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Zprávy z radnice

l Dne 2.12.2014 od 11:05 do 12:13 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Zakšín
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu byl odchycen volně
pobíhající pes, který byl odvezen do kotce města
Dubá. Pes byl předán majiteli z Chlumu.
l Dne 8.12.2014 od 12:38 do 13:02 hodin byla
jednotka vyslána k technické pomoci do ulice Požárníků v Dubé v počtu 1 + 3. Jednotka provedla
otevření bytu, ve kterém se nacházela osoba ve
špatném zdravotním stavu. Do příjezdu Záchranné zdravotní služby byla poskytnuta předlékařská
pomoc.
l Dne 9.12.2014 od 19:53 do 20:12 hodin byla
jednotka vyslána k technické pomoci do ulice Požárníků v Dubé v počtu 1 + 3. Jednotka provedla
otevření bytu, ve kterém se nacházela osoba ve
špatném zdravotním stavu. Do příjezdu lékaře ze
Záchranné zdravotní služby byla osoba zajištěna
proti možnému zdravotnímu kolapsu a následně
předána do péče ZZS.
l Dne 10.12.2014 byla jednotka ve 14:39 hodin
vyslána k požáru koupelny bytové jednotky v Doksech. Z důvodu lokalizace požáru byla jednotka
před výjezdem odvolána zpět na základnu.
l Dne 15.12.2014 od 14:23 do 15:26 hodin byla

jednotka vyslána k dopravní nehodě v KÚ Luka,
Týn s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
bylo zjištěno havarované osobní vozidlo, které se
po převrácení přes střechu nacházelo mimo komunikaci. Na místě dvě zraněné osoby. Jednotka vypomohla Záchranné zdravotní službě s ošetřením
jedné těžce zraněné osoby a zajistila transport do
vrtulníku Letecké záchranné služby. Vozidlo bylo
zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení
AKU) a úniku provozních kapalin. Na místě byla
pořízena fotodokumentace. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 17.12.2014 od 11:58 do 13:21 hodin vyjela jednotka k požáru kuchyně bytové jednotky v Doksech s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu
byl zjištěn požár digestoře. Lokalizaci požáru
provedla místní JSDHO Doksy, naše jednotka
vypomohla s evakuací materiálu z kuchyně. Na
místě dále zasahovaly jednotky JSDHO Doksy, Hasičský záchranný sbor ÚO Česká Lípa a
JSDHO Staré Splavy. Příčina vzniku požáru byla
hořící potraviny na plotně. Škoda byla vyčíslena na 10.000,- Kč, uchráněn byl majetek ve výši
372.000,- Kč.
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l Dne 19.12.2014 od 07:05 do 07:47 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy, číslo 259 v KÚ Blatce, Blatečky s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dva spadlé stromy do polovinz komunikace,
které byly pomocí motorové řetězové pily rozřezány a následně odstraněny z vozovky.
l Dne 21.12.2014 od 14:38 do 16:33 hodin byla
jednotka vyslána k technické pomoci v městě Dubá
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu jednotka od oznamovatele převzala volně pobíhajícího psa, který byl převezen do kotce města Dubá. Pes byl 23.12.2014
odvezen do psího útulku v Dobranově.
l Dne 23.12.2014 od 19:37 do 20:01 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Nový Berštejn
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 4. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl odchycen toulavý pes, který byl vystrašený
(pravděpodobně z důvodu použití zábavné pyrotechniky). Pes byl převezen do kotce města Dubá
a následující den předán majitelům.
l Dne 25.12.2014 od 10:17 do 13:21 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Dubová Hora s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byly zjištěny dva havarované osobní automobily po čelním nárazu, na místě jedna zraněná a zaklíněná osoba, které byla do
příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta
předlékařská pomoc. Po příjezdu ZZS byla nasazena páteřní dlaha a osoba byla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vyproštěna. Jednotka vypomohla s transportem do sanitního vozidla
a následně vrtulníku Letecké záchranné služby.
Po dobu zásahu byl uzavřen provoz na komunikaci I. třídy. Vozidla byla zajištěna proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku
provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny byly
zlikvidovány pomocí 20-ti kg sorbentu ECO-DRY.
Na žádost Policie ČR jednotka vyčkala do příjezdu Dopravní policie ČR a asistovala při odběru
vzorků z místa události. Na místě byla jednotka
z Hasičského záchranného sboru, která provedla
průzkum a dále nezasahovala.
l Dne 27.12.2014 od 10:05 do 11:01 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Chlum s technikou CAS-25
Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
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bylo zjištěno havarované osobní vozidlo. Na místě
jedna zraněná osoba, které do příjezdu Záchranné zdravotní služby byla poskytnuta předlékařská
pomoc. V havarovaném vozidle se v autosedačce
nacházelo malé dítě, které bylo přeneseno do vozidla RZA I Nissan Patrol z důvodu možného podchlazení. Havarovaný automobil byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. DN bez úniku. Po dobu zásahu byl uzavřen provoz na komunikaci I. třídy. Na
místě jednotka z Hasičského záchranného sboru,
která provedla průzkum a dále nezasahovala. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 28.12.2014 od 20:49 do 21:55 hodin jednotka vyjela k požáru osobního automobilu na komunikaci II. třídy číslo 273 v KÚ Žďár s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se
veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Bělá pod Bezdězem byla jednotka dána
do zálohy na místě zásahu a spolupracovala při
uzavření provozu na komunikaci.
l Dne 29.12.2014 od 08:02 do 09:18 hodin
vyjela jednotka k dopravní nehodě dodávkového
a nákladního automobilu na komunikaci I. třídy,
číslo 38 v KÚ Obora s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká
Lípa jednotka provedla uzavření místa události
a řízení silničního provozu. Na místě byla jedna zraněná osoba a dvě osoby exitus. Událost
je řešena pracovníky Ministerstva vnitra ČR.
Jaroslav Hoza

