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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, není mezi námi snad nikdo, kdo by nezaznamenal, jak
ohromnou ztrátu utrpělo naše město nečekaným odchodem pana Mgr. Kamila Matějoviče. Článek, který je věnovaný jeho památce naleznete uvnitř
aktuálního vydání Dubáčku. Rodině i nejbližším přátelům bych tímto chtěla
ještě jednou vyjádřit upřímnou soustrast.
Protože nebude snadné navázat na vynikající práci pana Matějoviče,
jakožto kronikáře, čeká nás v nejbližší době nelehké rozhodování o tom,
jakým způsobem a kým bude dále kronika vedena. Nepředpokládám, že
by se nám podařilo najít nástupce, který by, byť i jen částečně, dosahoval
kvalit pana Matějoviče, který o městskou kroniku pečoval nepřetržitě 37
let, a na jejíž tvorbě se podílel ještě mnohem dříve, než byl do funkce kronikáře oficiálně jmenován. Až padne konečné rozhodnutí o tom, jak bude
nadále kronika zajišťována, budeme vás o tom samozřejmě informovat na
stránkách našeho zpravodaje.
Nyní bych se ráda věnovala tématu školky, kde je realizace projektu
nazvaného „Energeticko-úsporná opatření na objektech v areálu MŠ Dubá“
v plném proudu. Již dříve jsem zmiňovala, že předmětem této zakázky, je
zateplení svislého obvodového pláště jednotlivých objektů, zateplení střešních konstrukcí a provedení výměny výplní okenních i dveřních otvorů. Na
tuto akci se nám podařilo získat evropskou dotaci z Operačního programu
životní prostředí, která pokryje až 85 % uznatelných nákladů. V době, kdy
píši tento sloupek, jsou již hotové dvě z pěti střech, přičemž tři zbývající
střechy na objektech v areálu školky jsou zajištěné lepenkou. Aktivně se
pracuje na zateplování stěn obvodových plášťů na všech pavilonech. Do
konce září by měla být dokončena výměna okenních a posléze i dveřních
výplní. Na řadu pak přijdou venkovní fasády. Školka nyní pracuje v omezeném režimu, přičemž děti, jejichž rodiče nemají jinou možnost, kam děti
umístit, jsou sloučeny do jednoho oddělení. Práce postupují dle plánu a
hotové by měly být do konce října letošního roku.
Pokračují rovněž práce ve Slávii. Jen pro připomínku, součástí probíhající etapy je zajištění uložení krovu velkého sálu, stavební úpravy sálu,
předsálí a příslušenství včetně vnitřní kanalizace a rozvodů vody, vybudování sociálního zařízení v úrovni hrubé stavby na třech místech areálu
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a obnova podlah do fáze realizace podkladového betonu. Práce probíhají
také v prostoru balkónu, na kterém dochází k sejmutí stávající podlahy a
výměně dřevěných podlahových trámů za nové. Souběžně s tím se řeší
také odvodnění Slávie. I práce na Slávii by měly být hotové do konce října.
Do příštího vydání Dubáčku pro vás připravíme celou stránku zachycující
na fotografiích aktuální podobu Slávie, zejména pak sálu a jeho bezprostředního okolí. Práce probíhají podle plánu a my jsme opět o krok blíže
k plánovanému zprovoznění sálu věhlasné Slávie.
V krátkosti bych se chtěla zmínit o zářijových Dnech evropského dědictví, které se odehrály v sobotu 12. září v Sušárně chmele a jejím bezprostředním okolí. Součástí programu byla také společná procházka po nově
vznikající turistické stezce od Sušárny chmele po dřevěných schodech až
k nedalekému remízku, kde bylo pro děti připravené malé překvapení. Letos
se této akce účastnilo skutečně mnoho obyvatel a dokonce i návštěvníků
města. Vděčíme za to nejen krásnému a slunečnému počasí, ale bezesporu
také všem účinkujícím, od dětí z pěveckého sboru při ZŠ, Sboráčku při MŠ,
dubskému pěveckému sboru dospělých, poutavé přednášce na téma „Památky znovuobnovené“ v podání paní Myškové, všem, kdo připravili tvůrčí
dílny pro malé i velké, kapele, která zde vystoupila i všem, kteří se podíleli
na přípravě výstav instalovaných uvnitř sušárny. Všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem podíleli na přípravě a programu letošních Dnů evropského dědictví tímto děkuji za krásnou a vydařenou akci.
Přeji vám krásný a barevný podzim.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Dubá se loučí s nejlepším kronikářem

Smutná zpráva o velice nečekaném a náhlém úmrtí pana Mgr. Kamila Matějoviče, zasáhla celé město jako
blesk z čistého nebe. Jeho nenadálý odchod zastínil i úspěch, kterého pan Matějovič dosáhl v Soutěži o nejlepší kroniku Libereckého kraje, kde po dvou letech obhájil titul nejlepšího kronikáře. Nikoho by nenapadlo, že předávání ocenění, které pan Matějovič osobně převzal v Liberci v pátek 11.9. bude poslední akcí,
které se účastní.
Do letošního ročníku zmíněné soutěže se přihlásilo celkem 17 měst a obcí. Kronikáři s kronikami soutěžili
ve dvou kategoriích, rozdělených podle velikosti přihlášené obce. Mezi obcemi do 2000 obyvatel o vítězství
usilovalo celkem 12 soutěžících, mezi kterými převažovali účastníci ze Semilska. V kategorii obcí nad 2000
obyvatel bylo letos přihlášeno pět soutěžících. Kronika Dubé díky píli pana Matějoviče s přehledem porazila všechny ostatní ve své kategorii. Způsob, jakým pan Matějovič kroniku zpracovával, nemá v kraji obdoby. Krasopisně psané texty doplněné nádhernými ilustracemi, které s neuvěřitelnou přesností zachycovaly
skutečnost, nepřeberné množství příloh kroniky, v nichž bylo zaznamenáno prakticky vše podstatné, co se
ve městě událo… Zkrátka od prvního pohledu poznal i laik, že kronice věnoval pan Matějovič to nejlepší ze
sebe samého. Jednoznačně lze říci, že pokračovat v jeho stopách bude úkol nelehký, který by jen stěží zvládl jeden jediný člověk.
Pan Matějovič bezesporu patřil k nejváženějším občanům našeho města. Byl vynikajícím pedagogem, na
kterého řada z jeho bývalých žáků s láskou dodnes vzpomíná, byl skvělým člověkem, který věnoval spoustu
volného času nejen mládeži v nejrůznějších kroužcích, ale v letech pozdějších i starším spoluobčanům, které pravidelně chodíval potěšit svojí hudbou. Byl mnohým báječným přítelem, rádcem a je jen těžko uvěřitelné, že už tu s námi není.
Na jeho poslední cestě se s ním přišlo rozloučit na dvě stovky lidí – rodina, přátelé, známí, bývalí kolegové,
zastupitelé, pracovníci městského úřadu v čele s vedením města i ti, kteří s ním nepřišli sice často do styku,
ale přesto si jej neskutečně vážili.
Pan Matějovič zemřel 12.9., jen tři dny před dovršením svých 85. narozenin.
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Usnesení z mimořádného
veřejného zasedání
zastupitelstva

Usnesení č. 8/2015 ze dne 10. září 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.
Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky o podané písemné rezignaci ze dne 3. září
2015 zastupitele pana Luboše Libicha na mandát člena Zastupitelstva města Dubá, viz příloha.
Podle pořadí je prvním náhradníkem z kandidátní
listiny volební strany Dubská Volba na uvolněný
mandát člena Zastupitelstva města Dubá paní
Martina Lhotáková, trvale bytem Dubá. Paní Martině Lhotákové vznikl jako náhradníkovi mandát
člena Zastupitelstva města Dubá dnem 4. září
2015. Paní Martina Lhotáková však podala dne
9. září 2015 písemnou rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Dubá, viz příloha. Podle
pořadí je dalším náhradníkem z kandidátní listiny
volební strany Dubská volba na uvolněný mandát člena Zastupitelstva města Dubá pan Milan
Netrh, bytem Dubá, Sušice, kterému vznikl jako
náhradníkovi mandát člena Zastupitelstva města
Dubá dnem 10. září 2015. Pan Milan Netrh převzal osvědčení o nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena Zastupitelstva města Dubá

