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Vážení spoluobčané,
v minulém vydání městského zpravodaje jsem
vás informovala o plánovaných rekonstrukcích
místních komunikací v ulicích Dlouhá, Nové Město, Sadová, Vodní a v Nedamově v části nad rybníkem. V době, kdy píši tento sloupek, jsou již
takřka všude položeny nové asfaltové povrchy
a čeká se na finální úpravy. Jak jsem zmínila,
práce mají být dokončeny v polovině listopadu.
Nyní mi dovolte, abych vám vysvětlila, proč
se výlov Černého rybníka, původně plánovaný na
17. října, nekonal. Ke zrušení výlovu nás přiměly
hned dva důvody. Tím prvním byly technické problémy, na které jsme narazili při vypouštění rybníka. Během odbahňování Černého rybníka před
více než deseti lety při odstraňování sedimentů
ze dna došlo k jeho částečnému podbagrování,
tudíž i vzniku prohlubně, v níž i přes maximální
možné odpuštění stále zůstává přibližně 1,5 metru vody. Proto jsme se obrátili na dokské rybáře,
kteří měli výlov realizovat, a celou situaci jsme
s nimi konzultovali. Vzhledem k množství vody,
která v prohlubni zůstává, by podle rybářů bylo
možné slovit maximálně třetinu rybí osádky, což
se vzhledem k nákladům, které bychom vynaložili na výlov, jevilo jako finančně velmi nevýhodné. Jiný způsob výlovu není v Černém rybníku
možný, neboť jsme při jeho vypouštění zjistili, že
se zde nalézá příliš mnoho zvláště chráněných
živočichů – raka bahenního a škeble rybničné,
pro něž bychom nebyli schopni zajistit dostatečné
podmínky pro jejich přežití. Vhozením sítí na dno

Slovo úvodem
bychom navíc s velkou pravděpodobností způsobili poškození a následně i úhyn většího množství
raků, což by město mohlo vystavit nebezpečí finančního postihu za ekologickou újmu. Proto po
dostatečném ústupu vody byly provedeny pouze
nezbytné opravy hráze a stavidla, které již bylo
v havarijním stavu, a kvůli jehož opravě se Černý
rybník musel vypustit. Tímto bych chtěla poděkovat za skvěle odvedenou práci panu Šmolovi,
všem pracovníkům městské údržby, kteří se na
opravách v Nedamově podíleli, a v neposlední
řadě samozřejmě také panu Dolejšímu a jeho
pomocníkům. Děkuji za to, že jste se společnými silami v časově velmi omezené době postarali o to, aby hráz i stavidlo byly opět v pořádku
a mohly dál bezpečně plnit svoji funkci.
V krátkosti bych vám chtěla oznámit, že jsme
připravili nová pravidla pro přidělování bytů ve
vlastnictví města Dubá. Tato pravidla nabývají
platnosti od 1.1.2012 a s jejich podrobným zněním budete seznámeni v prosincovém vydání Dubáčku. Vyzdvihnout bych z nich chtěla, že nově
budou zájemci podávat žádost na nájem konkrétního bytu, jehož nabídka bude zveřejněna vždy
nejméně po dobu 15 dní na úřední desce MěÚ
Dubá na náměstí vedle radnice a také v Aktualitách na webových stránkách města Dubá
www.mestoduba.cz.
Téměř v samém závěru října nastoupilo
k městu devět pracovníků na veřejně prospěšné
práce. S většinou z nich spolupracujeme v rámci VPP poprvé, přesto věřím, že tato spolupráce

povede k oboustranné spokojenosti. Část z nich
bude pro město pracovat do poloviny prosince,
zbylí pracovníci budou našim stálým zaměstnancům pomáhat se zimním úklidem až do konce února. I díky tomu jsem přesvědčena, že si
i s větší sněhovou nadílkou poradíme bez větších
problémů.
Veřejné zasedání městského zastupitelstva
se v říjnu konalo v Deštné. V návaznosti na to
bych touto cestou chtěla poděkovat Osadnímu
výboru Deštná – Zakšín v čele s paní Naděždou
Šabatkovou za vynikající spolupráci s městem
a našimi zaměstnanci. Činnosti zdejšího osadního výboru (OV) si cením nejen já, ale jistě i všichni obyvatelé Deštné, která se díky návrhům OV
v posledních letech změnila takřka k nepoznání.
Závěrem bych vás co nejsrdečněji chtěla pozvat na rozsvícení vánočního stromku na náměstí v Dubé a otevření Vánoční výstavy. Stromek
bude letos poprvé netradičně rozsvícen v předvečer první adventní neděle. Na náměstí se tedy
sejdeme v sobotu 26. listopadu, od 16 hodin bude
v šatlavě otevřena výstava a o hodinu později,
v 17 hodin, bude rozsvícen stromek. Na první
adventní neděli je připraven zájezd do Divadla
U Hasičů, o němž jste se mohli dozvědět z letáků a plakátů rozmístěných po městě.
Letošní rok se neúprosně blíží ke svému závěru, proto mi dovolte vám všem popřát, ať do
předvánočního hektického období vstoupíte v klidu a pravou nohou.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Černý rybník v Nedamově

Jistě jste si všimli, že v Nedamově to v uplynulých
týdnech opět ožilo. Ne proto, že by se jeho brány
otevřeli pro návštěvníky za účelem rekreace, právě naopak, odpočinek byl to poslední, na co by
zde byl čas.
Letošní podzim probíhal ve znamení velkých
oprav hráze a stavidla Černého rybníka. Stavidlo
bylo v havarijním stavu, v minulosti došlo k jeho
částečnému protržení a tudíž i značnému úniku
vody. Provizorní opravy nebyly vyhovující, a tak
město chtělo s rekonstrukcí začít ještě před zahájením letošní sezóny. Vzhledem k tomu, že bychom
vypuštěním rybníka v nevhodnou dobu mohli ohrozit reprodukční proces některých zvláště chráněných živočichů, kteří se v rybníku a jeho bezprostředním okolí vyskytují, museli jsme zahájení prací
odložit na podzim. Na řadu tedy přišla administrativa. Díky výjimce z ochranných podmínek pro zvláště chráněné živočichy, kterou jsme získali od Krajského úřadu v Liberci, jsme začátkem října mohli
začít Černý rybník pozvolna odpouštět.
Aby vše proběhlo v souladu s manipulačním
řádem Černého rybníka a nedošlo k masivnějšímu jednorázovému přílivu vody do Liběchovky,
muselo být vypouštění rybníka zahájeno patnáct
dní před plánovaným výlovem. Výlov rybí osádky
se měl konat 17. října a nutno podotknout, že jsme
se na něj všichni těšili, protože něco takového se
v Nedamově jen tak nevidí. Přesto na něj nakonec
nedošlo. Proč? Vedli nás k tomu hned dva pádné důvody.

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Tím prvním a v pravdě nejzásadnějším,
bylo zjištění obrovské populace raka bahenního
a škeble rybničné. Oba tito živočichové spadají do
kategorie zvláště chráněných. Jejich výskyt v takovém množství, v jakém se nacházejí v Černém
rybníku, je velkou vzácností, na níž jsme náležitě
pyšní. V průběhu odpouštění rybníka bylo nalezeno a přemístěno zpět do vody více než osm tisíc
škeblí a bezmála tisíc raků.