TELEFONNÍ
ČÍSLO NA DUBSKÉ
HASIČE:
725 076 553

Z městské matriky
JUBILEA

Miláčková Marta, Dubá
Pithartová Hana, Dubá
Odvárka František, Dubá
Chrištof Tomáš, Dubá
Hladíková Vlasta, Dubá

NAROZENÍ

Kučera Matyáš, Dřevčice
Samcová Nikola, Deštná
Višňa Jáchym, Dřevčice
Demeter Jakub Filip, Dubá
Šafránek Václav, Dubá
Mynaříková Magdalena, Dubá
Stočes David, Dřevčice

70 let
75 let
75 let
82 let

ÚMRTÍ

Velechovská Vlasta, Dřevčice

Dne 6. 2. 2015 tomu bude 5 let co nás
navždy opustil pan Milan Effer. S láskou
stále vzpomínají manželka Božena a syn
Milan s rodinou.
Vzpomeňte, kdo jste ho znali, s námi.

Z

V únoru se dožívá 70 let paní
Marta Miláčková.
Vše nejlepší, hodně zdraví přeje
syn Miroslav s rodinou.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 1/2015 ze dne 15. ledna 2015 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) URČILO na návrh pana místostarosty zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Ludmilu Kadlečkovou a paní Gabrielu Garrihy a zapisovatele usnesení
pana MUDr. Jiřího Klementa.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 1/2015.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2014 ze dne 11. prosince 2014 včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2015 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 18/14, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo 1564/1, ostatní
plocha, o výměře cca 110 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o zaplocený pozemek
u budovy čp. 5 v části obce Kluk. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném
záměru.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání záležitosti – složka č. 1/15, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských nemovitostí: bytové
jednotky č. 2/3 v budově (bytový dům) čp. 2
v Poštovní ulici v části obce Dubá včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 57/309 na společných částech budovy a na
pozemku stavební parcele parcelní číslo 219,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 392 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Minimální
vyhlašovací prodejní cena dle znaleckého posudku je stanovena ve výši 165 000,- Kč. Bližší
podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva písemnou žádost občanů –
složka č. 19/14, aby město Dubá odkoupilo do
svého vlastnictví pozemek pozemková parcela
parcelní číslo 1551, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 643 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé, která je ve vlastnictví třetích osob. Na uvedeném pozemku je
účelová štěrková komunikace, která slouží jako
přístup a příjezd k několika budovám a k pozemkům ve vlastnictví žadatelů. Všichni tito žadatelé
mají v katastru nemovitostí zapsáno oprávnění
ke svým nemovitostem – věcné břemeno právo
přístupu a příjezdu po předmětné komunikaci.
Není tedy důvod, aby město Dubá uvedenou
účelovou komunikaci vlastnilo.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené
písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „CL_Dubá, Dřevčice ppč. 29, přípojka NN“,
mezi městem Dubá (budoucí strana povinná)
a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká vybudování (umístění a provozování) nového zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové
vedení NN a přípojková skříň, v celkové délce
cca 20 m, na části městského pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 1145/1, v obci
Dubá, katastrální území Dřevčice. Jednorázová
finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni je sjednána ve výši 1 000,Kč bez DPH.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se hospodaření
města Dubá za rok 2014, které vykazovalo do
konce roku 2014 výsledek +2 miliony 167 tisíc
Kč; a stavu finančních prostředků města Dubá
k datu 31. 12. 2014, který byl 10 milionů 544 tisíc Kč.
6) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro
rok 2015 mezi městem Dubá a Libereckým krajem. Město Dubá zaplatí na zajištění dopravní obslužnosti částku ve výši 158 760,- Kč, viz
příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7a) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem
Dubá a obcí Vrchovany, na úseku přestupkové
agendy, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7b) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem
Dubá a obcí Tuhaň, na úseku přestupkové agendy, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7c) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem
Dubá a obcí Jestřebí, na úseku přestupkové
agendy, viz příloha.

územní identifikace, viz příloha.

pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8a) ZŘÍDILO na návrh pana místostarosty na
základě předložené písemné žádosti občanů
Deštné a Zakšína Osadní výbor města Dubá
pod názvem Osadní výbor Deštná – Zakšín,
viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8b) JMENOVALO na návrh pana místostarosty
pětičlenný Osadní výbor Deštná – Zakšín ve složení: předseda paní Naděžda Šabatková a členové paní Jindřiška Stehnová, pan Miloslav
Stehno, pan Jan Černý a pan Jaroslav Hřebíček, všichni bytem Dubá – Deštná.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

9) ZŘÍDILO na návrh pana místostarosty na
základě předložené písemné žádosti občanů
Dřevčic Osadní výbor města Dubá pod názvem
Osadní výbor Dřevčice, viz příloha.
JMENOVALO na návrh pana místostarosty pětičlenný Osadní výbor Dřevčice ve složení: předseda pan Emanuel Adamec a členové
pan Ing. Petr Kmínek, paní Jana Adamcová,
paní Mgr. Jana Samcová a paní Veronika Velechovská, všichni bytem Dubá – Dřevčice.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

10) ZŘÍDILO na návrh pana místostarosty na
základě předložené písemné žádosti občanů
Korců Osadní výbor města Dubá pod názvem
Osadní výbor Korce, viz příloha.
JMENOVALO na návrh pana místostarosty tříčlenný Osadní výbor Korce ve složení: předseda paní Jindra Šťastná a členové
pan Jan Svárovský a pan Petr Vrána, všichni
bytem Dubá – Korce.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