JUBILEA

Šponiarová Katarína, Dubá
Pechrová Věra, Lhota
Štětka Karel, Dubá
Moravcová Ivanka, Dřevčice
83 let
Mařík Karel, Dubá
Drdová Drahomíra, Nový Berštejn
Nikodémová Danuška, Dubá
82 let

NAROZENÍ

Bajo Jakub, Dubá
Šimonová Eliška, Deštná

a složil podle ustanovení zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
zákonem stanovený slib, viz přílohy.
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Ludmilu Kadlečkovou a paní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení paní Gabrielu
Garrihy.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 8/2015.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) VZALO NA VĚDOMÍ prezentaci architektonické studie „Dubá, Lékařský dům (čp. 14)“ autora Ing. Arch. Josefa Hermocha.
4) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 6/2015 ze dne 18. června 2015 a č. 7/
2015 ze dne 9. července 2015 včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2015 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru

zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 8/15, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských pozemků: pozemkové parcely parcelní číslo 195/16, trvalý travní
porost, o výměře 268 m2, pozemkové parcely
parcelní číslo 195/17, trvalý travní porost, o výměře 148 m2, části pozemkové parcely parcelní
číslo 195/18, trvalý travní porost, o výměře cca
40 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 204,
ostatní plocha o výměře 130 m2, a pozemkové
parcely parcelní číslo 206, ostatní plocha, o výměře 40 m2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Přesná výměra a rozsah pozemků budou
upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky vedle budovy čp. 39 v části obce Zátyní.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 10/15, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části
pozemkové parcely parcelní číslo 315/1, ostatní
plocha, o výměře cca 50 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem.
Jedná se o pozemek před garáží stojící za budovou čp. 221 v Sadové ulici v části obce Dubá.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné

Z městské matriky

Z

Dne 31.10.2015 tomu budou již dva smutné roky, co nás po
prohraném boji s těžkou nemocí navždy opustil pan Vlasta
Donát z Krčmy. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka Marie a děti s rodinami.

pokračování na str. 4

ÚMRTÍ

Mgr. Matějovič Kamil, Dubá
Knap Vladimír, Dubá

Dne 1. 10. 2015 uplynul jeden smutný rok, kdy
nás náhle navždy opustil pan Petr Charouzek
z Dubé. Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 29.10.2015 tomu bude rok, co nás navždy
opustila milovaná maminka a babička paní
Dagmar Martínková z Dubé. S bolestí v srdci
stále vzpomíná rodina.
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žádosti – složka č. 12/15, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo 1250/1, ostatní
plocha, o výměře cca 80 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem.
Jedná se o pozemek před budovou čp. 19 v části
obce Korce. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složky č. 13/15, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo 1250/1, ostatní
plocha, o výměře cca 180 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem.
Jedná se o pozemek před zemědělskou usedlostí
bez čp./če. stojící na pozemku stavební parcele
parcelní číslo 28/2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 14/15, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských pozemků: části
pozemkové parcely parcelní číslo 96/2, ostatní plocha, a části pozemkové parcely parcelní
číslo 3010/10, ostatní plocha, o celkové výměře
cca 70 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Přesná výměra a rozsah pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o zaplocené pozemky před budovou čp. 150 v ulici Požárníků v části obce Dubá. Bližší podmínky prodeje
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 15/15, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských pozemků: části pozemkové parcely parcelní číslo 2003/8, ostatní
plocha, a části pozemkové parcely parcelní číslo 2807/9, ostatní plocha, o celkové výměře cca
180 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Přesná výměra a rozsah pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky bezprostředně přiléhající k pozemku stavební
parcele parcelní číslo 505, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 6/15, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 3038, ostatní plocha,
o výměře 124 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Jedná se o pozemek v části obce Dubá
mezi stodolami na pravé straně u hlavní silnice
směr na Dřevčice. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné

žádosti uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „Vodovodní a kanalizační přípojka ke stavbě čp. 61 v Českolipské ulici v části obce Dubá“, mezi městem Dubá
(strana povinná) a panem R.Č. (strana oprávněná), která se týká vybudování (umístění, provozování a údržby) nové vodovodní a kanalizační
přípojky v celkové délce 32 m, na částech městských pozemků pozemkové parcele parcelní číslo
183/2 a pozemkové parcele parcelní číslo 3019/1,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána
ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Strana oprávněná
hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu
města Dubá na rok 2015, viz příloha.

pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na příjmové straně rozpočtu jsou tyto úpravy: Paragraf 4116 (ostatní
dotace) se navyšuje o 955 tisíc Kč. Částka se
skládá ze 425 tisíc Kč – dotace od Úřadu práce, 277 tisíc Kč – dotace pro ZŠ Dubá, 253 tisíc
Kč – dotace na opravu kaple na Nedvězí. Paragraf 4122 (neinvestiční dotace od krajů) se zvyšuje o 126 tisíc Kč. Jedná se o dotaci pro hasiče
ve výši 72 tisíc Kč a dotaci na opravu křížku na
Nedvězí ve výši 54 tisíc Kč. Paragraf 3639 (komunální služby a územní rozvoj) bude zvýšen
o 205 tisíc Kč, které město obdrželo za prodej
městského bytu.
Ve výdajích jsou dotace přiřazeny do jednotlivých
paragrafů podle jejich účelu: Paragraf 3113 (základní školy) o převod dotace ve výši 277 tisíc Kč
pro studijní pobyt dětí ve Velké Británii. Paragraf
3322 (zachování a obnova kulturních památek)
bude zvýšen o dotace 253 tisíc Kč na kapli na
Nedvězí a 54 tisíc Kč na opravu křížku na Nedvězí. Paragraf 3543 (programy pomoci zdravotně
postiženým) bude navýšen o 30 tisíc Kč, aby mohl být poskytnut příspěvek Diakonii Dubá ve výši
50 tisíc Kč. Paragraf 3612 (bytové hospodářství)
se zvyšuje o 405 tisíc Kč na opravy městských
bytových domů. Paragraf 3632 (pohřebnictví) se
zvyšuje o 50 tisíc Kč na projekt na opravu hřbitova v Deštné a úpravy zeleně na hřibově v Dubé.
Paragraf 3639 (komunální služby a územní rozvoj) se snižuje o 230 tisíc Kč, které se převádějí
na paragrafy 3612, 3632 a 3543. Paragraf 3745
(péče o vzhled obce a veřejnou zeleň) se zvyšuje o 425 tisíc Kč (příspěvek na mzdy zaměstnanců na veřejně prospěšné práce). Paragraf 5512
(požární ochrana) bude navýšen o 72 tisíc Kč.
Jedná se o převod příspěvků z krajského úřadu.
Paragraf 6171 (činnost místní správy) se snižuje o 50 tisíc Kč, které se převádějí na paragraf
3612 (bytové hospodářství), jedná se o náhrady
od pojišťovny za škody na městských domech
způsobené vichřicí.
Celkem se strany příjmů i výdajů zvyšují
o 1 286 000,- Kč a rozdíl mezi příjmy a výdaji zůstává stejný jako po úpravě č. 4/2015 tj.
-9 274 000,- Kč.
6b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních

Dubáček

prostředků města Dubá ke dni 31. 8. 2015, který
byl 14 milionů 564 tisíc Kč; hospodaření města
Dubá za leden až srpen 2015, které vykazovalo
zisk ve výši +3 miliony 838 tisíc Kč.
7) ROZHODLO na návrh paní starostky na
základě doporučení hodnotící komise zadat realizaci stavební akce – veřejná zakázka malého rozsahu „NEDVĚZÍ – KAPLE, Obnova kaple s odbouráním přístavku hasičské zbrojnice“
firmě Tomáš Novák, IČ 87940191, se sídlem
Dubá. Zakázka bude provedena tímto dodavatelem podle jeho cenové nabídky, cena činí celkem
299 488,- č bez DPH, tak jak je dále uvedeno
v Zápisu ze schůzky hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 2. 9. 2015,
viz příloha. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
pro schválení: 8 proti schválení: 1 zdrželo se: 1

komentář starostky: Na rekonstrukci kaple se
městu podařilo získat dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 15. 11. 2015 a kompletní dokončení akce včetně vyúčtování nejpozději do
30. 11. 2015.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka
o hospodaření Městských lesů Dubá, organizační složka města, za období 1. pololetí roku 2015,
viz příloha.
9) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě
předložené písemné žádosti občanů Lhoty Osadní výbor města Dubá pod názvem Osadní výbor
Lhota, viz příloha.
JMENOVALO na návrh paní starostky tříčlenný Osadní výbor Lhota ve složení: předseda
pan Jiří Navrátil, a členové paní Marie Vinklerová a paní Věra Pechrová, všichni adresa místa
trvalého pobytu Dubá, Lhota.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Obyvatelé Lhoty, obce,
která byla v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou, jsou přesvědčeni, že osadní
výbor bude lépe koordinovat náměty, připomínky a komunikaci jak uvnitř osady, tak i směrem
k Zastupitelstvu města Dubá a dalším organizacím a orgánům.
10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) výstavby nového hřiště na nohejbal
a volejbal, umístění nových houpaček pro děti
v Autokempu Nedamov
b)
výstavby nové autobusové čekárny
v Korcích
c)
Letních slavností města Dubá, které se
konaly dne 4. července 2015
d) Mezinárodních jazzových dnů Dubá –
Nedamov, které se konaly ve dnech 7. – 8. srpna
2015
e)
pozvání na Dny Evropského dědictví
u Sušárny chmele v Dubé dne 12. září 2015
f)
pozvání na Den architektury u Sušárny
chmele v Dubé dne 3. října 2015
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se bude konat 15. 10. v Deštné od 18.00 hodin

Dubáček -

5

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v srpnu
l Dne 1.8.2015 od 21:00 do 22:12 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo: 9 v KÚ Chlum s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn havarovaný osobní automobil, převrácený na bok. Na místě dvě
osoby mimo vozidlo bez zranění. Bylo provedeno protipožární opatření
(odpojení AKU) a zajištění úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Jednotka po vyšetření dopravní nehody Policií ČR provedla převrácení vozidla zpět na kola a částečné vyproštění na komunikaci.
l Dne 2.8.2015 od 17:28 do 19:46 hodin vyjela jednotka k požáru v KÚ
Jestřebí s technikou CAS-32 T148/2 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru
ÚO Česká Lípa a provedeném průzkumu byl zjištěn požár polního porostu
a sušiny podél komunikace I/9. Jednotka prováděla lokalizaci a následnou likvidaci dvěma proudy „C“ ze strany šíření požářiště. Technika CAS
byla určena na doplňování vody ze zřízené čerpací stanice. Příčina vzniku požáru je nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Výše škody a příčina je
v šetření Policie ČR.
l Dne 5.8.2015 od 12:12 do 13:08 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Křenov s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla nalezena v kontejneru na komunální odpad část včelstva včetně pláství v protrženém igelitovém pytli. Jednotka provedla humální likvidaci vyhozených včel pomocí
včelařského vybavení a spreje na nebezpečný hmyz.
l Dne 6.8.2015 od 10:28 do 11:08 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
nefunkční a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového čerpadla provedla jeho odčerpání.
l Dne 6.8.2015 od 07:26 do 08:44 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Autokempu Nedamov s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 1.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno sršní hnízdo v chatce na kuří nožce za dřevěným obložením. Na místě byl
přítomen správce autokempu. Jednotka provedla demontáž části vnitřního obložení, kde se nacházelo sršní hnízdo, které bylo ve včelařském
vybavení sebráno do igelitového pytle a následně zlikvidováno sprejem
na nebezpečný hmyz. Ve vnějším obložení chatky byla zjištěna díra, která byla utěsněna speciálním tmelem. Demontované obložení bylo dáno
zpět, chatka byla odvětrána a proveden částečný úklid od uhynulého
hmyzu.
l Dne 6.8.2015 od 12:16 do 12:34 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do osady Nedamov s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno vosí hnízdo
ve štítu rekreační chaty, které bylo následně zlikvidováno pomocí včelařského vybavení a spreje na nebezpečný hmyz. V chatce se nacházelo
malé dítě a hrozilo jeho pobodání nebezpečným hmyzem.
l Dne 6.8.2015 od 20:33 do 21:30 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec
k mezikrajské výpomoci při požáru lesního porostu ve Středočeském
kraji, okres Mělník, KÚ Dobřeň, Vlkov s technikou CAS-32 T148/2 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu
z Hasičského záchranného sboru ÚO Mělník jednotka vyčkala na seřadišti do vyhledání přístupové cesty pro mobilní požární techniku. Bylo
zjištěno, že v nedaleké obci bylo prováděno nenahlášené pálení klestu.
Jednalo se o planý poplach.
l Dne 7.8.2015 od 17:34 do 22:10 hodin jednotka vyjela k zajištění „Nařízení Libereckého kraje číslo 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob“ z 5.2.2002 a Obecně závazné vyhlášky města Dubá číslo 3/2007
k zajištění požárního dozoru při plánované akci města Dubá „21. Mezinárodní jazzové dny Dubá-Nedamov“ v Autokempu Nedamov s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
l Dne 8.8.2015 od 06:38 do 07:56 hodin vyjela jednotka k dopravní
nehodě na komunikaci II. třídy, číslo 270 v KÚ Vrchovany s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném

průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu. U vozidel bylo provedeno protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění úniku provozních náplní. Došlo
k úniku chladící kapaliny. Zraněný řidič z osobního automobilu
před příjezdem jednotky utekl z místa nehody. Do předání místa
události Policii ČR jednotka prováděla řízení silničního provozu
a následný úklid vozovky od úlomků plastů. Policie ČR se psem
a psovodem zajistila pátrání po zraněném řidiči.
l Dne 8.8.2015 od 16:28 do 22:16 hodin jednotka vyjela k zajištění „Nařízení Libereckého kraje číslo 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob“ z 5.2.2002 a Obecně závazné vyhlášky města Dubá číslo 3/2007
k zajištění požárního dozoru při plánované akci města Dubá „21. Mezinárodní jazzové dny Dubá-Nedamov“ v Autokempu Nedamov s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
l Dne 9.8.2015 od 06:16 do 06:545 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Zakšín s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna prasklá větev v jednom jízdním pruhu. Jednotka pomocí
motorové řetězové pily provedla odřezání větve a její následné odstranění
z vozovky.
l Dne 10.8.2015 od 14:38 do 15:07 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru v KÚ Jestřebí-Provodín s technikou CAS-32 T148/2 v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na udané místo zásahu a provedeném průzkumu nebyl zjištěn
žádný požár, byl pouze viděn dým vycházející z okolí Bezdězu. Jednotka
byla odeslána zpět na základnu. Jednalo se o planý poplach.
l Dne 10.8.2015 od 15:07 do 21:39 hodin vyjela jednotka k požáru v KÚ
Bezděz s technikou CAS-32 T148/2 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru
ÚO Bělá pod Bezdězem a provedeném průzkumu byl zjištěn požár dvou
hromad navršeného klestu na plochách cca 30 x 5 metrů a výšky 4 metry, který se rozšířil na okolní porost a zasáhl plochu 2,3 ha. Jednotka
prováděla hasební práce u jedné hromady klestu a v okolí pomocí dvou
proudů „C“ a pomocí jednoduchých hasebních prostředků (lopaty a motyko-sekery). Technika CAS byla určena na doplňování hasební vody ze
zřízených čerpacích stanovišť: z požární nádrže v obci Bezděz a z Břehyňského rybníka. Z důvodu efektivnosti zásahu (hasebních prací) bylo
z nařízení velitele zásahu použito smáčedlo. Příčina vzniku požáru byla
úmyslné zapálení. Výše škody je v šetření Policie ČR. Uchráněn byl okolní porost v minimální hodnotě 600 000,- Kč.
l Dne 12.8.2015 od 09:42 do 11:25 hodin vyjela jednotka k požáru do
Doks – lokalita „Štědrá“ s technikou CAS-32 T148/1 v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár lesního porostu na ploše 20 x 20 metrů, při kterém hořela lesní
hrabanka, klestí, kůra stromů a pařezy. Jednotka z rozkazu velitele zásahu vypomáhala při hasebních pracích na zbudovaných proudech. Technika CAS byla určena na doplňování a kyvadlovou dopravu vody. Příčina
a škoda je v šetření Policie ČR. Místní jednotka JSDHO Doksy nevyjela
z důvodu nepřítomnosti strojníka.
l Dne 12.8.2015 od 14:28 do 15:30 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Medonosy s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované osobní vozidlo mimo komunikaci. Na místě
jedna zraněná osoba, které do příjezdu Záchranné zdravotní služby byla
poskytnuta předlékařská pomoc. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin.
DN bez úniku. Po dobu zásahu byl uzavřen silniční provoz na komunikaci I. třídy. Místo zásahu bylo předáno veliteli z Hasičského záchranného
sboru ÚO Mělník.
l Dne 14.8.2015 od 07:40 do 08:24 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
nefunkční a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového čerpadla provedla jeho odčerpání.
l Dne 14.8.2015 od 13:02 do 16:36 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě v KÚ Jestřebí s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu
na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní
nehoda nákladního a osobního automobilu. Na místě dvě zraněné osoby
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v péči Záchranné zdravotní služby a další zaklíněná osoba v OA, u které
lékařka ZZS konstatovala exitus. Jednotka provedla zajištění místa nehody z příjezdu od Dubé a vypomohla s transportem jedné zraněné osoby do vrtulníku Letecké záchranné služby. Z rozkazu velitele zásahu bylo
provedeno protipožární opatření (odpojení AKU) u osobního automobilu
a zajištění úniku provozních kapalin. Jednotka dále prováděla odklon silničního provozu ze směru Zahrádky a pomoc při vyproštění osoby z OA,
která po ohledání byla předána pohřební službě.