Vzhledem k tomu, že tyto neuvěřitelné počty
byly evidovány ve chvíli, kdy byl rybník vypuštěn
přibližně ze dvou třetin a v jeho prostředku se stále
ještě drželo příliš mnoho vody, bylo jasné, že konečné počty obou druhů těchto chráněných živočichů, budou daleko větší. A právě tento fakt, mě

Uzavření MěÚ Dubá

PODĚKOVÁNÍ

Vážení občané, dovolujeme si vás
upozornit, že v pátek dne 18. listopadu
2011 bude Městský úřad Dubá uzavřen
z důvodu čerpání řádné dovolené.
Děkujeme za pochopení.
Dubáček

Měsíčník informací z Dubé a okolí
Vydává: Město Dubá, IČO 00260479
http://www.mestoduba.cz
e-mail: mesto.duba@tiscali.cz
Adresa redakce: Zpravodaj Dubáček,
podatelna MěÚ Dubá,
Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá
e-mail: dubacek@atlas.cz
Šéfredaktor: Miroslav Málek
Redakční rada: Markéta Myšková, Zuzana Martínková
Registrace: MK ČR E 12210
Ročník: XIV., uzávěrka je vždy 18. v měsíci
Datum vydání: 4. 11. 2011
Náklad: 350 ks
Periodicita: 12x ročně
Grafická úprava: Miroslav Málek
Tisk: C-PRINT Herbert Hauser, Cvikov,
tel., fax, záznamník: 487 751 922
Redakční rada neodpovídá za obsah zaslaných článků.
Vyhrazuje si právo články krátit. Příspěvky obdržené po
uzávěrce nemusí být otištěny.

přiměl doporučit městu, aby od výlovu ustoupilo.
Za přežití těchto živočichů při činnostech prováděných v souvislosti s opravami a výlovem ručí město,
které by tudíž v případě úhynu většího množství jak
raků nebo i škeblí bylo vystaveno riziku finančního postihu za ekologickou újmu. Zajistit bezpečné
podmínky pro přežití raků i škeblí by při takovém
množství v případě vypuštění maximálního možného objemu vody bylo velmi obtížné. Proto byl výlov
odvolán a naši údržbáři se spolu s panem Dolejším
mohli naplno věnovat opravám hráze a stavidla.
Ještě dříve, než město výlov zrušilo, jsme se
na místě sešli se zástupcem dokských rybářů, kteří měli ryby slovit. Výsledkem jednání bylo zjištění,
že výlov nebylo možné uskutečnit, ani po technické
stránce, neboť v podbagrované části rybníka, kde
vlivem chybného provedení při odstraňování sedimentu před více než deseti lety došlo k vytvoření
tůně, kde se stále drželo příliš mnoho vody (více
než 1,5 m), která zkrátka nešla vypustit. Slovit by
tak bylo možné přibližně jen třetinu ryb (z nichž velká část unikla při protržení stavidla před cca 2 lety).
Kdybychom přistoupili k výlovu vhozením a následně stažením sítí, zcela jistě by to na raky, kteří by
se do sítí zamotali, mělo nedozírné následky.
Za vynikající práci provedenou při opravách
hráze a stavidla děkuji nejen panu Dolejšímu a jeho pomocníkům, ale také naši údržbářům, pánům
Šmolovi, Skřivánkovi, Gyečukovi, Sedlmaierovi
a Svobodovi. Chlapi, jste jedničky.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

JUBILEA

Touto cestou bych chtěla upřímně poděkovat městu
Dubá a především paní starostce Mgr. Zdeňce Šepsové,
za přidělení městského bytu. Získání tohoto bytu představuje pro mne i moje děti výraznou pomoc v těžké
životní situaci, do níž jsme se dostali. Vaší pomoci a porozumění si velice vážíme a ještě jednou děkujeme.
Jaroslava Tomíčková

Z

Z městské matriky

Raiserová Františka, Dubá 87 let
Drlíková Milena, Bukovec 80 let
Jiskrová Zdeňka, Panská Ves 81 let
Dvořák Václav, Dubá
Chalupníčková Milena, Dubá
Petráň Josef, Dubá 82 let

NAROZENÍ

Hrabě Vojtěch, Zakšín

ÚMRTÍ

Studničková Jaroslava, Zátyní

Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstane. Dne 28.11. uplynou 4 roky,
co nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek, bratr, strýc
a kamarád pan Ladislav Chramosta z Vrchovan. Stále vzpomínají
rodiče, manželka s dětmi a sourozenci s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi, děkujeme.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dubáček -

3

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Z oprav
ulic

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s městem Dubá
VYHLAŠUJÍ

SBÍRKU

POUŽITÉHO

OŠACENÍ

Ø letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Ø lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Ø látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
Ø domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené)
Ø vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Ø obuvi – veškeré nepoškozené
Ø hraček – nepoškozených a kompletních
VĚCI, KTERÉ PROSÍME NENOSTE:
Ø ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
Ø nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem
znehodnotí
Ø znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
VE ČTVRTEK 10.11. A V PÁTEK 11.11.2011
V DOBĚ OD 9 00 DO 16 00 HOD.
V ŠATLAVĚ V PŘÍZEMÍ RADNICE V DUBÉ
Věci prosím noste zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za vaši pomoc.
V případě dotazů volejte
na tel. č.: 724 857 243 – sl. Zuzka Martínková.