11) VZALO NA VĚDOMÍ informace pana místostarosty týkající se:
a) seznamu zrealizovaných investičních
akcí města Dubá v roce 2014
b) vydané knihy s názvem POHLED
GRAFIKA Dubá a okolí – perokresby pana
Mgr. Kamila Matějoviče
c) pozvánky na Masopust konaný dne
14. února 2015
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7d) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem
Dubá a obcí Vrchovany, na úseku agendy základních registrů – zapisování údajů do registru
územní identifikace, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7e) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem
Dubá a obcí Tuhaň, na úseku agendy základních registrů – zapisování údajů do registru

Příští veřejné
zasedání
zastupitelstva
bude dne
19. 2. od 18.00 v Dubé
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Informace z matriky

Přehled evidence obyvatel města Dubá
za rok 2014
V roce 2014 se přihlásilo
k trvalému pobytu celkem
49 občanů
Odhlásilo z trvalého pobytu celkem
61 občanů
Narodilo se nových občanů celkem
20 občanů
Zemřelo celkem
24 občanů
Celkový úbytek obyvatel
za rok 2014 je
-16 občanů

Přehled trvale bydlících občanů v Dubé a přilehlých obcí města
Bukovec
7
Lhota
10
Deštná
78
Nedamov
30
Dubová Hora
5
Nedvězí
10
Dražejov
14
Nový Berštejn
43
Panská Ves
7
Dubá
1 242
Plešivec
13
Dřevčice
117
Sušice
12
Heřmánky
23
Zakšín
65
Horky
18
Zátyní
14
Korce
33
Celkem k 31. 12. 2014
1 750 občanů
Křenov
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Informace z Městského úřadu

Ve čtvrtek dne 12. února 2015 proběhne na Základní škole Dubá zápis žáčků do
prvních tříd. Předškoláci se zákonnými zástupci se mohou dostavit od 13.00 hodin
do 18.00 hodin do budovy základní školy. Zákonní zástupci si s sebou přinesou
rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Městská knihovna Dubá se na vás těší každý čtvrtek od 14.30 hodin do 18.30
hodin. Půjčovné pro rok 2015 je 100,- Kč pro každého čtenáře.
Město Dubá připravuje na sobotu dne 14. února 2015 Masopust, více se dočtete
na plakátech a na stránkách města Dubá www.mestoduba.cz začátkem února.
Město Dubá upozorňuje, že Sběrný dvůr Dubá už opět funguje
dle řádné otevírací doby. Pokud si nebudete jistí, zda je otevřeno, volejte nové
obsluze sběrného dvora panu Zabilanskému tel. č. 702 047 144.
Více na stránkách města Dubá www.mestoduba.cz v informacích pro občany.

Tříkrálová
sbírka

Farní charita Česká Lípa děkuje ze srdce všem
obyvatelům města Dubá, kteří v Tříkrálové sbírce 2015 přispěli jakoukoli finanční částkou na
činnost projektu Sociální automobil, který již od
roku 2007 poskytuje nejen na Českolipsku rozvoz
zdravotně handicapovaných dětí do školy a ze
školy. Do zapečetěných kasiček bylo mezi 1. až
14. lednem 2015 vybráno v Dubé 3 036,- Kč.
Farní charita Česká Lípa děkuje dobrovolníkům,
učitelům a žákům ZŠ a MŠ Dubá za pomoc při
koledování. K+M+B 2015
Za Farní charitu Česká Lípa, Jiří Gottlieber

Vážení čtenáři, uvádíme zde kontaktní adresy na redakci:
Zpravodaj Dubáček, podatelna MěÚ Dubá, Masarykovo nám. 138,
471 41 Dubá, e-mail: dubacek@atlas.cz, pro inzerci e-mail: inzerce.dubacek@atlas.cz
Šéfredaktor: Miroslav Málek, Redakční rada: Markéta Myšková, Zuzana Martínková
Webové stránky města Dubá, na kterých můžete najít Dubáček v elektronické podobě:
www.mestoduba.cz, e-mail: mesto.duba@tiscali.cz
Vše je zveřejněno každý měsíc v tiráži !

U Z ÁV Ě R K A J E 18 . D E N V K A Ž D É M M ĚS Í C I !

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
neděle 1. 2.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912
sobota 7.2.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
neděle 8.2.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197
sobota 14.2.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

neděle 15.2.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912
sobota 21.2.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 705
neděle 22.2.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431
sobota 28.2.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 1.3.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

Lékárna v Dubé
Provozovatel: Českolipská
lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 18,00 hod.
8,00 – 14,00 hod.
9,00 – 11,00 hod.

Tel.: 487 870 139,
e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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PLACENÁ INZERCE

Ceník barevné inzerce

Vážení inzerenti, dovolujeme si vás informovat, že máte
možnost zveřejnit své inzeráty v Dubáčku také barevně.
Vzhledem k rozšíření počtu barevných stránek a navýšení
tištěného nákladu, byly ceny za barevnou inzerci
stanoveny takto:
celá A4 – 2 000,- Kč; 1/2 A4 – 1 000,- Kč; 1/4 A4 – 600,- Kč;
1/8 A4 – 400,- Kč; 1/16 A4 – 200,- Kč
Případné dotazy volejte na tel. číslo 724 857 243, nebo využijte
mailovou adresu inzerce.dubacek@atlas.cz.