vany osobního automobilu z důvodu stavu vozovky v majetku Libereckého
kraje v délce cca 3 km. Likvidace úniku byla provedena pomocí 60-ti kg
sorbentu Eco-Dry.
l Dne 21.8.2015 od 07:35 do 08:12 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
nefunkční a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového čerpadla provedla jeho odčerpání.

l Dne 15.8.2015 od 07:30 do 08:20 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka zajistila uzavření provozu na komunikaci z důvodu kácení
nebezpečně nahnutého stromu, který hrozil pádem na vozovku. Kácení
bylo prováděné odbornou firmou.
l Dne 16.8.2015 od 16:38 do 17:31 hodin vyjela jednotka k požáru na
Nový Berštejn s technikou CAS-25 Liaz a CAS-32 T148/1 v počtu 1 + 4.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn hořící
lisovaný balík slámy na strništi pole, kde hrozilo rozšíření požářiště na
celou plochu pole (se 2.000 kusů balíků) a přilehlý lesní porost. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním proudem vysokotlaku. Jednotka provedla rozebrání balíku pomocí ženijního nářadí a jeho
dohašení. Příčina vzniku požáru byl blesk. Škoda byla majitelem vyčíslena na 250,- Kč, uchráněno bylo 2.000 balíků slámy v celkové ceně
500.000,- Kč.
l Dne 16.8.2015 od 20:53 do 21:50 hodin vyjela jednotka k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Nový Berštejn s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu bylo zjištěno havarované osobní vozidlo po čelním nárazu do
svodidel a stromu převrácené na střeše. Ve vozidle jedna zraněná a zaklíněná osoba. Jednotka provedla poskytnutí před-lékařské péče a vyproštění zraněné osoby, která byla následně předána do péče Záchranné zdravotní služby. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru
(odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Místo zásahu bylo
předáno Policii ČR před příjezdem odtahové služby.
l Dne 17.8.2015 od 17:52 do 18:42 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci v KÚ Bukovec s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna nalomená větev
stromu nad místní komunikací (směr Bylochov), která byla pomocí motorové řetězové pily odřezána a odstraněna z cesty.
l Dne 18.8.2015 od 09:04 do 09:48 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2702 v KÚ Chlum, Drchlava s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na komunikaci, který byl následně
pomocí motorové řetězové pily rozřezán a odstraněn z vozovky.
l Dne 19.8.2015 od 08:36 do 09:16 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 27325 ve Ždíreckém Dole s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na komunikaci, který byl následně
pomocí motorové řetězové pily rozřezán a odstraněn z vozovky.
l Dne 20.8.2015 od 18:44 do 20:09 hodin vyjela jednotka k úniku ropné látky na komunikacích třetích tříd v KÚ Horky – Plešivec – Nedamov
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn únik motorového oleje z proražené

l Dne 24.8.2015 od 07:57 do 08:38 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2601 v KÚ Heřmánky – Loubí s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na komunikaci, který byl následně
pomocí motorové řetězové pily rozřezán a odstraněn z vozovky.
l Dne 26.8.2015 od 11:40 do 12:05 hodin vyjela jednotka k technické pomoci – záchraně opuštěného psa v prostoru letiště směr Pavličky
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl pes nalezen, odchycen a převezen do
kotce města Dubá.
l Dne 28.8.2015 od 15:46 do 17:01 hodin vyjela jednotka k hromadné
dopravní nehodě v KÚ Jestřebí s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4.
Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského
záchranného sboru ÚO Česká Lípa a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda čtyř osobních automobilů. Z rozkazu velitele jednotka prováděla protipožární opatření, vyproštění zraněné osoby, spolupráci
s jejím ošetřením a následným transportem do vozidla Záchranné zdravotní služby LK.
l Dne 29.8.2015 od 16:25 do 19:28 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu v Polesí Obrok s technikou CAS-32 T148/1, CAS-32 T148/
2 a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 6. Po vyhledávání místa události a
přístupové cesty pro mobilní požární techniku, příjezdu na místo události,
zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká
Lípa a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesního porostu na ploše
100 x 100 metrů v hornatém a skalnatém terénu, při kterém hořelo: lesní
hrabanka, borůvčí a nižší porost. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena třemi proudy „C“ a pomocí jednoduchých hasebních prostředků (lopaty a motyko-sekery). Příčina vzniku požáru je nedbalost, nebo
úmyslné zapálení a je v šetření Policie ČR.
l Dne 30.8.2015 od 19:34 do 20:06 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec
k údajnému požáru lesního porostu v KÚ Zátyní s technikou CAS-32
T148/1, CAS-32 T148/2 a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 6. Po příjezdu
na místo nahlášené události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že
se jedná o nenahlášené pálení.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO NA DUBSKÉ HASIČE:
725 076 553

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ
TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA

Každý z nás má možnost třídit a podílet se tak na zlepšení životního prostředí
O osudu použitých věcí, které nám už dosloužily a již jsou pro nás nepotřebné, rozhodujeme přímo v našich domácnostech i na pracovištích. V Libereckém kraji je možné třídit
do 9 563 barevných kontejnerů. Z toho je nejvíce kontejnerů na plast, něco kolem 3 tisíc,
Božíkov 777, 470 02 Česká Lípa
poté papíru cca 2700, skla barevného a bílého skoro 3 tisíce, nádob na nápojový karton
tel.: 603 520 006
kolem 500 kusů a na kovy 17 kusů. V letošním roce bude v kraji umístěno dalších 260 novideo.sat1@tiscali.cz
vých kontejnerů.
Vytříděním všech separovaných složek z komunálních odpadů, tj. papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a nově i kovových obalů, do barevných kontejnerů mohou být tyto materiály dál využity, čímž každý z nás přispívá k ochraně životního
prostředí.
Veškeré vytříděné složky jsou předávány konečným zpracovatelům/
úpravcům, kteří je upravují a na základě toho mohou vznikat další
Fotoklub Dubá zahájil svoji činnost v prosinci 2008. Jeho členové
výrobky, s podílem recyklovaných materiálů, které v běžném živose jednou měsíčně scházejí v klubovně, která za tímto účelem vznikla
tě využíváme.
v přízemí Klubového domu v Dlouhé ulici. Již několik let spolupracuje
V oblečení, které každodenně nosíme, jako jsou bundy, trička či kofotoklub také přímo s městem. Jeho členové nafotili pro město několik
šile, můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových
výstav i nesčetně kulturních a společenských akcí. Patříte i vy k nadplastových lahví je používán regranulát vyrobený z již nepoužívašencům, pro které se focení stalo více než příležitostným koníčkem,
ných a vytříděných lahví. Základem speciálních desek, ze kterých
pak můžete do fotoklubu zavítat také. Podělit se o vlastní zkušenosse dokonce staví celé domy, je slisovaný nápojový karton. V novém
ti může být přínosné pro všechny, navíc vás to k ničemu nezavazuje.
papíru je obsažený až 70% podíl papíru recyklovaného, stejně tak
Jako zpestření pořádá fotoklub každý měsíc fotosoutěže na nejrůznější
nová skleněná lahev obsahuje velké procento materiálu z vytřídětémata, fantazii se přitom meze nekladou. Nezajímá focení přímo vás,
ných střepů.
ale třeba vaše děti? Fotoklub nabízí dětem ve věku od 9 do 15 let fotoJe důležité třídit, aby se omezilo ukládání odpadů na skládky, které
kroužek, podmínkou je disponovat vlastním fotoaparátem a nadšením
zatěžují nemalou měrou životní prostředí.
pro práci s ním.
V případě zájmu o získání dalších informací kontaktujte prosím pana
Václava Zývala na tel. čísle 724 130 670, nebo na Facebooku.