Od naší čtenářky

Vážení a milí občané městečka Dubá,
před nedávnou dobou jsem se stala obyvatelkou vaší romantické krajiny.
Abych se seznámila se zdejšími poměry a dobře poznala veškeré dění
v Dubé a jejím okolí, stala jsem se pozornou a pečlivou čtenářkou Dubáčku. Díky němu jsem získala praktické rady, jako: jak se zachovat při
bouřce, kam zajít k zubaři, kde objednat uhlí, ale také informace kdy a kdo
nás pobaví a také jak jste úspěšní v různých soutěžních kláních.
Rozhodla jsem se, že i já přispěji svojí troškou do mlýna, i když zcela z jiného soudku. Chtěla bych se s vámi podělit o vědomosti a informaci, kterou jsem sama získala teprve nedávno. Jde o způsob života,
který se vyznačuje snadnou dostupností štěstí a lásky – praktický průvodce osobní svobodou.
Tady tedy jsou: 4 dohody – Kniha moudrostí starých Toltéků. (Toltékové – „muži a ženy poznání“, kteří žili před tisíciletími na jihu Mexika.
Cituji:
„Nehřešte slovem. Hovořte jako osobnost. Říkejte jen to, co si myslíte. Vyhýbejte se užívání slova proti sobě, nebo k pomlouvání druhých.
Užívejte sílu slova ve jménu pravdy a lásky.“
„Nevytvářejte si žádné domněnky. Nalezněte odvahu klást otázky
a vyjádřit, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak
jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům.“
„Neberte si nic osobně. Nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí říkají
a dělají, je projevem jejich vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům a činům druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení.“
„Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete. Vaše činnost se mění od okamžiku k okamžiku. Bude vypadat jinak, když jste nemocní, než když jste
zdrávi. Dělejte však za všech okolností vše jak nejlépe dovedete a vyhnete se zbytečným soudům a lítosti.“
Závěrem chci zdůraznit, že se jedná o duchovní nauku, ne o náboženství.
Čtenářka H. L.
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Usnesení z veřejného zasedání
Usnesení č. 8/2011 ze dne 20. října 2011 z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. (Zveřejněna
je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.) Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky před- 4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru na budově č.p. 81 ve Školní ulici v Dubé (nákupložený doplněný program veřejného zasedání zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr ní středisko) stojící na st.p.č. 233/1, a pozemku
Zastupitelstva města Dubá č. 8/2011.
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. st.p.č. 233/1, zastavěná plocha a nádvoří o výpro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 16/11): p.p.č. 196/2, orná půda o výměře 94 m2, měře 976 m2, v obci Dubá, katastrální území
2) URČILO na návrh paní starostky zapisova- v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupují- Dubá. Konkrétně se jedná o prodejnu cukrárny
tele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele cí: pan L.K., kupní cena činí 2 820,- Kč plus správní v uvedené budově.
pro: 8
proti: 3
zdrželo se: 0
zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a paní Mar- poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smloukétu Slezák a zapisovatele usnesení pana Mila- vy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kup- 7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
ní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode program a činnost Osadního výboru Deštná –
na Netrha.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termí- Zakšín.
nu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, komentář starostky: Program osadního výboru
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu- bude tento schválený prodej zrušen.
na rok 2011 je rozdělen do 3 oblastí, údržba vepitelstva č. 7/2011 ze dne 22. září 2011 včetně
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 řejných prostranství, úprava pozemku na míčové
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2011 kon- 4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru hry a oprava místních komunikací. Po opravách
trolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr komunikace v Deštné a Zakšíně v následujících
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. dnech bude program bezezbytku splněn. Z městhlédnutí na Městském úřadě Dubá.
17/11): st.p.č. 77/2, zastavěná plocha a nádvoří ského rozpočtu tak zastupitelstvo v roce 2011 vy4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru (zbořeniště) o výměře 104 m2, v obci Dubá, katas- členilo na zvelebení Deštné a Zakšína částku cca
zastupitelstva na základě žádosti (složka č. 27/11), trální území Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan 600 000 Kč. Děkuji všem členům osadního výbovyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městského po- J.H., kupní cena činí 12 480,- Kč plus správní po- ru za aktivní činnost ve prospěch spoluobčanů,
zemku: část p.p.č. 2767, ostatní plocha o výměře platky, vše se splatností při podpisu kupní smlou- zvláště pak děkuji předsedkyni osadního výbo93 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
vy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení ru paní Naděždě Šabatkové za spolupráci a nepro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ustálý zájem o dění v obou obcích. Děkuji rovněž
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tom- všem obyvatelům Deštné a Zakšína, kteří aktivně
zastupitelstva převzít bezúplatně formou darování to termínu nedojde k uzavření předmětné kupní pomáhají při realizaci jednotlivých akcí.
do vlastnictví města Dubá od pana J.D. a pana smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
8) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní staF.D., pozemky (složka č.ev. 26/11), podle vyprapro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 rostky týkající se:
covaného geometrického plánu se jedná o p.p.č.
a) přidělení městského bytu č. 3 v budově
35/3, trvalý travní porost o výměře 1 m2, p.p.č. 4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru č.p. 12 na Masarykově náměstí v Dubé
35/4, zahrada o výměře 34 m2, p.p.č. 1385, ostat- zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr komentář starostky: Rekonstruovaný byt v Duní plocha o výměře 49 m2, v obci Dubá, katastrál- byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. bé, na Masarykově náměstí č. p. 12 jsem na doní území Nedamov. Uvedené pozemky jsou sou- 20/11): podle vypracovaného geometrického plánu poručení bytové komise přidělila paní J. Tomíččástí již schváleného záměru bezbariérové trasy se jedná o p.p.č. 111, orná půda o výměře 701 m2, kové z důvodu její těžké životní situace.
pod názvem „Dubá, Bezbariérová trasa č. 1.
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Dle stávajícíb) výlovu Černého rybníka v Nedamově
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 ho platného územního plánu sídelního útvaru měs- komentář starostky: Plánovaný výlov na 17. října
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru ta Dubá je uvedený pozemek určen na výstavbu 2011 jsem byla nucena zrušit z několika důvodů.
zastupitelstva převzít bezúplatně formou darová- rodinného domu. Strana kupující: paní A.L., kupní Při postupném odpouštění rybníka byla zjištěna
ní do vlastnictví města Dubá od paní K.P., poze- cena činí 84 120,- Kč plus správní poplatky, vše se nadměrně rozšířená populace zvláště chráněných
mek (složka č.ev. 25/11), podle vypracovaného splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín pod- živočichů, konkrétně raka bahenního a škeble rybgeometrického plánu se jedná o p.p.č. 2500/6, pisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se sta- ničné. Nalezeno a přemístěno zpět do rybníka bylo
ostatní plocha o výměře 81 m2, v obci Dubá, ka- novuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení bezmála tisíc raků a více než osm tisíc škeblí. Celtastrální území Dubá. Uvedený pozemek je sou- tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde kové počty populace chráněných živočichů jsou
částí již schváleného záměru bezbariérové trasy k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento ve skutečnosti daleko větší, protože rybník nebyl
pod názvem „Dubá, Bezbariérová trasa č. 1. Dále schválený prodej zrušen.
ještě odpuštěn ani ze tří čtvrtin. Pokračováním
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 vypouštění rybníka, bychom nebyli schopni zabude k uvedenému pozemku p.p.č. 2500/6 zřízeno bezplatné doživotní právo věcného břemene 5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního bezpečit jejich přežití a město Dubá by se také
ve prospěch vlastníka pozemku p.p.č. 2500/1, výboru zastupitelstva týkající se provedených vystavilo možné finanční pokutě. Na základě konv obci Dubá, katastrální území Dubá, za účelem kontrol pokladen města Dubá a stavu finančních zultace s rybářstvím Doksy bylo zjištěno, že Černý
zpřístupnění tohoto pozemku p.p.č. 2500/1.
prostředků města Dubá ke dni 30. 9. 2011, který rybník nelze slovit ani v budoucnu, protože minulý
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 je 11 miliónů 369 tisíc Kč.
majitel chybně provedl odbahnění a i při maximál4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru komentář starostky: Příjmy města Dubá od po- ním odpuštění v rybníku zůstane cca 1,5 m vody.
zastupitelstva prodej městského pozemku (zá- čátku roku dosahují výše 23 miliónů 204 tisíc Kč Odhadem je tedy možné slovit pouze třetinu rybí
měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žá- a výdaje 19 milionů 105 tisíc Kč. Výsledek hos- osádky. Částečné odpuštění vody bylo využito
dost č.ev. 15/11): p.p.č. 186/1, trvalý travní porost podaření je tedy kladný +4 milióny 99 tisíc Kč. k nutným opravám hráze a stavidla.
o výměře 434 m2, v obci Dubá, katastrální území Finanční výbor se dále zabýval kontrolou poklaMgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan D.J., kupní dem města. Konstatoval, že fyzický stav hotoTomáš Novák, místostarosta Města Dubá
cena činí 17 360,- Kč plus správní poplatky, vše vosti v pokladně hlavní činnosti i hospodářské
se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín činnosti odpovídá stavu účetnímu. Současně byly
Příští veřejné
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny zkontrolovány také ceniny a nebyl zjištěn rozdíl.
Namátkově
byly
zkontrolovány
pokladní
doklady
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
zasedání zastupitelstva
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu a nebyly zjištěny závady.
se bude konat 24. 11.
nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, 6) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
bude tento schválený prodej zrušen.
vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městských neod 18.00 v Dubé.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 movitostí (složka č. 14/11): podíl ideální 207/791

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v září

l Dne 16.9.2011 od 18:42 do 19:42 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Zátyní s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn jiskřící elektrický přímotop v obytné místnosti. Jednotka provedla jeho odpojení. Majitelce bylo doporučeno nechat provést revizi přímotopu odborně způsobilou
osobou.
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l Dne 24.9.2011 od 10:22 do 14:17 hodin vyjela jednotka k požáru v lokalitě
Nedvězí s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-32 T 148. Jednotka provedla
průzkum a vyhledávání přístupové cesty. Po domluvě s oznamovatelem (turistou) bylo zjištěno, že se jedná o požár po pálení klestů na Klukách. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním proudem „C“. Požár byl beze
škody, příčina vzniku požáru byla nedbalost po pálení klestů.
Jaroslav Hoza