Výdejní místa Dubáčku
Ti z vás, kteří nedostávají Dubáček přímo domů, si jej mohou
zdarma vyzvednout na následujících místech:
Infocentrum MěÚ Dubá
Restaurace u Nováků
Oáza – Milan Flégl
(Masarykovo nám. 140)
Květinářství (u paní Civínové)
Vinotéka (u paní Jeništové)
Koloniál Deštná (u paní Vokálové)

PLACENÁ INZERCE

Dubáček -
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Zimní období nabízí krajinu díky holým stromům
přehlednou a nezastíněnou. Když počasí dovolí, můžeme se na některé rozhledy podívat. Na
vycházku dlouhou přibližně 12 kilometrů vyjdeme z Dubé po modré turistické značce Sadovou
ulicí podél památkově chráněného souboru skalních sklípků směrem k Nedamovu. Na křižovatce u Černého mlýna se dáme stále po modré
značce doprava. I mokřiny přírodní rezervace
Mokřady horní Liběchovky jsou v zimě zajímavé. Za záhybem silnice si nahoře na odlámané
skalní stěně můžeme všimnout nápisu, kterým
si kameníci označovali dílo.
Pokračujeme po silnici kolem bývalého Ženského mlýna a pomníku, mineme historickou vo-

Zimní rozhledy
několika domů, většinou zajímavých ukázek lidové architektury, dále až k rozcestí, kde modrá turistická značka odbočuje doleva na Velký
Beškovský vrch.
Stoupáme vzhůru k dalšímu rozcestí s rozcestníkem, připevněným na mohutném stromě,
kde stezkou doprava starým bukovým porostem
půjdeme k vrcholu. Působivé skalní útvary lemují hranu kopce, odkud je daleký rozhled do

Výhled z Beškovského vrchu

Cesta ve skále

Cesta z osady Beškov

Beškovský vrch

Pomník a bývalý Ženský mlýn

dárnu z roku 1913 a jdeme dále podél mokřadních luk na jedné straně a skal na straně druhé
až ke křižovatce, kde vpravo odbočuje silnice
na Panskou Ves, vlevo na Plešivec. Krátce za
toutou křižovatkou odbočíme po červené turistické značce doprava. Cesta, vysekaná do skály
stoupá obloukem ostře nahoru. Z náhorní planiny je pěkný výhled, pokračujeme cestou kolem
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kraje. Vrátíme se z vrcholu kopce k rozcestníku
a dáme napravo se směrem na Kočičí hřbet. Po
modré turistické značce jdeme až do místa, kde
značená pěšina ostře odbočuje doprava, další cesta vede rovně, ale my se dáme pěšinou
ostře doprava. Po přibližně 150 m cesta prudčeji klesá a zahýbá doleva, ale vpravo borůvčím
odbočuje pěšina, která se po pár krocích mění
ve zřetelnou starou cestu, vedoucí po římse ve
svahu. Scházíme po ní dolů, neodbočujeme.
Ze skalnaté plošiny nad prvním domem Beškova je také pěkný výhled. Sejdeme pak o něco

dále loučkou s kamennými útvary kolem dalšího domu na zpevněnou cestu a po ní v přímém
směru přes osadu Beškov a zeleně značenou
silničkou k rozcestí u Kamenného vrchu. Míjíme během cesty odbočku naučné stezky přes
bezzásahový les.
U rozcestníku se dáme doleva, o něco dále
u odbočky ke Kamennému vrchu si všimneme
nové informační tabule s popisem přírodní památky Kamenný vrch. Posléze dojdeme k rozcestí, kde pokračujeme mimo značenou trasu po
cestě v přímém směru. Míjíme historickou vodárnu mezi ozdobnými akáty a jdeme ke Křenovu.
Z cesty jsou opět velmi pěkné výhledy. V osadě
Křenov můžeme obdivovat stavby lidové architektury a zároveň se také zamyslet nad stavebním novotvarem, který vznikl na místě vypálené
památkově chráněné roubenky. Cesta dále vede
podél pastviny, jejíž ohrazení uzavřelo přístup
na pěšinu, zkracují trasu k Dubé.
Z Křenova scházíme zpevněnou cestou
k Mšenské silnici. Vyjdeme na ni naproti místu, kde stával historický Křenovský mlýn, který
v roce 1996 vyhořel. Na silnici se dáme vpravo
a podél části přírodní rezervace Mokřady horní
Liběchovky pokračujeme k Rozprechticím. Pod
silnicí vidíme Rozprechtický rybník, mineme
zdevastovaný Rozprechtický statek a kolem bývalého Švihovského či také Šibeničního mlýna
půjdeme zpět do Dubé.
–myš–
Výhled z návrší nad
Křenovem

Rozprechtický rybník

Výhled z nedamovského návrší

Les na Beškovském vrchu
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Historické sochy, sousoší i boží muka, na které
je Dubsko tak bohaté, původně téměř vždy nesly nápisy, které vyjadřovaly důvod jejich vzniku,
vybízely čtenáře k zamyšlení a modlitbě, často
poukazovaly na toho, kdo nechal sochu či drobnou architekturu postavit, a pomocí chronogramu
oznamovaly letopočet vzniku toho kterého díla.
Chronogram je sestavení letopočtu z písmen
v textu, tedy letopočtu psaného římskými číslicemi. Bohužel často se nápisy nezachovaly, někdy byly obnoveny v pozměněné podobě, často
je původní nápis nahrazen textem jiným nebo jen
údaji o obnově památky.
Například na sloupu Nejsvětější Trojice na
Masarykově náměstí v Dubé bylo podle farní pamětnice několik nápisů v latině i němčině. Zbytky nápisu ukazují, že byly barvou napsány přímo
v kartuších na podstavci sousoší. Později byly do
kartuší vsazeny desky, do kterých byla písmena
vysekána. Na jedné desce je upravený původní
text, na další je napsáno, že sloup pořídila Katharina, hraběnka Swerts-Sporck roku 1726 (Errichtet von Katharina Gräfin von Swerts-Sporck
1726) a na třetí desce se dočteme o renovaci