prodej · montáže · instalace · servis

Baví vás fotografování?

fotohádanka

řešení na str. 11 –

připravil Fotoklub Dubá

Rodina v pohybu 2015 -2016
Milí rodiče, nabízíme vám
druhý ročník programu Rodina
v pohybu. Podmínkou je společná
aktivní účast rodičů a dětí. Noviny
letošního ročníku např. návštěva
Vrátenské rozhledny, návštěva
jezdecké farmy ve Vrchovanech
nebo návštěva knihovny...
Těší se na vás
Jana a Pavel Maškovi

říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

výstup na Nedvězí
návštěva knihovny
keramická dílna
bowling Dubá
zpívání s kytarou
výstup na Starý Berštejn
sběr žab – pomoc
výlet na Vrátenskou rozhlednu
opékání, závěrečné vyhodnocení
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Jana a Pavel Maškovi vesele zvou všechny
obdivovatele podzimní přírody na

15. ročník výstupu na Nedvězí
28.10. 2015
Sraz poutníků ve 13,00 hodin
na náměstí v Dubé.

Těšíme se na Vás!

Dubáček

Jste osoba se zdravotním
znevýhodněním a chcete pomoci
s nalezením zaměstnání?
Navštivte jednu z poboček organizace Rytmus Liberec, o.p.s., která sídlí
v České Lípě na adrese Školní 2213
(sídliště Sever – pod plaveckým bazénem). Rytmus Liberec, o. p. s. je
sociální službou podporovaného zaměstnávání, která pomáhá lidem se
zdravotním či mentálním postižením
v rozvoji sociálních dovedností, najít
si a udržet práci v běžných pracovních podmínkách. Pomáháme také
zaměstnavatelům, kteří se chtějí stát
společensky odpovědnou firmou a mají zájem zaměstnat lidi se zdravotním
postižením. Více informací o této
službě vám rády poskytnou pracovní
konzultantky Mgr. Simona Hynková,
Bc. Kristýna Benešová nebo Mgr. Jana
Jizbová, tel. 773 010 040, 773 639 965

Školní kantýna nabízí školní potřeby za přijatelné ceny!
Denně od 7:30 do 10:00, po telefonické dohodě kdykoli, tel: 487 883 950 Pavlíková Helena
Sešit 520, 524, 525
5,Sešit 440, 444, 445
15,Vodové barvy 10 (KOH-I-NOOR) 45,Pastelky Studio
98,Náplně do Studio
20,Desky na písmena
52,Desky na číslice
39,Nůžky kulaté (i pro leváky)
od 15,Mazací tabulka + fix
49,Barevné papíry
17,-

Sešit 540, 544, 545
Náčrtník A3 20 listů
Temperové barvy 10 (KOH-I-NOOR)
Pastelky nelámavé
od
Plastelína (KOH-I-NOOR)
Záznamová kniha 100 listů A5
Záznamová kniha 100 listů A4
Pero Tornádo (aroma)
tuš černá
kelímek s bezp. uzávěrem

7,23,99,25,19,29,49,18,13,18,-

Dále: sešity (různé druhy), obaly, propisky, tužky, pera (cool, gumovací), ořezávátka, pravítka, kružítka, úhloměry,
pryže, astrofolie A4, A5 euroobaly, eurodesky, milimetrové papíry, perka na malování, zmizík, čtvrtky, lepidla
(různé druhy), podložky do sešitů, podložky na modelování A3, A4, voskovky, štětce, špejle, tuhy (do mikrotužek,
do kružítek), uhel (přírodní, umělý), kufříky, penály, počítadla, hodiny atd.
Akce: Box na sešity A4 + A5 + A4 sešit jen 99,- (různé motivy)
Veškeré sešity i na střední školy!

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 10.10.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096
neděle 11.10.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662
sobota 17.10.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 18.10.
STOMAK s.r.o.,
MDDr. A. Chvojková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 723 127
sobota 24.10.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436
neděle 25.10.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

středa 28.10.
MUDr. Naděžda Motlíková
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 853 014
sobota 31.10.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388
neděle 1.11.
A plus zdravotnické služby s.r.o.,
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 18,00
8,00 – 14,00
9,00 – 12,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

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

Dubáček -
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Nenápadné památky

Hasičská zbrojnička v Bukovci

Téměř každá lidská činnost, práce či řemeslo
zanechává v krajině nějaké stopy, někdy výrazné, zřetelné, někdy sotva patrné. Po kamenících
zůstaly na mnoha místech staré lomy, například
v Rozprechticích, kde je dodnes zřetelný poměrně velký lom na pískovec. V lomech nalezneme
po lamačích kamene i různé značky, záseky po
zařízeních, které u lomu měli, upravené cesty
a tak podobně. Velká díla po sobě zanechali
mlynáři, mlýnské náhony jsou často zajímavou

technickou památkou, například do skáky vysekaná štola k Šibeničnímu mlýnu, či třeba dlouhý
náhon u Malého Mlýnku, velmi zajímavé jsou také
zbytky Ženského mlýna.
Když po řadě požárů začaly v druhé polovině 19. století vznikat hasičské spolky, vyrostly v obcích hasičské zbrojnice, které jsou často
velmi pěknou architektonickou památkou. U některých stojí i zvonička nebo byly tyto hasičské
zbrojnice přistavěny ke kapli se zvoničkou. Taková zbrojnice byla postavena u kapličky na Nedvězí a nyní bohužel dojde k jejímu odbourání.
Zajímavá a dobře opravená je hasičská zbrojnice, přiléhající ke zvonici v Korcích. Malá hasičská zbrojnice se zvoničkou je i v Bukovci a také
v Zakšíně, kde byla proměněna na rekreační objekt. Hasičská zbrojnice v Dřevčicích byla zase
součástí domu čp. 34, kde svého času sídlil Místní národní výbor. Svou hasičskou zbrojničku měla
i tak malá osada, jako je Plešivec. Tato zbrojnička dosud stojí a slouží jako hospodářský objekt
nedalekého domu.

