽIVOTA
Hrají David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela
a Jana Janěková ml.
Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři verze života.
vstupné: 290 Kč
26. dubna v 10 hodin
FIMFÁRUM
Pohádka, podle úspěšné knižní předlohy Jana
Wericha, pro děti i dospělé s písničkami trojice
Voskovec+Werich+Ježek.
vstupné: 60 Kč
Výstava v městském divadle
Nový Bor v proměnách času - Josef Tichý,
obrazy - Přemysl Povondra, repliky historického
skla - Jiří Haidl a syn

ÚŠTĚK

ÚŠTĚCKÉ VELIKONOCE
19.4.2014 od 9:00 do 18:00 hod. centrum města
Velký dobový velikonoční jarmark, vystoupení
a průvod folklórních souborů a divadel…
Galerie U Brány
do 1.5.2014
výstava: Jiří Slíva – Kafka a jiní
reprezentativní výběr grafik autora, který svým
jemným inteligentním humorem slaví úspěchy
po světě.
VYMETÁNÍ VÝFUKŮ
26.4.2014 09:30
Mšeno a okolí
JAWA-MOTO-ČZ VETERAN CLUB MŠENO
Sraz účastníků - 9:30 na náměstí Míru ve Mšeně,
start jízdy - 10:00 hodin.
Následovat bude vyjížďka okolím Mšena.
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Román jedné kariéry odehrávající se na pozadí
nástupu totalitní moci uvede Jiráskovo divadlo
22. května od 19.30 hodin.
Základním tématem slavného románu Klause Manna, i jevištní adaptace pražského Divadla pod Palmovkou, je cesta k moci v situaci,
kdy se proměňuje politický režim. Mann přitom
nepopisuje pouze konkrétní situaci nacistického
převratu, ale zachycuje principy kterékoliv velké
společenské změny, která vždy některým lidem
příležitosti bere a jiným je naopak přináší. Na základě bizarního a po všech stránkách fascinujícího příběhu talentovaného a neobyčejně ctižádostivého herce Hendrika Höfgena ukazuje, že zlo
nemusí být vždy jednoduše rozpoznatelné, a že
v každé situaci záleží na osobním charakteru
jednotlivců. V hlavní roli diváci uvidí Jiřího Langmajera j.h. Dále hraje českolipská rodačka Petra
Horváthová, Klára Issová, Ondřej Kavan, Zuzana
Slavíková, Rudolf Jelínek, Kateřina Macháčková,
Radek Valenta a řada dalších.
Stejnojmenný román patří mezi nejznámější,
ale také nejkontroverznější díla evropské literatury dvacátého století. Dílo s podtitulem „román
jedné kariéry“ poprvé vyšlo v roce 1936 v Mannově pařížském exilu v tamních německy psaných novinách a ihned vyvolalo rozporuplné reakce. Klaus Mann se v něm totiž nejen vyjádřil
satirickým způsobem k tehdejší německé situaci
nedlouho po nástupu nacismu k moci, ale otevřel
zde také řadu tabuizovaných témat, především

Mefisto

ve vztahu k lidské sexualitě. Román z pochopitelných důvodů velmi pobouřil nacisty a jejich
příznivce, ale také řadu konzervativněji smýšlejících osobností.
Zajímavé přitom je, že románový Höfgen není
pouze literárním portrétem podivuhodné a nejednoznačné osoby. Je také mementem jedné generace, jejích snů, přání a trpkých konců. Ale také
naléhavým varováním. Za zmínku proto stojí i další osudy Klause Manna a Gustava Gründgense,
které již v románu Mefisto zachyceny nejsou.
Zatímco Mann v roce 1949 spáchá sebevraždu, Gründgens se po krátké poválečné přestávce znovu vrací na německá divadelní prkna. Ze
všech sil se potom snaží zamezit dalšímu vydávání Mannova románu. V roce 1956 hrál v Hamburku postavu Mefistofela v Goethově Faustovi –
a jeho výkon bývá dodnes považován za nejlepší
herecké ztvárnění této postavy vůbec. Režiséra
této inscenace později Gründgens adoptoval jako
svého syna – byl to nejsnazší způsob, jak legalizovat jejich milostný vztah. I Gustav Gründgens
spáchal sebevraždu. V roce 1963 se otrávil prášky na spaní a svého nemilosrdného a satirického
„životopisce“ přežil o plných dvacet čtyři let.
Román Klause Manna Mefisto se stal předlohou pro několik divadelních zpracování ve světě
i u nás. Pravděpodobně nejzajímavější a nejzdařilejší je divadelní adaptace slavné francouzské režisérky Ariane Mnouchkine, která vznikla v roce 1974
pro její mezinárodně uznávané divadlo Théâtre du

Galerie Pošta připravuje
výstavní sezónu

Zahájení výstavní sezóny 2014 v Galerii Pošta v Dubé se blíží. Prvním vystavujícím bude začátkem května Pavel Švec. V polovině června vystaví své
obrazy slovenský malíř a grafik Jozef Mrva spolu s malířem Igorem Grimmichem starším. Na přelomu července a srpna se budou moci návštěvníci seznámit s ranými realistickými malbami mezinárodně uznávané české malířky Olgy Karlíkové. Koncem srpna představí své obrazy akademická malířka
Alena Anderlová a závěr letošní výstavní sezóny bude patřit významnému
vizuálnímu umělci akademickému malíři Svatopluku Klimešovi.
Pavel Švec v Galerii Pošta
Dubská Galerie Pošta připravuje na začátek května výstavu obrazů, které vytvořil přírodovědec, malíř, spisovatel a básník Pavel Švec z Mělníka.
Ačkoliv se narodil v Praze – nebo možná právě
proto – jeho největší láskou je příroda, a ta se
také stala námětem jeho
tvorby. Nyní Pavel Švec
žije v Mělníku a Kokořínsko a Máchův kraj je
častým cílem jeho poutí
se skicákem či fotoaparátem. V obrazech, které tvoří většinou technikou pastelu, se obrací
ke klasické české kajinomalbě.
Vernisáž výstavy se
koná v pátek 9. května
od 18 hodin a výstavu
si návštěvníci budou
moci prohlédnout až do
7. června.
–myš–

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Soleil. Právě tato divadelní adaptace se stala impulzem pro slavný oscarový snímek Mefisto v režii
Istvána Szabóa z roku 1981 (na první verzi scénáře
údajně Mnouchkine přímo spolupracovala).
Více info na www.cl-kultura.cz
Barbora Neumannová,
propagace, administrativa

Dubáček -
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