Staré nápisy

v roce 1882 a 1909. V těchto nových nápisech již
chronogramy nenajdeme. Původně zněl latinský
nápis: VIATOR, HIC STA, TRINITATEM ADORA,
VIRGINI VITAE ET HIS SANCTIS PIE HONORES PRAEBE. V této podobě se z textu dal přečíst letopočet – 1726. (Pocestný, zde stůj, Trojici
vzývej, Panně, životu a těmto svatým (zbožně)
pocty poskytuj (překlad na http://geo.mff.cuni.cz/
latina/)). Na desce pak ale bylo vypuštěno slovo
PIE, proto nyní již nápis letopočet neznázorňuje. Rok 1726 se dal odvodit i z dalších dvou nedochovaných latinských nápisů a také z rovněž
nedochovaného nápisu německého, ze kterého
také zůstalo u hlavní desky na kartuši dodnes
několik písmen.
Nápisy na podstavci měla původně také socha sv. Jana Nepomuckého u kostela v Dubé,
kde je nyní pouze informace o zřízení a renovaci
sochy – ERRICHTET 1740 RENOVIRT 1880. Jeden z nedochovaných nápisů dle farní pamětnice
zněl: PRO DEI GLORIA, VIRGINIS GLORIOSAE,
Nápis na sloupu Nejsvětější
Trojice v Dubé

Měsíčník informací z Dubé a okolí -
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SANCTIQUE IOANNIS, PATRIAE THAUMATURGI, HONORI ET VENERATIONI POSITA. I z tohoto textu přečteme letopočet 1740 (U se pro účel
chronogramu čte jako V – tedy římské číslo 5).
Na podstavcích a na křížích mnoha božích
muk, které byly častěji v minulosti obnovovány,
jsou nyní české nápisy. Například na kamenném
podstavci kříže u pramene na Nedvězí je nápis
„Můj milý Bože“. Na nedávno restaurovaných božích mukách v Dubé se po očištění objevily zbytky nápisu, pravděpodobně německého, který se
zatím nepodařilo rekonstruovat.
Někde jsou jen letopočty, většinou uvedené
slovem ANNO (roku), či ANNO DOMINI (Léta
Páně). Tato slova mohou být zkrácena na pouhé A, či AO, respektive AD. Například boží muka
ve Lhotě jsou datována AD 1891. Kromě božích
muk bývají označena letopočtem i jiná díla, například starý mlýnský náhon v Rozprechticích – AO
1528. Staré lomy na pískovec zase nesou značky
či iniciály kameníků s letopočtem. Každý z těchto nápisů je důležitým dokladem, v případě letopočtů jde o podstatné informace, které pomáhají
–myš–
porozumět zdejší historii.

Boží muka ve Lhotě

Tabulka s letopočtem - náhon v Rozprechticich

Boží muka na Nedvězí
Kaplička nad Deštnou z roku 1913

Podstavec sochy
sv. Jana Nepomuckého v Dubé

Skalní kaplička sv. Jana Křtitele
ve Ždíreckém dole

Dubáček -
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Další deštenská tradice?

Dne 3. ledna jsme v hojném počtu 32 osob a 3 psů vyrazili na Tříkrálový
pochod Deštná – Nedvězí a zpět!
Počasí nám víc než přálo (bylo objednané). Stejně jako v loňském roce
nás vedl zkušený vůdce Břétik. Naše první zastávka byla u krmelce za
Hřebíčkovými, kde jsme do už tak naplněného krmelce ještě přidali řepu,
tvrdé pečivo, mrkev, aby jsme udělali i něco pro zvířátka. Rovinka, která
nás příjemně vedla k prvnímu stoupání, byla pro nováčky luxusem a při
stoupání se na první brblání nemuselo dlouho čekat... o kopcích mi nikdo
neřekl... proč já ty řízky jedl... to nevyfuním... Nutno říct, že po svátcích to
byl určitě pro většinu z nás první větší pohyb a na tempu to bylo znát, ale
vůbec to nikomu nevadilo, měli jsme
čas a byli jsme na výletě.
První občerstvovací bod – hurá!
Myslím, že tento bod by nám mohl
lecjaký sportovní tým závidět. Z batůžku vycházely všelijaké vůně, které se proměňovaly v červené tváře,
sortiment byl pestrý. V naší nabídce
byl čaj, grog, svařák, káva... no a jelikož s námi šla i spousta tatínků na
placatky a pivo v plechu se nemuselo dlouho čekat. Před námi byl kopec
dolů a zase nahoru takže posilnění
bylo nutné! Směrem od Deštné na Osinalice vyšel cizí pán, který mi přišel trochu vyděšen z počtu lidí s kelímky, ale nepřidal se k nám. Ještě se
k němu dostaneme.
Samotný výstup na Nedvězí byl opravdu krutý. Pěšinky, které byly vyšlapané, byly umrzlé a velmi těžce schůdné, ale zvládli jsme to všichni.
Vrcholek byl sice jedno kluziště, takže jsme museli opatrně, a z nejedněch
dětských očí se koulely slzy (neklouzejte se, upadnete a budete brečet...
no dopadlo to tak). Letos naše oči potěšil krásný výhled do našeho okolí.
Bylo opravdu vidět daleko. Vítr, který foukal byl nepříjemný, ale zase nás
to neodradilo! Sestup byl rychlejší než výstup a my se během chvíle ocitli