Novela silničního zákona

Od 1. srpna letošního roku začala platit novela silničního zákona číslo 133/2011 Sb., která
mimo jiné nově stanovuje řidičům motorových
vozidel povinné používání zimních pneumatik,
a to v období od 1. listopadu do 31. března. Tato
povinnost platí v případech, kdy se na pozemní
komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led
nebo námraza. V uvedeném období musí řidič
použít zimní pneumatiky i v případě, kdy sice
na vozovce nic z toho není, ale může vzhledem
k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza mohou
během jízdy na komunikaci vyskytovat. V praxi
to znamená, že vyjede-li řidič na letních pneumatikách po 1. listopadu a nebude na pozemní
komunikaci led, sníh nebo námraza, ničeho se
nedopouští, ale v případě že jeho cesta povede
například do horských oblastí, kde lze očekávat
zhoršenou sjízdnost, musí již zimní pneumatiky
použít. U motorových vozidel s maximální pří-

pustnou hmotností do 3500 kg zákon vyžaduje
zimní pneumatiky s hloubkou dezénu minimálně
4 mm na všech kolech. U vozidla s hmotností nad
3500 kg musí řidič zimní pneumatiky použít na
všech kolech hnacích náprav a hloubka jejich dezénu musí být nejméně 6 mm. Ustanovení o zimních pneumatikách se netýká rezervy pro případ
nouzového dojetí.
Zákon také upravuje použití reflexní vesty.
Novela řidičům určuje povinné užívání reflexní
vesty v případě, že se řidič nachází mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním. Tato povinnost neplatí
pro řidiče motocyklů, mopedů a nemotorových
vozidel.
Novela zavedla do praxe i další novinky.
Mezi ně patří například dlouho diskutované měření rychlosti obecní policií bez informačních značek. Další novinkou je možnost policie zakázat
motoristům účast na nelegálních sportovních ak-

cích na pozemních komunikacích. Takovému řidiči může policie zabránit v jízdě technickým prostředkem nebo dokonce odtažením vozidla, a to
až na dobu 48 hodin.
Jednou z posledních novinek je právo policie
nařídit kontrolu technického stavu vozidla v případě, že stav automobilu neodpovídá právním předpisům. Zde je policie limitována pouze tím, že
vzdálenost k zařízení pro provedení kontroly nesmí být větší než 8 kilometrů včetně cesty zpět.
V případě, že se při kontrole technického stavu
vozidla nebo jízdní soupravy zjistí vážná nebo
nebezpečná závada, je řidič vozidla nebo jízdní
soupravy povinen uhradit náklady na provedení
kontroly technického stavu.
V novele zákona došlo také v některých případech ke změnám v bodovém hodnocení jednotlivých přestupků.
nprap. Milan Bradáč

Přeprava těžce zdravotně postižených osob

Označení vozidel přepravujících osobu těžce
zdravotně postiženou upravuje zákon o provozu
na pozemních komunikacích – v současné době
jsou tato vozidla označena speciálním označení
O1 (piktogram s osobou na vozíku).
S účinností od 1. srpna 2011 došlo ke změně zákona a nově budou vozidla přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou označena
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením (O7). Jeho podobu stanoví prováděcí vyhláška..
Parkovací průkazy pro osoby se zdravot-

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ST ZAVŘENO
ČT ZAVŘENO
PÁ 10:00 – 14:00
SO každou sobotu
vždy od 9:00 do 11:00
Objednávky léků, požadavky,
informace na tel. čísle
487 870 139 (lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).

ním postižením vydává Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa, pracoviště
Děčínská 389, přízemí zadní budovy, kancelář
č. 131, v úřední dny pondělí a středa v době od
8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin.
S sebou je třeba vzít fotografii o rozměru
35 x 45mm, platnou průkazku mimořádných
výhod a v případě výměny stávající speciální
označení O1.
Speciální označení č. O7 je nepřenosné
a jeho zneužití je právně postižitelné.
Pokud se použije v mezinárodním provozu,

musí uživatel speciálního označení č. O7 respektovat práva hostitelské země.
Současná označení O1 mohou být používána na území České republiky do ukončení jejich
platnosti, nejpozději do 31.12.2012.
Podrobnosti týkající se práv vázaných na
užívání klienti získají při výdeji či výměně na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví převzetím písemného poučení.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 5. 11.
MUDr. Květoslava Boháčová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 972

čtvrtek 17. 11.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

neděle 6. 11.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

sobota 19. 11.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

sobota 12. 11.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 20. 11.
MUDr. Irena Rohlíčková
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 854 047

neděle 13. 11.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Č. Lípa
tel. 487 524 577

sobota 26. 11.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388

neděle 27. 11.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377
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Požáry sazí v komínovém tělese

Jednotka SDHO Dubá již několikrát vyjela na
požár sazí v komínovém tělese, proto několik
základních rad:
Stručný výtah z právních předpisů: komín je
zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo
více otvory. Tyto otvory slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna bezpečnost
při provozu připojených tepelných spotřebičů,
zejména musí být zajištěna celistvost a neprodyšnost komínového pláště. Dále je nutné zajišťovat čištění a kontrolu komínů způsobem a ve
lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem – Vyhláška 111/1991 Sbírky zákona ČR
o čištění komínů.
Proto radíme:

1) Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník
(majitel) objektu. 2) Komíny a kouřovody se
musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. 3) Nesmíte zapomínat na pravidelné
čištění komínů a vybírání sazí. 4) Důsledná
preventivní opatření účinná z vaší strany zabezpečí váš majetek před požáry a ochrání
zdraví vaše i vašich dětí. 5) V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek ve
vzdálenosti jednoho metru od vnějšího povrchu
komínového tělesa. 6) Je zakázáno používání
komínů u nichž byly zjištěny závady. 7) Dbejte
na řádné zaústění kouřovodů z topných těles
do komína. Dodržujte návody a technické pod-

Dubáček

mínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. 8) V případě vzniku požáru sazí v komíně
urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál
z blízkosti komínového tělesa. 9) Nikdy nehaste
případný požár sazí v komíně vodou. Mohlo by
dojít k jeho popraskání a rozšíření požáru do
bytových prostorů. 10) Snažte se vždy jednat
v klidu, s rozvahou a bez paniky. V prvé řadě
chraňte život a zdraví, potom teprve majetek.
Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům a svému nejbližšímu
okolí. 11) Bezodkladně oznamte každý vzniklý požár na tísňovou linku Hasičského záchranného sboru – 150, nebo na ohlašovnu
požáru SDH Dubá - tel.: 487 870 410 nebo
725 076 553.
Jaroslav Hoza, JPO II/1 SDHO Dubá

ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA

Psík mývalovitý
Dříve se psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) nazýval mývalovec kuní. Jedná se
o šelmu z čeledi psovitých (Carnivora), která
pochází z Dálného východu, ale stále častěji
se vyskytuje na mnoha místech Evropy. V České republice byl psík mývalovitý pozorován již
okolo roku 1955. Rozšířil pravděpodobně z tehdejšího Sovětského svazu, kde byl svého času
chován jako kožešinové zvíře. Dle údajů CHKO
Kokořínsko byl v současné době psík mývalovitý viděn i v okolí Dubé.
Poměrně statná šelma má zavalité tělo dlouhé 55 – 65 cm, ocas až 20 cm, v letním období
váží 4 – 5 kg, na podzim, kdy se připravuje na
zimní spánek, může vážit až dvojnásobek. Má
poměrně krátké nožky, hlavu protáhlou s krátkýma ušima. Zbarvení se pohybuje od šedohnědé
do různých odstínů hnědi. Nohy a ocas jsou téměř černé, na hlavě má černobílou kresbu, která
kolem očí tvoří výraznou černou masku, uši jsou
ze zadní strany černé. Jeho vzezření připomíná

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY DOKSY
AREÁL NÁDRAŽÍ

Nabízejí uhlí
Ledvice
ořech I.
ořech II.
kostka
Polsko
ořech
Německo brikety
Pospíšil Miroslav
Tel.: 777 191 858

medvídka mývala, nikdy ale nemá pro mývala typický pruhovaný ocas. Po stranách hlavy má prodloužené světlé „licousy“. Srst je dlouhá a hrubá,
s jemnou podsadou. Kožešina psíka mývalovitého
je velmi kvalitní a byl kvůli ní loven.
Psík mývalovitý vyhledává především listnaté
a smíšené lesy s hustým podrostem, nejlépe v blízkosti bažin a vodních toků. Zdržuje se v těžko dostupných místech, v děrách a skalních rozsedlinách,
kde tráví takřka celou zimu přerušovaným zimním
spánkem. Je to všežravec, jako hlavní složka po-