Hasičská zbrojnice
se zvonicí v Korcích

Právě takovými drobnými a nenápadnými
památkami jsou i skalní sklípky. Jejich soubor
v Dubé byl prohlášen kulturní památkou, ale
i v mnoha dalších osadách na Dubsku jsou skalní sklípky také, i když netvoří tak početný soubor.
Přesto i ony jsou cenným dokladem způsobu života v minulosti, a některé dodnes slouží svému
účely. Sklípky nalezneme v Nedamově, v Deštné,
v Korcích i jinde.
–myš–

K Břehyňskému rybníku

Na přibližně 30 kilometrů dlouhý cyklovýlet se
z Dubé vydáme po cyklotrase č. 25 směrem na
Korce, odtud pokračujeme na Tachov a dále do
Doks. Držíme se stále cyklotrasy, projedeme
Doksy a po hlavní silnici jedeme směrem na Mimoň asi kilometr až do místa, kde cyklotrasa odbočuje doprava. My ale po silnici pojedeme dále
až do Břehyně, kde odbočíme vpravo k roubeným domům letního občerstvení. Zde si připoutáme kolo a pěšky se dáme doleva podél břehu
Břehyňského rybníka.
Rybník byl založen na přelomu 13. a 14. století, jeho rozloha je téměř 81 ha. Je obklopen rašeliništi a mokřady. Na severozápadě od rybníka
se zvedá Mlýnský vrch (389 m), v severní části
je lesnatá oblast Pecopala, nazvaná podle vrchu
Pec (451 m). Již od roku 1933 je celé území chráněno, roku 1967 a poté v roce 1987 bylo zapsáno
do seznamu Státních přírodních rezervací. Břehyňský rybník je zahrnutý do evropské soustavy
NATURA 2000 na ochranu ptactva. Vyskytují se
tu vzácké druhy vodních ptáků, ale byla zde zaznamenána i přítomnost vlka.
Náhon Břehyňského mlýna

Břehyňský rybník, foto O. Jeřábková

Břehyňský rybník skýtá i krásné výhledy na rozlehlou vodní
plochu a velmi zajímavou, do skály vytesanou výpusť. Výhled
přes hladinu na majestátní Bezděz také zaujme. Společnost
nám při tom mohou dělat labutě, které jsou zvyklé na přítomnost
lidí. Po krátké procházce podél břehu se vrátíme k roubeným
domům a poté se vydáme na druhou stranu silnice ke kapličce
sv. Vavřince z roku 1779. V nedávné době ji nechaly opravit
Vojenské lesy. Za kapličkou stojí velká budova bývalého mlýna. Mlýn v osadě Břehyně existoval již v roce 1460, z té doby
pochází první písemná zmínka o vsi i o mlýně. Dnešní budova
mlýna je samozřejmě mnohem mladší, památkově chráněný je
jen náhon mlýna a rybniční hráz.
Vrátíme se zpět do Doks a můžeme volit z několika tras,
například můžeme zabočit doleva k Poselskému rybníku, poté
se napojit na cyklotrasu 0014 a projet Oborou do Oken, kde
odbočíme doprava na úzkou silničku směrem na Tachov. Na
křižovatce za lesem pak odbočíme doleva, po cyklotrase
0015 dojedeme ke Ždírci, kde se dáme doprava a vrátíme
se zpět do Dubé.
–myš–

Kaplička sv. Vavřince

Dny
evropského
dědictví
10

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Máchovo jezero ovládly burčáky a vína z Moravy

• Tradičnímu Vinobraní neuškodilo přesunutí na neděli
• Dohromady se prodalo 1 300 bílého a růžového burčáku z Chateau
Valtice
• Do velké dětské soutěže se zapojilo 293 dětí
• Výletní lodě Hynek a Jarmila provezly po jezeře stovky návštěvníků Vinobraní

V neděli 30. srpna se v areálu hotelu Port uskutečnil již čtvrtý ročník
populární akce Vinobraní u Máchova jezera a zábavné odpoledne pro děti.
Cimbálová muzika a vůně čerstvého burčáku letos přilákaly téměř 2 000
návštěvníků, kteří na akci dorazili velmi rozmanitými „dopravními prostředky“, pěšky, autem, na kole, jachtou, lodičkou, šlapadlem, výletní lodí Hynek, koloběžkou nebo surfem. Povedlo se počasí, vládla pohodová nedělní atmosféra a zábava se protáhla až do večerních hodin. Poslední hosty
vyprovázely tóny cimbálové muziky Fjertůšek, kterou přes den doplňovala
místní kapela Vosty Band.
Prodalo se celkem 1 300 litrů burčáků. Jako tradičně byl větší zájem
o bílý burčák, který byl tentokrát z odrůdy Muškát moravský, hrozny na něj
vinařství Chteau Valtice sklidilo z vinic v obci Dolní Dunajovice. Rostoucí
oblibě se však těší také růžový burčák. Ten byl z odrůdy Modrý Portugal
z vinice z Valtic. Kromě burčáků si návštěvníci užívali i vybraných vín s etiketami vinařství Chậteau Valtice a Vinařství Kovacs.
Návštěvníci šli najisto
Vinobraní u Máchova jezera začíná mít již velkou tradici, a tak řada
hostů šla najisto. Oblíbenou atrakcí byly i letos okružní plavby výletní lodí
Hynek po Máchově jezeře, které byly navíc zcela zdarma. Vybraná vína
a burčáky doplnil kuchařský tým hotelu Port o výtečné občerstvení. Mrazírny Agrimex na svém stánku nabízely nejen skvělé pokrmy z české zeleniny, ale zejména mražené ovocné speciality značky Dione. Děti si je navíc
odnášely zcela zdarma, stačilo pouze nakreslit obrázek ovoce.
MINORmálně tančíme
Spousta zábavy čekala na ty nejmenší. Ve velké dětské soutěži, které
se zúčastnilo 293 dětí, vyhrával každý. Vrcholem bylo slosování soutěžních
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kartiček, ze kterého si výherci odnášeli atraktivní ceny jak pro děti, tak i pro
dospělé. Pověstnou třešničkou na dortu nedělní zábavy bylo představení
dětského divadla Minor. Originální představení ala rockový koncert „MINORmálně tančíme“ zahráli herci hned dvakrát a zapojit se do něj mohli
děti i jejich rodiče.
Hlavní organizátor Vinobraní u Máchova jezera, hotel Port, spolu se
svými partnery, Chteau Valtice, Regata Máchovo jezero a Agrimex již nyní
zvou na příští jubilejní pátý ročník, který se bude tradičně konat o posledním srpnovém víkendu 2016.
Petr Žemlička

PLACENÁ INZERCE

Řešení fotohádanky ze str. 7
(plechovka)
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Ze života škol

První den

V úterý 1. září jsme se probudili do krásného dne. Sluníčko lákalo prvňáčky
z postýlek a svítilo jim na jejich první cestu do školy. Tam se na ně těšily
paní učitelky v krásně vyzdobených třídách. Úspěšnou školní docházku jim
přišli popřát pan poslanec Komárek, paní starostka s panem místostarostou, paní ředitelka a její zástupkyně a vedoucí vychovatelka. První den si
děti ze školy odnesly krásný kufřík, který obsahoval hračky i bezpečnostní prvky a malou sladkost, věnovaný hejtmanem Libereckého kraje. I paní
učitelky jim přejí hodně štěstí a úspěchů v celé školní docházce a doufají,
že se jim bude ve škole líbit stejně jako v tento první den a budou do školy
chodit rády.
Veronika Matějková, Zdeňka Wagenknechtová

Dubáček

Už jsme druháci

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se 1. září opět sešli s kamarády
a s paní učitelkou – tentokrát už ve druhé třídě. Všichni jsme se vzájemně přivítali, paní učitelka nás seznámila s průběhem prvních dnů ve škole,
zazpívali jsme si a vyprávěli různé zážitky z prázdnin. Na závěr jsme si
popřáli mnoho úspěchů v tomto školním roce.
Druháci

Druháci u zvířátek

V pátek 18.9. jsme se vydali na vyučovací hodinu Člověk a svět ke zvířátkům do naší chovatelské třídy. Budeme pravidelně každý měsíc
zvířátka navštěvovat a plnit různé úkoly v rámci
jednotlivých předmětů. Úkolem této hodiny bylo
seznámení se zvířátky, pozorování jejich chování a seznámení se s jejich potřebami. Nechybě-

lo ani pomazlení, které jsme si náležitě užili. Na
závěr si každý namaloval zvířátko dle svého výběru. Hodina nám rychle utekla a už se těšíme
na říjen, kdy se budeme učit, odkud jednotlivá
zvířátka pochází.
Druháci s paní učitelkou Kadlečkovou

Přehled akcí Klubu malých Dubáčků na říjen

Povídání o Bio potravinách 7.10. od 10 hodin v klubíku
Drakiáda - 17.10.2015 od 15 hodin na poli za hřbitovem
Přednáška o rýmě u dětí 21.10. od 10 hodin v klubíku
Dlabání dýní dne 30.10. od 16 hodin v klubíku
Dušičkový lampionový průvod 31.10. od 17 hodin z náměstí

klub otevřen každý den 8 - 12 hodin
pondělí: 19 hodin cvičení žen – posilování s gumou
úterý: 18 hodin starší ženy,
19 hodin – cvičení pro zdraví s p. Novotným
čtvrtek: 16 hodin – rodiče s dětmi,
19 hodin cvičení žen – posilování s gumou