opět na našem občerstvovacím bodě, kde jsme dopili čaje, dojedli sušenky a vrhli se na bonbóny, abychom doplnili energii. No a kde se vzal tu se
vzal, onen cizí pán vyšel od Osinalic. Tímto bych mu chtěla vzkázat, že
jsme celou dobu nebyli na tom samém místě a nepopíjeli a nebaštili svačiny, jen to tak vyšlo!!
Cestu zpět jsme si pod vedením Břétika zvolili jinou – prý zkratku... No
bylo to sice delší a o to horší cestou, ale to už tak u zkratek někdy bývá.
Zase to bylo pořád z kopce! Prošli jsme lesem a loukou a byli jsme v cíli.
Teď jistě všichni čekáte – neopékali jsme! V tomto chladném počasí vyhrálo teplo hospody! Pan Vokál měl zatopeno, takže nebylo na co čekat. Čaj
a červená limonáda ve skle a samozřejmě pivo. Paní Vokálová rozdávala
k čajům co měla napečeno a hodnotil
se krásný výlet.
Jelikož bychom to nebyli my, abychom na závěr neměli něco extra, tak
je to tu. V šest večer jsme se už ale
poněkud v menším počtu odebrali pod
vedením p. Vokála na ohňostroj. Ten
byl odpalován z „pančavi“. Pod odborným vedením pana Dušičky. Bylo
to úžasné, člověku se ani nechce věřit,
že tento člověk to již několik let dělá
bez jakékoliv podpory a pouze z vlastních peněz. Ohňostroj byl dlouhý,
a k vidění bylo spousta efektu, které normálně nevidíte. Byla to prostě nádhera, za což mu patří velký dík, protože znám spoustu lidí, kteří koukají
a pak si o tom vypráví. Chtěla bych mu poděkovat za krásný zážitek, který
připravil pro spoustu z nás, a držím mu palce do dalších let.
A to je konec. Doufám, že nápad s tímto výšlapem, kterého se letos zúčastnilo více lidí, bude pokračovat. Užili jsme si spoustu legrace a třeba nás příště
bude víc. Třeba jsme přemluvili i Vás co teď váháte – no jasně přijďte! Vždyť
u nás je každý vítaný. Hodně zážitků a legrace v roce 2015 přeje Deštná ..
M.Šimonová

Ze života škol
Tonda Obal na cestách Koulelo se koulí…
9. ledna se celá škola zúčastnila školní akce nazvané „Tonda Obal na cestách“. Jednalo se o třídění odpadu.
V úvodu si žáci prohlédli neoznačené, ale různě barevné nádoby na
odpad. Jejich úkolem bylo přiřadit ke každé nádobě správný nápis. Zvládli
to velmi dobře. I obrázky předmětů dokázali téměř všichni vytřídit. Poté si
poslechli pohádku o království, ve kterém se hromadil odpad a moudrá sova
králi poradila, aby všichni začali třídit, postavili třídírny a recyklovali. Pak se
všem pěkně žilo. Na závěr se děti podívaly na film o zpracování a recyklování odpadu a dozvěděly se, co se děje se zbytkovým odpadem. Prvňáčci
dostali možnost předvést, co již z této oblasti znají. A jejich znalosti vůbec
nebyly špatné . Odměnou jim byly drobné dárečky.
Prvňáci a L. Kadlečková
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Pátá aktivita programu Rodina v pohybu, kterou nabídla Ekoškola Dubá
pro děti a jejich rodiče, proběhla 9. ledna na bowlingu v Dubé. Sešlo se
celkem 17 týmů (rodič+dítko), které si poměřily své dovednosti, ale především se přišly pobavit. Soutěžní týmy: Bystroušky, Střeďáci 1, Střeďáci 2,
Volejníci, Matysáci, Tomani, Šepiny, Pokorňáci, Kopečkovi, Sloupáci, Honzík, Hruštičky, Niklíci, Knapíci, Eliška, Kubík, Tomani.
Děkujeme všem dospělákům, kteří našli čas pro své děti a přišli. Úžasná nálada a zábava.
V únoru nás čeká procházka kolem Dubé (nebojte, do 4 km).
Jana a Pavel Maškovi
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Partnerství škol

Do července 2015 na OHK v Liberci probíhá projekt „PARTNERSTVÍ ŠKOL
A ZAMĚSTNAVATELŮ PRO ROZVOJ PODNIKAVOSTI“ ve spolupráci s Libereckým krajem a 24 základními a středními školami v Libereckém kraji.
Projekt je financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
Cílem projektu je metodické nastavení výchovy podnikavosti ve školách
a to formou školících minipodniků. Jedná se o tzv. cvičné firmičky chráněné prostředím školy za podpory metodiků, facilitátorů, pedagogů a mentorů ze skutečného podnikatelského prostředí. Klíčovými prvky projektu jsou
posilování podnikatelských znalostí a dovedností, nastavení komunikace,
podpora tvořivosti a inovativnosti. Školní minipodniky jsou vedeny hravou
formou, ale s aspekty fungování realistické firmy. Správným seskládáním
vznikl zárodek minipodniku, ale především dochází k rozvoji a posilování
klíčových kompetencí vedoucích k podnikavosti.
Pro žáky je přínos projektu především v: posílení podnikatelských dovedností; nastavení komunikace a spolupráce mezi reálným podnikatelským prostředím
a školami; zkušenostní učení; podpoře tvořivosti, inovativnosti a iniciativnosti;
nepohrdání některými druhy zaměstnání a pozitivnímu vnímání zejména řemesel a některých technických oborů; setkání s odborníky z praxe.