Základní škola nabízí
k prodeji lavice a židle.
Cena za kus je 5 Kč.
Informace na tel.: 487 883 953
PLACENÁ INZERCE

Tesaři

truhláři

Beneš

l
l
nabidka prací: rekonstrukce roubených chalup,
stavba nových roubených chalup,
půdní vestavby,
krovy nové i opravy,
altány, pergoly, venkovní stání pro auto,
plotové dílce,
truhlářské a pokrývačské práce
Kontakt tel: 777 619 989,
723 878 264 Martin Beneš
e-mail: tesari.benes@centrum.cz

travy mu slouží drobní živočichové, ovoce, bobule
a zelené části rostlin. Nepohrdne ani obojživelníky, leklými rybami, měkkýši nebo hmyzem, někdy
vyplení ptákům hnízda. Je aktivní v noci. V přírodě
mu konkuruje liška a vlk, kteří ho i loví.
Nory s krytým východem si psík mývalovitý buduje v nepřístupných místech nebo někdy
osídluje nory jezevců a lišek. Žije většinou v párech nebo rodinách. Páření probíhá v březnu až
dubnu, po přibližně 62 dnech březosti se samici
narodí 5 – 15 mláďat. Ta jsou první dva týdny
slepá, mateřské mléko sají měsíc, potom jim
oba rodiče nosí ulovenou kořist. Přibližně ve
třech měsících se osamostatňují. Pohlavní dospělosti dosahují už v prvním roce života. Psík
mývalovitý se dožívá v průměru 10 - 14 roků.
V naší přírodě je psík mývalovitý považován
za nežádoucí zavlečený druh, který podle zákona o myslivosti může myslivecká stráž, myslivecký hospodář a případně i držitel loveckého
lístku usmrcovat.
–myš–

PLACENÁ INZERCE
PLACENÁ
INZERCE
UHELNÉ

SKLADY
PROVODÍN

Iveta Procházková

Prodej Ledvického uhlí:
Ořech 1
290,- Kč/q
Ořech 2
205,- Kč/q
Kostka
305,- Kč/q
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
a dopravy do 15 km.
Při každém nákupu nad 20 q
dostanete dárek.
Uhlí je skladováno pod střechou.
Tel: 737 284 652, 606 418 008
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Město Dubá pořádá

zájezd do divadla U Hasičů.
V neděli dne 27. listopadu 2011

na představení CAVEMAN.
Odjezd z náměstí v Dubé
je v 16.30 hodin.
Cena 380,- Kč plus 50,- Kč
na dopravu.
Předprodej vstupenek
u paní Jelenové
tel. č. 723 729 829.

PLACENÁ INZERCE
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Na přibližně dvanáctikilometrovou vycházku do
osady Kluk se z Dubé vydáme mladou lipovou
alejí do Rozprechtic, kde u empírového pavilonu
odbočíme po žluté turistické značce do Pramenného dolu. Půjdeme kolem bývalé strojovny historického dražejovského vodovodu. Vlhké údolí
vlevo vedle cesty spadá do přírodní rezervace
Mokřady horní Liběchovky. Množství pramenů a rozbité potrubí starého vodovodu vytváří
v údolí mokřinu s protékajícími potůčky. Správa

Do Kluku

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Dojdeme k zčásti zděnému a zčásti roubenému domu, který náleží do osady Kluk. Pokud

Velký balvan v cestě

ně je bývalý lom na pískovcové bloky. Dáme se
doleva přes plošinu před lomem a dojdeme ke
staré štukové zdi, na jejímž kraji někdo kameny
vylámal pod socialistickým heslem: kdo nekrade okrádá rodinu. Obejdeme vykradené nároží
a pokračujeme cestou podél mladého smrkového lesa, až vyjdeme na rozcestí, kde se dáme po
zelené turistické značce vlevo dolů. V místech,
kde cesta kříží vedení vysokého napětí, je nalevo
z okraje plošiny krásný výhled na Dubou a kopcovitou krajinu v pozadí.

Mokřady v Pramenném dole

CHKO Kokořínsko zde vybudovala také několik
drobných vodních ploch. Rozmáčený úsek cesty
nadejdeme po pěšině. Vodní plocha se vytvořila
i v hlubokém úvoze původní cesty.

Vyhlídka do kraje

Zelená značka ostře zatáčí doprava. Za loukou po pravé straně je další ze samot osady Kluk.
Značená cesta schází do údolí hlubokým úvozem, na jehož strmých stáních se některé mohutné stromy drží zuby nehty, dále pak cesta
starému úvozu uhýbá, pokračujeme po ní, vpravo je stráň připravená na sázení stromků, vlevo
uvidíme malý lom na pískovec. V lomu je sklád-

Pěšina nad zamokřenou cestou

Jdeme stále po žluté, ale tam, kde značka odbočuje na stezku nahoru do Dražejova, ji opustíme a pokračujeme dále po cestě rovně. Vleva
nad strání je jedna ze samot osady Kluk. Velký
balvan, který se tyčí přímo v cestě, obcházíme
zleva a pokračujeme v přímém směru. Na obou
stranách na hraně údolí se tyčí rozeklané skalní bloky, hradby a věže. Cesta pokračuje rovně
vzhůru až dojdeme do místa, kde po levé stra-

Starý lom na pískovec

ka barelů, kanystrů, skla a plechovek od čehosi
- i tak se projevuje vztah k přírodě.

Dům v osadě Kluk

bychom se chtěli na osadu Kluk informovat na
internetu, objevíme zde nesmyslný údaj, že Kluk
je samota, kterou tvoří jeden dům. Tato osada
měla v historii trochu smůlu, i když její osud je
pro Sudety téměř typický. V průběhu času se různě měnilo její jméno, v prvopočátku je používán
tvar Kluk, dost často se ale vyskytuje i název
Kluky, který v běžné mluvě přetrval dodnes. Většinou i v německých textech je používáno jméno
ve tvaru Kluk, někde ovšem nalezneme i Kluck.
Na vyvýšenině na silnicí byly objeveny F. Gabrielem a J. Panáčkem v roce 1990 zbytky hrádku. Žádné písemné doklady o něm ale nalezeny
nebyly a není známo ani jeho jméno. Predikát
„z Kluku“, který se objevuje u bělského rychtáře
Ješka z Kluku v roce 1348 a u Zdeňka řečeného Husák z Kluku v roce 1365, se může týkat
této lokaliky, ale i Kluků na mladoboleslavsku,
či méně pravděpodobně vesnice Luka. Archeologické nálezy dokládají osídlení hrádku v druhé
polovině 13. století.
První písemná zmínka o zdejší lokalitě je z roku 1402 v listinách o dělení majetku pánů z Dubé,
psáno je tam ale „pole zpustlá v Kuku“. Osada
Kluk se posléze stala součástí houseckého panství. V roce 1520 v dědických listinách tehdejšího majitele Housky Václava Hrzána z Harasova
je zaznamenáno, že k Housce náleží vesnice
s dvorem v Kluku. V pobělohorské době doznala vesnice velkých škod a teprve krátce před rokem 1710 zde byly postaveny nové chalupy. Roku
1790 měla osada „Kluky“ 14 gruntů a v roce 1832
je zaznamenáno 17 domů se 148 obyvateli. O sto
let později čítá tato osada i se samotami 12 domů
s 62 obyvateli, z nichž jen 3 se hlásili k české národnosti. Vesnice Kluk byla v šedesátých letech
20. století dokonce úředně zrušena a teprve roku
1997 jí byl vrácen statut osady. I když zde není
trvale hlášen žádný obyvatel, rekreační objekty
bývají obydleny i mimo letní sezónu.
Vývoj osady a hlavně jejího největšího dvorce, který se nyní nachází v ruinách, ukazují i historické mapy. Zatímco v mapě stabilního katastru
z roku kolem 1830 jsou zakresleny všechny objekty osady jako převážně dřevěné, a to i stavby v areálu největšího dvorce na Kluku, mapa
z roku 1877 už tento dvorec ukazuje v dnešní
rozloze. Mohutné kamenné budovy, postavené
do tvaru U, i v poničeném stavu dodnes nechávají tušit bohatství a důležitost tohoto statku. Po
druhé světové válce a po vysídlení německých
obyvatel byl tento velký statek znárodněn a k dovršení jeho zkázy byl na mapách rozparcelován
a byla zde naplánována výstavba chatové osady.