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

AKCE SBÍREJ-TONER
Naše škola je již třetím zapojena do akce SBÍREJ-TONER.CZ. Jedná se
o ekologicko-charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO. V České Republice běží od roku 2009. Celkově za období
květen 2009 až červenec 2015 získalo toto sdružení částku 2 099 320 Kč!
Celý výtěžek získaný z renovace vámi nasbíraných tonerů putuje do zařízení pro mentálně hendikepované spoluobčany, která jsou do tohoto
projektu zapojena.
Mezi podporovaná zařízení patří:
• Denní stacionář Slunečnice Pardubice – denní stacionář pro mentálně
postižené.
• Oblastní charita Polička – sociálně terapeutické dílny pro osoby s lehkým až středním mentálním postižením.
• Apropo Jičín, o.p.s. – okresní organizace Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením.
• POHODA Praha – společnost pro normální život lidí s postižením, občanské sdružení.
• Domovy sociálních služeb – Háj a Nová Ves – ústav sociální péče pro
mentálně postižené.
• ALKA, o.p.s. Příbram – obecně prospěšná společnost, která poskytuje
služby mentálně postiženým lidem na principu ucelené péče (zdravotní,
sociální a pedagogické péče).
• Domov Milíře – Tachov – zařízení pro osoby se zdravotním postižením.
• Denní stacionář Bludiště FOKUSU Vysočina – zařízení pro podporu
lidí s duševním onemocněním.
• LILA Domov pro postižené děti Otnice – nestátní zdravotnické zařízení.
• Domov Barborka – Kroměříž – domov pro osoby se zdravotním postižením.
Pomozte i vy, nevyhazujte prázdné tonery z tiskáren do popelnice,
pošlete je po dětech do školy. Máme zde umístěn sběrný box, kam tonery vhazujeme. Děkujeme, že s námi pomáháte a chráníte naše životní
prostředí.
Mgr. Jana Mašková

Očima paní učitelky (11.9. 8:00)
UF, mám to za sebou. Přežila jsem nezapomenutelnou noc v divočině. V uších mi ještě stále
zní lví řev, syčení hadů, opičí jekot, dunící běh
slonů, ptačí štěbetání a pravidelný tón zpívajícího deště.
Mgr. Jana Mašková
Očima žáků
Ano, řeč je o 6. třídě na Základní škole v Dubé,
která se odhodlala prozkoumat tajemství školního
prostředí v noci. Nejdříve jsme se posilnili připraveným jídlem od našich maminek a tatínků, poté
jsme se rozdělili do skupin a mohlo se jít soutěžit. Soutěžilo se v několika disciplínách např.
o sestavení slov ze svých těl, skákání ve spacáku, nejoriginálnější selfie, vymyšlení přídavného
jména před své křestní jméno a následné zapamatování celé skupiny, sousoší, kdy jsme museli
dodržet zadaný počet rukou, nohou, hlav na podlaze apod. Během disciplín jsme odpočívali v PC
učebně. Po večeři jsme se přesunuli do učebny,
kde máme interaktivní tabuli, a kde jsme také
spali. Spát jsme rozhodně nešli, protože nás čekala poslední disciplína: TANEC. Za tanec jsme
získávali nejen body navíc, ale i světelné náramky, které se nám moc líbili. Vše nás už tak unavilo, že jsme krátce po půlnoci už byli zachumlaní
a u kresleného filmu usnuli.
„Dne 10.9.2015 jsme se 6. třídou přespávali
ve škole. Myslím, že takové akce by mohly být
častěji. Moc mě to bavilo, protože vše co jsme
dělali, bylo zábavné. Hraní kolektivních her, Pc
her, sledování kresleného filmu, tance, zpěvu.
Bylo to super.“ Petr Kohout

Děti na farmě
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Letošní první společná aktivita programu Rodina v pohybu zavedla účastníky na farmu koní manželů Studničkových do Vrchovan. A že těch účastníků bylo! Honzík, Kubík, Béďa a Káťa Janďourkovi (obhajují loňský titul
Rodina v pohybu), Majda, Kubík a mamka s taťkou Slovákovi, Péťa Sloup,
Natálka a Anežka Hromádkovi, Naďa Sloupová, Honzík a mamka s taťkou Kubíčkovi.

Počasí slunečné, šlapací nálada skvělá, a tak po hodince cesty lesem
jsme dorazili ke koním. Společné osedlání a vyjížďka do lesa byly pro děti
i rodiče zážitkem. Dokonce i Honzík, který ráno tvrdil, že nepojede, vydržel v sedle celou cestu. Odměnka pro koníky – tvrdý chleba a mrkvička
– chutnala všem čtyřnožcům.
Děkujeme všem rodičům, že našli čas na společnou aktivitu s dětmi.
Zážitky jsou opravdu mimořádné!
Jana a Pavel Maškovi

Noc ve škole

„Ve škole se nám moc líbilo. S novou paní učitelkou třídní jsme se všichni lépe poznali. Nejdříve
jsme se najedli, a potom hráli hry a soutěžili. Ze školy jsme si odnesli nezapomenutelné zážitky. To není
všechno, když jsme ráno vstávali, tak jsme nevěřili
svým očím, protože všude kolem nás byl nepořádek,
tak nás uklízení neminulo.“ Natálie Hrušková
„Bylo to moc hezký, dělali jsme moc her
např. selfie na záchodě. Pouštěli jsme film a šli
jsme spát ve 4 hodiny. Bylo strašně moc jídla.“
Marek Postránecký
„Spaní ve škole bylo prostě super. Nejprve
jsme si uložili věci, potom jsme si donesli žíněnky do učebny a už to začínalo. Hráli hry potom
jsme se fotili a začala party, a potom aj pyžamová party. Bylo i karaoke a já jsem vybral Gangnam-style –česky, a potom jme zpívali, a potom
jsme se dívali na kreslený film Pan Biboddy.“
Petr Gajdoš

„Spaní ve škole 10.9.2015 bylo moc hezký,
a také jsme hráli spoustu her: závody ve spacáku
a museli jsme v tom spacáku skákat, mně to moc
nešlo, a také hledání pokladů, hra SELFIE atd. Museli jsme se vyfotit ve skupinkách a my jsme byli
REBELKY! Byli jsme na PC a koukali se na spoustu videí, a také jsme zpívali karaoke. Byla spousta
jídla. Nejlepší spaní ve škole!“ Anna Juráková
„Bylo to tu fajn, hráli jsme různé hry a dělali
blbosti, no prostě sranda.“ Natálie Maryšková
„Bylo to tu moc pěkné, moc her, moc jídla,
moc zábavy (moc řevu) a moc dětí s bolavým břichem. A ještě moc spacáků.“ Jaroslav Slovák
Velmi děkuji rodičům za důvěru a za připravené pohoštění. Děkuji také paní starostce Mgr.
Zdeňce Šepsové a Mgr. Janě Maškové za obrovské překvapení v podobě hledání pokladu.
Jana Pytlounová,
žáci z 6. třídy a pomocníci z 8. třídy
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Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
8. 10. 2015 - 19:00 PES BASKERVILLSKÝ
Divadelní klub Jirásek a jejich podzimní komedie! A.C. Doyle - V. Klapka
Přijďte do českolipského divadla na hororovou komedii s filmovou projekcí.
Pekelně nechutná blata, nejodpornější bestie, nebesky čistá láska, každých
deset minut nová vražda a lok staré dobré whisky... Hrají: V. Klapka, K. Bělohubý, P. Landovský, D. Krčmářová, J. Kolářová, C. Grolmus a další.
Vstupné: 100,- Kč
17. 10. 2015 - 15:00 ČERVENÁ KARKULKA
Nové zpracování známé pohádky. Divadlo Applause
Vstupné: 80,- Kč
19. 10. 2015 - 19:00 Z LOUŽE POD OKAP
Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. V realitě je
každá zlodějina k pláči. My vám neřekneme, jak náš příběh dopadne, ale
slibujeme, že bude hlavně k smíchu. HRAJÍ: Vladimír Kratina, Dana Homolová, Michaela Dolinová, Filip Tomsa. Už odpradávna se šidilo, kradlo,
podvádělo, uplácelo... a není tomu jinak ani dnes.
Vstupné: 290,- Kč
21. 10. 2015 - 19:00 THE BACKWARDS - Beatles revival
Výroční koncert nejlepší beatles-revivalové skupiny na světě!
Vstupné: 290,- Kč
28. 10. 2015 - 19:00 ZPÍVÁME VÁM K SVÁTKU
Českolipský pěvecký sbor pořádá již desátý ročník malého sborového festivalu k 97. výročí založení republiky pod názvem „Zpíváme Vám k svátku!“.
Srdečně se na Vás těší samotný sbor i se svými hosty. Vstupné: 50,- Kč,
děti a důchodci 30,- Kč
KD Crystal
18. 10. 2015 - 14:00 SUPR DĚDA, SUPR BABČA
Zábavně soutěžní pořad s tancem pro veselé a hravé seniory. K poslechu
i tanci hraje Duo ADAMIS, které senioři velmi dobře znají z TV ŠLÁGR
a jejich hudební produkci prokládá moderátor Zdeněk Kaňka rozvernými
soutěžemi. Ne, nebojte se: nezpívá se, neběhá se, nežongluje se - je to
spíš o tom se dobře pobavit a zapomenout na starosti běžného dne. V závěru je vyhlášen Supr DĚDA, či vyhlášena Supr BABČA, podle toho, zda
vyhraje muž, nebo žena.
Vstupné: 80.00 Kč
Vlastivědné muzeum
do 25. 10. 2015 výstava KDE JE SVĚTLO NENÍ TMA
Společná výstava tvorby tří výtvarnic, absolventek SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově, Anny Polanské, Lady Semecké a Dagmar Šubrtové.