Přednáška o houbách

V úterý 6. ledna se 1., 2. a 3. třída zúčastnily přednášky o houbách. Konala se v interaktivní učebně. Žáci se seznámili s různými druhy hub, poznali
některé houby, které rostou i v zimě – jako např. penízovka, která je jedlá a navíc i léčivá. Zajímavostí bylo doporučení úpravy této houby – obalit ji v čokoládě. I hlíva ústřičná, která se po usušení rozemele a užívá se
2x denně 1⁄4 lžičky, působí proti bradavicím a velmi prospívá imunitě. Děti
poznaly mnoho dalších druhů hub jedlých (kačenka, choroš, májovka, různé
druhy hřibů, hlíva kozák, žampion, bedla apod.), ale i jedovatých (ucháč,
muchomůrka červená, satan...), či smrtelně jedovatých (vláknice začervenalá, závojka olovová, pavučinec plyšový ...). Uvědomily si, že při sbírání
hub je třeba velké opatrnosti, a že mají sbírat pouze ty druhy hub, které
bezpečně poznají. Na závěr byli žáci poučeni o nebezpečí klíšťat a dozvěděli se, jak nelépe klíště odstranit.
Kadlečková L.

Milá návštěva

Ve čtvrtek 8. a 15. ledna jsme v 1. třídě přivítali milou návštěvu z mateřské školky. Navštívili
nás předškoláci – budoucí prvňáčci a jejich paní
učitelky. Přišli se podívat, co je čeká. Velmi rádi
jsme je v naší třídě přivítali a posadili si je mezi
sebe do laviček. Pochlubili jsme se, jak počítáme a čteme, zahráli jsme jim pohádku a na závěr
jsme všichni malovali obrázek. Předškoláčci se
velmi dobře zapojili do výuky, dokonce nám někteří předvedli, jak čtou písmena nebo dokonce
celé věty. To jsme ale koukali!!!
Hodina utekla jako voda a my jsme se museli rozloučit. Už teď se na vás, budoucí prvňáčci,
móóóc těšíme.
Prvňáci s paní učitelkou

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Projekt si klade za cíl zlepšení postojů mladé generace ke vzdělávání,
ke své škole, ale i k jednotlivým profesím. Inovativním prvkem je nastavení
spolupráce mezi školami a firmami v Libereckém kraji. Firmy a školy se naučí spolu komunikovat, naslouchat svým potřebám, definovat své zájmy.
V Ekoškole Dubá pracují tři firmičky. Jenou z nich je firmička č. 54 –
CHOVATEL, ve které pracuje celkem 20 dětí. V rámci projektu si děti také
vyzkoušely výběrové řízení, když vybíraly dodavatele potřeb pro firmičku.
Částku 32 000,- Kč dostala každá z firmiček a použila jí na nákup svých
potřeb. U nás jsme za ní obnovili stará terária a akvária.
6. ledna 2015 pak proběhl pro veřejnost Den otevřených dveří, abychom
se pochlubili svou aktivitou okolí.
Jana a Pavel Maškovi

Najdi kličku, ciferníčku…

...aneb Hodinářská pohádka
V pondělí 19. ledna se žáci I. stupně zúčastnili představení divadla Matýsek. Na programu byla hodinářská pohádka o dobrém a poctivém hodináři
Mikuláši Ciferníčkovi, který měl stále málo času. Vystoupení doplnily i velké loutky – hodinový skřítek Ťak a zlý Zloneřád. Pořad, doprovázený pěknými autorskými písničkami, se nám všem moc líbil. Poučení? Čas je pro
všechny stejný.
L. Kadlečková

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Pro předškoláky je bezesporu velkým krokem zápis
do 1. třídy. V mateřské škole se soustavně připravujeme a snažíme se dětem co nejvíce usnadnit vstup
do základní školy. Velká budova ZŠ se spoustou
schodů (které mimochodem ve školce nemáme),
se spousty cizích tváří a rušným prostředím, leckdy nahání někomu tak maličkému strach. Některé
děti jsou již „ostřílené“, protože každý týden chodíme do školy na Sboráček, ale ostatní neví, co je
čeká. Proto pravidelně před zápisem navštěvujeme 1. třídu. Děti se seznámí se strukturou hodiny,
poznají, že i ve škole je důležitá ohleduplnost a že
žáčci mají před sebou autoritu, paní učitelku, která
udává ráz celé hodiny.
Moc děkujeme paní učitelce Ludmile Kadlečkové za vřelé uvítání a obdivujeme bývalé kamarády,
co se všechno od září naučili. Ukázali nám, jak umí
sčítat, odčítat, číst celé věty, psát a dokonce nám
zdramatizovali pohádku. Společně jsme si nakreslili
obrázek a procvičili pravou, levou stranu.
Ale i my, předškoláci, se musíme pochválit!
S prvňáčky jsme zvládli početní řadu, spousta
z nás se už umí podepsat a někteří dokonce přečetli písmena i celá slova!
Prvňáčkům přejeme samé jedničky na vysvědčení a pro nás samotné, nejúspěšnější start v budoucí první třídě.
předškoláčci z MŠ a Jaroslava Sloupová

Brzy půjdu k zápisu
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Kultura
ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
14. února v 19 hodin IL CONGELATORE –
ZMRAZOVAČ
USA v podivných časech prohibice. Osudy dobře etablovaného mafiánského klanu sledují cesty
přistěhovalců v Novém světě. Komediální „opera
mafia“ Vstupné 100,-Kč
21. února v 15 hodin VESELÁ POUŤ S JŮ A
HELE
Loutková revue pro děti známá z televizní obrazovky. Vstupné 80,-Kč
22. února v 19 hodin PRACHY!!!
Henry chce okamžitě emigrovat do Barcelony!
Má k tomu ovšem pádný důvod: Prachy !!! V met-

ru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami
v hodnotě tři čtvrtě milionu liber...
Vstupné 350,-Kč
11. března v 19 hodin Rob Becker CAVEMAN
Slavná One man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. Hraje: Jan Holík nebo Jakub
Slach. Vstupné 350,-Kč