Dubáček -
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Naštěstí CHKO Kokořínsko se stavbou chat nesouhlasilo a budovy statku byly ponechány svému osudu. Přes peripetii restitucí a prodejů má
nynější majitel pan Jan Hořánek v plánu areál
statku obnovit.
„Jezdil jsem do Kluku odjakživa
s rodiči, „ říká pan Hořánek, „a tento
statek jsem vždycky obdivoval a teď,
když jsem jej mohl získat, chci mu
vrátit původní vzhled. Cítím to jako
svůj závazek vůči tomu objektu, chci
tím napravit všechno špatné, co se
se statkem stalo.“ Pan Hořánek proto také shání staré fotografie tohoto
statku, případně jakékoliv jiné doklady a listiny, které se k němu vztahují. „Rád zaplatím za fotografii statku
200,- Kč a 150,- Kč za stránku listinných dokumentů, týkajících se statku,“
dodává pan Hořánek s tím, že kontaktovat jej je možné na telefonním čísle
605 020 488.

Další z domů osady Kluk

Jdeme po cestě kolem poloroubeného domu
a rekreační chaty, za kterou odbočíme cestou
nahoru. U několika domků vpravo si můžeme
všimnout způsobu využítí skalní stěny za nimi,
jsou zde sklepy, schodiště a podobně. Vystoupáme na planinu, kde po pravé straně máme
obrovské ruiny velkého statku pana Hořánka.

Cesta kolem bunkru

Výhled na Starý Berštejn

va. Mineme empírový pavilon a za Šibenicním
mlýnem můžeme odbočit vlevo směrem k soše
svatého Prokopa. Odtud jdeme směrem k Dubé.

Výklenková kaplička v lese

hlubokého úvozu, scházíme jím dolů, blížíme
se ke kraji lesa, starý úvoz je nyní vlevo vedle
současné cesty.

Ruiny velkého statku

Půjdeme po obecní cestě kolem pozemků, náležejících ke statku, napříč planinou. Pohled
zpět nám ukáže krásný výhled na Beškov. Vle-

Socha sv. Prokopa

Vyhlídka na Beškov

vo pak uvidíme druhý z velkých dvorců osady
Kluk. Cesta zachází do lesa, pokračujeme rovně, vpravo nad cestou je skalní výklenková kaplička s křížem. Jdeme dále, vlevo vedle cesty je
původní úvoz. Na dalším rozcestí se naše trasa
mírně stáčí doprava mladým borovým lesíkem
a znovu mírně doprava nad strání s mohutnými
buky. Na rozcestí se dáme rovně, neodbočíme,
posléze jdeme podél oplocenky, mineme starý
přístřešek pro krmelec. Cesta se zařezává do

Hluboký úvoz

Cesta dále pokračuje napříč rozlehlými
pozemky, které původně byly loukami, nyní se
z nich stává hustý březový háj. Od bunkru, jednoho z řady pevnůstek, táhnoucí se od Vrchovan, je vpravo krásný výhled na Starý Berštějn.
Zarostlou louku plánovala společnost, vlastnící
Rozprechtický statek, přeměnit na golfové hřiště. Cesta hlubším úvozem schází na silnici právě
u Rozprechtického statku. Dáme se silnicí dole-

Vyhlídka na Dubou

Z návrší je krásný výhled na město i na kopcovitou krajinu kolem něj.
– myš–
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POZOR ZMĚNA

BOWLING DUBÁ
BÝVALÝ SVAZARM

OTEVÍRACÍ DOBA
OD 1. LISTOPADU 2011
ST – PÁ
SO – NE

OD 17ºº DO 23ºº HOD.
OD 15ºº DO 23ºº HOD.

CENA JEDNÉ DRÁHY 150,- KČ/HOD.
REZERVACE NA TEL. Č.: 725 978 640
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

Ořech – I (Ledvice)
Ořech – II (Ledvice)
Kostka

Polské uhlí
Uhelné brikety
Dřevěné brikety

Uhlí je skladováno v hale. Rozvoz vozy Man a Multikar.
Doprava zdarma + složení pásovým dopravníkem zdarma.
Tel. 723 524 112

Prodej palivového dřeva
Štípané i metrové. Rozvoz zajištěn.
Kontakt: Ivan Řezáč, tel. 725 733 915

nově otevřeno v areálu pily Luka

Dubáček -
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PŮJČOVNA NÁŘADÍ
A STAVEBNÍ MECHANIZACE
V DOKSECH
Bourací kladivo, stolová pila,
stavební míchačka, míchadlo,
úhlové brusky, horkovzdušná pistole,
řezačka obkladů,
sádrokartonový šroubovák,
PB hořák, vysokotlaká myčka,
bruska na sádrokartony a omítky, vrtačka,
přímočará pila, přívěsný vozík (750 kg)...
Tel. 775 946 786 Nechvilová Pavlína
Vrchlického 773
472 01 Doksy
Otevřeno

Po – Pá 8:30 – 18:00 hod.
So – Ne po telefonické dohodě

Máchův
pohár

V pátek 23. září se naši žáci zúčastnili v Kravařích tradičního turnaje v malé kopané. Naši chlapci se postupně utkali s týmy ZŠ Doksy, ZŠ Jestřebí, ZŠ Bělá pod Bezdězem a ZŠ Kravaře.

Letošní výběr složený výhradně z řad žáků
čtvrté třídy nemohl příliš konkurovat věkově starším chlapcům ostatních škol. To bylo znát především v koncích zápasů, kdy nám již docházely
síly. Díky menší taktické vyzrálosti se nám podařilo skórovat až v posledním zápase proti Kravařím a výhra 1:0 stačila pouze na čtvrté místo.
Věra Valová

Ze života škol
Okresní kolo v přespolním běhu
Ve středu 5. října se konalo okresní kolo v přespolním běhu. I přesto, že je běh v posledních letech u žáků čím dál tím méně populární, zúčastnilo se ho 13 základních škol z celého okresu.
V jednotlivých kategoriích soutěžilo vždy pětičlenné družstvo, pořadí čtyř nejlepších jednotlivců se sčítala a určila konečné umístění družstva. Vzhledem k malému počtu žáků v našich
třídách bylo nelehkým úkolem postavit v jednotlivých kategoriích týmy. Nakonec byla naše škola
reprezentována pouze v kategorii mladších děvčat ve složení Blahutová, Dvořáková, Kulhánková, Kašparová a Horčíková a v kategorii starších
chlapců ve složení Petrik, Svoboda, Demeter D.
a Šesták. Mladší chlapci a starší dívky svá družstva postavit nedokázali, a tak žáci Vorel, Jelen,
Bouchnerová a Čeledová běželi jen jako jednotlivci mimo soutěž.
Naše děvčata skončila na předposledním
12. místě a starší chlapci skončili na velmi hezkém 8. místě z 12 škol. Ani jako jednotlivci jsme
se neztratili, vždyť Katka Bouchnerová skončila
v první dvacítce, Petr Jelen zabojoval v závěru
trati, umístil se tak na hezkém desátém místě
a Dominik Šesták našel v závodě pouze dva přemožitele, skončil na výborném 3. místě. Radost
ze závodění pokazila tedy snad jen zranění Jakuba Vorla a Michaely Čeledové.