Dubáček

Ve výstavním prostoru Galerie chodba a Galerie Jídelna.
4. 11. - 31. 12. 2015 Vyskladněno/vystaveno. Ivo Medek Kopaninský
surrealistické obrazy, koláže, kresby, objekty. Vernisáž 3. 11. 2015 v 17.00
hodin. Ve výstavním prostoru Galerie chodba.
do 17. 11. 2015 Svatopluk Dvořák - Ploučnice
Výstava fotografií známého novoborského fotografa. Maštálkova síň
do 22. 11. 2015 Historie augustiniánského kláštera v České Lípě
O dějinách a rekonstrukci klášterního areálu. Ambit.
Hrad Lipý
Centrum textilního tisku u hradu Lipý
17. 10. 2015 19:00 Koncert kapel Lusatian Grass a Flastr
Vstupné 70,- Kč
do 30. 12. Výstava „Vnímání a tvorba aneb okouzlení výtvarností“
Srdečně Vás zveme do prostor galerie v Centra textilního tisku na 22. tematickou výstavu fotografií a esejí Zdeňka Pokorného „Vnímání a tvorba
aneb okouzlení výtvarností“
středa - sobota 10:00 - 16:00
Vstupné 10,- Kč

KOKOŘÍNSKÝ DŮL

10.10.2015 Kokořínský jarmark - řemeslný jarmark

ÚŠTĚK

28. 10. 2015 9 - 17 hod. Den českých řemesel 2015
6. ročník, centrum města
Celodenní program s T. G. Masarykem a legionáři, program ve stylu 1. republiky, módní přehlídka, retro kapely, velký průvod s T.G.M. na koni, výstavy, ukázka dobových aut a strojů, pouliční a loutková divadla, řemeslné
dílničky, řemeslný jarmark .
Galerie U Brány
do 19. 11. 2015 Karel Saudek – The best of
reprezentativní výstava geniálního kreslíře, malíře, zakladatele českého
komiksu uspořádaná k jeho 80. narozeninám

LUKOV

Galerie Na Gruntu
do 29.10. Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka – společná výstava

Galerie Pošta
Poštovní ulice č.p. 192, otevřeno vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín návštěvy je možné si dohodnout
na telefonním čísle 607 138 832.

Výstava plná lásky
ke zvířatům

Návštěvníci Galerie Pošta v Dubé mohou do 24. října shlédnout dílo akademické malířky a restaurátorky Hany Kohlové. Ve svých kresbách a obrazech zachycuje zvířata, která žijí v její blízkosti, s obdivuhodnou přesností a citem. V rychlých črtách zaznamenává pohyb koní či psů, její obrazy ukazují krásu, kterou zvířata představují.
Hana Kohlová se také věnuje neobvyklé malířské technice – enkaustice, kde nechává
vyniknout části rostlin a přírodní materiály.
Hana Kohlová zjednodušenými tahy vystihuje koňská těla, výraz jejich hlav, jezdce na koních, ale také různé rasy psů i jiná zvířata. Ačkoliv se většinu života věnovala především restaurování obrazů pro Národní galerii, její vlastní tvorba je nezanedbatelnou součástí jejího života. Ukazuje zaujetí pro krásu, kterou vidí kolem sebe
a schopnost tuto krásu zobrazit.
–myš–

pivovar v Lobči

Dubáček -
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REGIONÁLNÍ
MUZEUM MĚLNÍK
18.9. – 1.11. Hoří…! – Interaktivní výstava o starých i nových časech hasičských. Ukázka zajímavých exponátů hasičské techniky.
1.10. – 1.11. Ze starých časů hasičských – Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní
umělecké školy Mělník pod vedením PaedDr.
Ireny Wenkeové. Ve spolupráci s Oddělením tisku a prevence ÚO PČR a Programem prevence
kriminality Města Mělníka. Vstupní prostory. Vernisáž se koná 1. 10. 2015 od 16.00 h.
3.10. – 1. 11. – SKAUT – 95 let činnosti na
Mělníku – výstava mělnického klubu skautů.
Vernisáž 2. 10. od 18.00 h.
3. 10. Ptačí festival – vycházka Hořínským parkem (cca 4 km) s ukázkou odchytu a kroužkování
ptáků, sraz v 8 h. před budovou muzea
6.10. – 1.11. Kočárky na dobových fotografiích
– prostory kavárny
14. 10. Holubinky jak je neznáte – přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od
17 h., přednáší Ing. arch. Slavomír Žídek
28. 10. Den Středočeského kraje – Muzeum tento
den nabídne snížené vstupné do expozic a na výstavy. Navíc bude předvedena činnost skautů.
do 31. 3. 2016 Z historie malé železnice aneb
železniční hračky – dlouhodobá výstava mechanických hraček věnovaná historickým modelům
a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0
a 00 (H0) z let 1890–1960. Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy historických
vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště.
Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet si
svou zručnost v malé dílně, kde si mohou sestavit modely ze stavebnice Merkur podle vlastních
představ.
Srdečně zveme také do stálých expozic
Historická expozice: Nahlédnutí do středověkého
města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední
život obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých
sklepích)
Historické kočárky: Vánoce 1890–1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930, odpoledne v parku 1930 – 1940, válečný interiér 1940
– 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a návštěva
zdravotního střediska 1960 – 1969.
Kavárna a víno
Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku kvalitních českých vín.
Skupiny mohou po předchozí objednávce degustovat víno v původních středověkých sklepích z 2. poloviny 14. století. Na jednotlivce
čeká stejný sortiment vín v muzejní kavárně,
která láká i příjemným posezením na historických hradbách.
Otevírací doba muzea: úterý – neděle
9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin
Náměstí Míru 54, 276 01 Mělník,
tel.: 315 630 936 – pokladna

THE BACKWARDS

Beatles revivalová kapela oslaví úctyhodných dvacet let
úspěšného působení na hudební scéně.

21. října v 19 hodin
v Jiráskově divadle v České Lípě.
Kapela v rámci své Tour 20 let vystoupí s hudebně-vizuální show
BEATLES LEGENDS, která mapuje celé období tvorby legendárních
Beatles – 4 kostýmové převleky ve 2,5 hodinové show. Mimo známých
a osvědčených hitů z raného období „Beatlemánie“, kapela ve druhé
části zahraje skladby z alb Rubber Soul a Revolver. Ve třetí části diváci
uslyší hity z alb Sgt. Pepper´s a Magical Mystery Tour a nakonec písně
z období „Abbey Road“ (Let It Be, Hey Jude, Something, Here Comes
The Sun, Ob-la-di Ob-la-da, atd.).
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