Koncertní turné s kapelou a smyčcovým triem.
Vstupné 350,-Kč

Kulturní dům Crystal
15. února ve 14 hodin TANEČNÍ ODPOLEDNE
Tradiční nedělní zábava s Jiřím Horákem. Vstupné 60,-Kč
17. února v 19 hodin 13. cestovatelská přednáška PUTOVÁNÍ OSTROVEM SRÍ LANKA
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum Vás provedou nejenom po jihozápadním pobřeží plném
nádherných pláží a buddhistických staveb, ale
také po centrální vrchovině tohoto překrásného
ostrova. Vstupné 80,-Kč
19. února v 19 hodin INFLAGRANTI A PETR
KOLÁŘ
Dívčí elektrické smyčcové trio Inflagranti a speciální host zpěvák Petr Kolář. Vstupné 290,-Kč
21. února ve 20 hodin 6. KVĚTINOVÝ PLES
Motivy květin na šatech apod. jsou vítány! Vstupenky v ceně 250,- Kč v předprodeji KD Crystal a květinářství U Františky na Jeřábkově náměstí.
28. února ve 20 hodin XIII. REPREZENTAČNÍ PLES NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA
Předtančení ve stylu brazilských tanečnic, k tanci
a poslechu hraje skupina Las Vegas. Květinový
dárek, pěkná tombola. Rezervace a prodej vstupenek na personálním odd. NsP (Eva Bartůňková, tel. 487 954 033). Vstupné 250,-Kč
9. března v 19 hodin ANETA LANGEROVÁ JARNÍ TURNÉ NA RADOSTI 2015

KOKOŘÍN

VYSOKÁ

Dům řemeselů Arcadis
Do 13. března 2015 Malování světlem - LEO SYMON - Výstava obrazů
Truhlárna
228. února od 17 hodin SKALNÍ OBYDLÍ NA
KOKOŘÍNSKU
Přednáška PhDr. Miloslavy Havlíčkové v Truhlárně Kokořín o obyvatelích skalních bytů, jejich
bydlení...
7. března 2015 od 17 hodin ALJAŠKA
Přednáška PhDr. Miloslavy Havlíčkové v Truhlárně Kokořín o krásné, ale i drsné Aljašce.

MLADÁ BOLESLAV

Dům kultury Mladá Boleslav
do 19. února 2015 JIŘÍ VESELÝ ALIAS ED
PEO GERS
Výstava obrazů, fotografií, keramiky. Galerie
Domu kultury.
ŠKODA Muzeum
do 15. března 2015 ZÁVOD MLADÁ BOLESLAV
V PROMĚNÁCH ČASU
Výstava velkoformátových dokumentárních fotografií ing. Branislava Doubka ukazuje rozvoj závodu Mladá Boleslav od 70. let do současnosti.
do 17. května 2015 od 9:00 do 17:00 hodin ČESKÝ BETLÉM II DAVIDA ČERNÉHO
Výstava bronzových objektů představující scénické obrazy českých dějin a kultury z období
od druhé světové války do roku 1990. Výstava je
přístupná v rámci vstupného do muzea.
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Měsíčník informací z Dubé a okolí -

V infocentru je v prodeji knížka kreseb
Mgr. Kamila Matějoviče za 105,- Kč

Můžete se podívat na Dubou a okolí očima grafika a potěšit
se i jeho originální technikou. Třeba se tím budete inspirovat
k výletům, nebo se prohlídka této knížečky stane pro vás
pobídkou k vlastním pokusům o kreslení.
Vydalo Vallco, cena 105,- Kč
v komisním prodeji v Infocentru Městského úřadu

Dubáček

Představení
roku s Janem
Třískou

Jiráskovo divadlo uvede v exkluzivní česko-slovenské premiéře novou hru Shylock s živoucí hereckou legendou Janem Třískou.
Strhující hra proti antisemitismu a terorismu
nabyla otřesné aktuálnosti po událostech, které
se staly počátkem tohoto roku v Paříži, a které celý civilizovaný svět sleduje se solidaritou
a s odhodláním bránit všemi způsoby svobodu
slova i svobodu člověka.
Před diváky předstoupí s monologem ze
Shakespearova Kupce benátského herec v masce proslulého Shylocka. Když náhle přejde do civilního projevu, pochopíme, že jsme na bouřlivé
tiskové konferenci, která následuje po posledním
představení této mistrovy hry na nejmenovaném
festivalu, která se zde měla hrát ještě čtrnáct dní.
Vedení festivalu ji však po vášnivých antisemitských protestech z repertoáru stáhlo a její uvádění předčasně ukončilo.
Vzrušující hra s diváky se v určitých momentech stává drsnou obžalobou absolutizované politické korektnosti a současné tendence zjednodušování skutečnosti na prvoplánová sdělení, která
páchá mnohé škody nejen v umění.
Hra Shylock je uváděna s obrovským úspěchem u diváků i u odborné veřejnosti v Kanadě,
USA a v západní Evropě. Prostřednictvím Divadla
Na Jezerce můžete vidět jeho premiéru 12. 5 od
19 hodin v Jiráskově divadle v České Lípě. Vstupenky už v prodeji.
Barbora Škopková