Všem patří poděkování za odvahu se této
akce zúčasnit, bojovnost na trati a i vzorné chování.
Věra Valová

Už devět let

3. října začali otužilci na Ekoškole Dubá svou
devátou sezónu. Letošního programu se zúčastní celkem 91 dětí. Otužují se pravidelně během
dopoledne na školním dvoře. Doba pobytu venku
v tričku a kraťasech je 5 – 7 minut a program
trvá až do konce března.
Všem otužilcům přejeme veselé otužování!
Všem rodičům, kteří své děti podpořili v tomto
programu svým souhlasem, děkujeme!
Mgr. Jana Mašková
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Toulání

29. září Bodlinky vyrazily opět do terénu.Tentokrát si zopakovaly pravidla pro rozdělávání ohně,
jeho uhašení a jak se chovat v lese. Odměnou jim
byly nádherně opečené buřtíky, které chutnaly
všem. Na další výpravu se chystají Bodlinky do
školy v Zákupech, aby zjistily, jak to funguje na
jiné škole a případně se inspirovaly.
V oddíle začaly pracovat dvě nové Bodlinky
Šárka a Natálka. Přejeme jim hodně sil do všech
aktivit. Oddíl je otevřený pro všechny zájemce
o přírodu a její ochranu i pomoc.
Pozor, nejsme však kroužek pro odložení dětí!
Jana, Pavel, Bodlinky

Setkání
s medvědem

Děti z Ekoškoly Dubá měly mimořádnou příležitost setkat v pátek 21. října s medvídětem Pogy.
Devítiměsíční mládě medvěda hnědého karpat-

Naše obec

V úterý 18. října se žáci 7. ročníku zúčastnili akce
pod názvem „Naše obec“, jejímž hlavním cílem
bylo uvědomění si role školy při rozvoji obce
a vlastní zodpovědnosti za prostředí, ve kterém
žijí. Společně si děti objasnily pojmy obec a komunita. Formou hry si žáci určili některá veřejná
prostranství v Dubé, která potřebují péči,
a pokusili se navrhnout různé způsoby řešení,
které by vedly ke zlepšení současné situace.

Děti byly z celého dne velmi nadšeny,
oceňovaly zejména práci ve skupinách, při níž
tvořily plakáty města Dubá a zamýšlely se nad
nejrůznějšími otázkami.
„Dozvěděla jsem se, že když nás napadne
jak vylepšit Dubou, tak to můžeme navrhnout
paní ředitelce, která to pak navrhne paní starostce. Nemáme se stydět říct svůj názor a nebát
se navrhnout svoje nápady.“ (Jana Blahutová)
Mgr. Jana Kebrlová

Překážková
dráha

„Překážková dráha“ – takto jsme nazvali další
akci Školní družiny při ZŠ Dubá, která se uskutečnila 27. září. K této akci nám velmi dobře posloužily prolézačky, které se nachází v okolí ško-
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Bodlinky
na výzvědách

Svojí pravidelnou čtvrteční schůzku prožily tentokrát Bodlinky na cestách. 13. října se vypravily autobusem z Dubé do Mimoně a následně do

Zákup, do základní školy. Pan učitel Jiří Jech zde
totiž zakládá chovatelský kroužek, no a my jsme
byli zvědaví, jak to vypadá jinde. Po milém přivítání u autobusu, kde na nás čekal nejen Jirka,
ale také dvě usměvavá děvčata – pomocnice od
zvířátek, jsme prošli přes náměstí ke škole. Trošku, ne, hodně jsme jim záviděli sportovní areál
u školy, hlavně venkovní hřiště. Školu navštěvuje přes 300 dětí, tedy jednou tolik, co u nás. Na
chodbách jim rostou nádherné rostliny a dokonce
rarita – kávovník. Takže si učitelé sklízejí a melou
čerstvou kávičku rovnou ve škole.
Zvířátka mají svou místnost a je jich tam dost.
Upoutal nás pochodující Ámos, želva čtyřprstá,
který se volně špacíroval po podlaze. Dále pak
zebřičky, andulky, pískomilové, králík, morčata,
křečci, potkani a námi darované pakobylky indické. Jo, mají se všichni dobře a je o ně skvěle
postaráno. Bodlinky dostaly dárečky, malé dřevěné ježečky, Jaa a Pavel pak dostali velké ježoury
a všichni spořádali připravené občerstvení.
Zákupáky jsme pozvali do Dubé. Pěkně se
na ně připravíme.
Děkujeme moc za všechno, přejeme úspěchy
a super zážitky se zvířátky. Ať se daří!
Jana, Pavel, Bodlinky

Florbal

ského bylo neuvěřitelné. Chovalo se jako lidské
mládě, stále po něčem a někom lezlo, no, komediant. Pro tyto účely je také chováno. Už teď
je z něj filmová hvězda. Má za sebou natáčení
ve Švýcarsku a čeká na něj natáčení pohádky
pro Vánoce 2012. Kromě živého zážitku se děti
dozvěděly medvědí zajímavosti – mládě váží po
narození jen 25 dkg, z 90 % je medvěd býložravec, největším medvědem je medvěd kodiak
a nejmenším je medvěd malajský. Pogy spořádá
za den dva bochníky chleba, ovoce a zeleninu.
Pro děti to byl nádherný zážitek.
Mgr. Jana Mašková

ly. Děti musely vyšplhat po síti, sklouznout se,
prolézt tunelem, přejít po chůdách a pak přelézt
dřevěnou překážku. Dětem byl měřen čas, který
potřebovaly na zdolání této „opičí“ dráhy. Ti nejlepší dostali diplom a sladkou odměnu.
Lenka Treutnerová

Dne 5. října proběhla akce školní družiny „Florbalový turnaj„. S dětmi jsme šli do tělocvičny,
připravili hřiště a hra mohla začít. Nejprve hrály dívky proti chlapcům a pak už hrála smíšená
družstva. Kdo zrovna nehrál, mohl fandit nebo si

zaskákat panáka, skákat přes švihadlo, točit obručemi, atd. Děti byly nadšené, dobře si zahrály,
zkrátka sportovní odpoledne se vydařilo.
Lenka Treutnerová

Dubáček -
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Co už jsme stihli...

Nový školní rok je v plném proudu a my jsme
v mateřské školce za první dva měsíce zažili plno
akčních dní. Máme plno nových kamarádů, kteří
už chodí do školky skoro bez slziček a na konci
roku nás naopak opustí 30 školáků.
Tak co už máme za sebou? Jako každý rok
jsme v září navštívili zvířátka v ZOO Liberec.
První výlet autobusem a celý den mimo školku
zvládli i ti nejmenší, počasí se vydařilo, řízečky
k obědu všem chutnaly a letos jsme se rozhodli
sponzorovat nějaké zvířátko. Vybrali jsme zebru
a každý na ni přispějeme 50,- Kč na rok.
Divadlo Koloběžka s pohádkou „Červená Karkulka“ sklidilo jako vždy velký úspěch. Jelikož bylo
v září krásné slunečné počasí, vyrazili jsme ještě
na opékání buřtů, tentokrát do „skalního divadla“
nad Nedamovem. Zaskočili jsme si pro radu, jak se
zbavit odpadu – tento ekologický program o třídění
odpadu byl pro děti zábavný i poučný. V městské
šatlavě nás nadchla výstava historických kol Veterán klubu Dubá, holky obdivovaly módu 30. let
a kluci technický stav kol. Druhý výlet byl do Želíz za kamarády do MŠ a společně jsme vyšlápli
na Čertovy hlavy. V polovině října jsme pořádali
tradiční Havelské posvícení na naší zahradě, ne-

chyběl tu oblíbený mošt, soutěž o nejchutnější
moučník a i sluníčko se na nás usmálo.
Nyní už se připravujeme na Mikuláškou besídku a adventní výstavu v šatlavě. Zkrátka, my
se ve školce nikdy nenudíme.
Bohumila Mynaříková, MŠ Dubá

KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ V LISTOPADU

Rodinné centrum v Luční ulici (budova knihovny)
je otevřené každé po a st vždy v 8 – 12 hodin.
Pondělí – pohybové, řečové a hudební hry a NOVĚ ANGLICKÁ PŮLHODINKA – angličtina pro
nejmenší
Středa – volná herna
Vstup do herny – členové KmD zdarma, nečlenové 15 Kč za dítě

Potřebujete si něco zařídit a nemáte nikoho, kdo
by vám pohlídal dítě? V rámci klubu nabízíme
hlídání dětí za úplatu. Hlídání je možné domluvit i v jiný čas, než je otevřená herna. Pro bližší informace kontaktujte pí. Martinu Šepsovou,
tel. 606 826 945.
Překáží vám doma nadbytečný DVD přehrávač?
KmD uvítá darování DVD přehrávače do klubové herny. Stále nikdo nereagoval, můžete být
první! Děkujeme!
Pokud máte pro své dětičky zájem o Mikulášskou besídku s nadílkou, sledujte webové
DALŠÍ AKCE
Vánoční prodejní výstava v so 26. 11. od 16 hodin. PRODEJ ADVENTNÍCH VĚNCŮ!
Od 17 hodin bude probíhat rozsvěcení vánočního stromu. Klub malých Dubáčků bude opět
zajišťovat drobné občerstvení (svařák, grog,
dětský punč a domácí upečené dobroty), jehož
výtěžek bude, stejně jako loni, použit na nákup
hraček pro děti.
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Cvičíme v obvyklém čase 15:50 – 17 hodin
v tělocvičně ZŠ. S sebou přezůvky se světlou
podrážkou. Příspěvek na úhradu tělocvičny –
členové KmD 10 Kč za dítě, nečlenové 20 Kč za
dítě. Vede Martina Šepsová, tel 606 826 945
KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY A MUŽE
Změna! Nově cvičíme v budově Malé školy
v Dlouhé ulici. Pro velký zájem se dostáváme

stránky klubu nebo vývěsku u klubu, případně
se informujte na tel. 777 183 707. Počet míst je
omezený, přednost mají členky klubu.
PROGRAM NA LISTOPAD
Sledujte aktuality na www.kmd.estranky.cz nebo
na vývěsce u klubu.
Uvedeny jsou pouze akce nad rámec běžně
otevřené herny!
6.11. lampiónový průvod – sraz v 18h na náměstí, pro zájemce možnost vyrobit si potištěné tričko s motivem haloweenské dýně, výroba
lampiónu
9.11. zdobení triček potiskáváním – možnost pro
děti vyrobit si dárek nebo pěkné tričko
16.11. další z bezplatných přednášek o výživě
dětí – tentokrát na téma Vitamíny a minerální
látky ve výživě nejen těch nejmenších
23.11. výroba ozdob z vizovického těsta na
vánoční stromeček
30.11. příprava na vánoce

do kondice už dvakrát týdně. Cvičíme každé
pondělí a středu vždy od 18ti hodin.
KURZ SEBEOBRANY v DUBÉ
Trenér Marek Hruška vás zve 12. 11. na kurz
sebeobrany pro ženy i muže.
Kdy? 12. 11. 2011
Kde? V tělocvičně ZŠ
Kdy? 15 – 19 hodin, zápis v 14:45 hodin
Za kolik? Účastnický poplatek 200,- Kč/osoba
(výtěžek z akce bude věnován o.s. KK Beringin
na nákup cvičebních pomůcek pro děti)
Co s sebou? Sportovní oblečení, pití, svačina
Ve spolupráci s Klubem malých Dubáčků nabízíme možnost hlídání dětí během této akce.
Hlídání si prosím rezervujte na tel 606 826 945
do čtvrtka 10. 11.! Poplatek za hlídání jednoho
dítka je 120 Kč.
Za KMD Petra Volejníková

Návštěva ze severu

V termínu od 17. do 22. října 2011 pořádalo město Český Brod studijní cestu pro norské odborníky. V rámci exkurzí 6-ti členná delegace (učitelé, ředitelé ekoškol v Norsku) navštívili ZŠ a MŠ
v Praze, Českém Brodě, Turnově, Děčíně, České
Lípě a v Dubé. Součástí exkurzí byla prohlídka
NP České Švýcarsko, CHKO Kokořínsko a dalších environmentálně vzdělávacích projektů. Projekt byl zaměřen na téma EKOŠKOLA a EVVO.
Dne 21.10.2011 proběhla exkurze v Ekoškole
Dubá. Delegaci přijala paní ředitelka Mgr. Jindřiška Skalická v ředitelně společně s paní starostkou Mgr. Zdeňkou Šepsovou a paní zástupkyní Bc. Věrou Valovou. Návštěvy se pak ujala
děvčata – Martina Holíková, Káťa Bouchnerová
a Nikola Baloušková, které v angličtině a zároveň
i v češtině komentovala důležitá místa v naší škole. Exkurze zahrnula chemickou laboratoř, interaktivní učebnu, počítačovou třídu, jídelnu, kantýnu, školní zahradu, zvířecí třídu. V průběhu
krátké odpolední exkurze se účastníci seznámili
s projekty, aktivitami a dalšími činnostmi, které

z naší školy dělají Ekoškolu. Naše norské hosty
zaujaly barevné školní sešity, a tak někteří ne-

odolali a zakoupili. Program otužování návštěvě
připomněl jejich „koupání ve studené vodě“. Diskuse se rozběhla na téma metoda čtení, kterou
mají v Norsku velmi podobnou. Problematika projektu Ekoškola byla srovnávána v obou zemích
a porovnávala se jednotlivá témata projektu. Diskutovalo se o zabezpečení sítě proti nežádoucím
programům, obdivoval se strom školy v keltském
kalendáři, v jídelně se rozhovor týkal zajištění
obědů – tento problém v Norsku neřeší, děti si
nosí jídlo z domova. Samostatnou kapitolou byla
zvířátka, která sklidila velký obdiv.
Exkurze byla tlumočena z češtiny do norštiny.
Celou exkurzi monitorovala redaktorka rozhlasu
Sever Šárka Škapíková.
V závěru návštěvy pozvala paní ředitelka
hosty na malé občerstvení a vlastnoručně upečený štrúdl.
Exkurze byla velmi zajímavá, přínosná a došlo k výměně cenných zkušeností.
Mgr. Jana Mašková, koordinátor EVVO
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Dubáček

Kultura
Všichni jste srdečně zváni na

Vánoční výstava v Dubé

na náměstí v Dubé

Město Dubá srdečně zve
všechny občany na

rozsvícení vánočního stromu

v sobotu
26. listopadu
v 17 hodin
Těšit se můžete na zpěv v podání dětí
ze ZŠ a MŠ Dubá.
Chybět nebude ani svařák, grog,
dětský punč a domácí upečené dobroty,
které zajišťuje Klub malých Dubáčků

zahájení tradiční
Vánoční výstavy
v šatlavě v přízemí radnice,
a to v netradičně v SOBOTU
26. listopadu od 16 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Louny jsou od
Dubé poměrně daleko, ale výstava,
kterou nyní hostí lounská Galerie
Benedikta Rejta,
za tuto delší cestu
rozhodně stojí. Dílo
akademické malířky Olgy Karlíkové
je v Dubé a okolí
dobře známé, malířka na dubsku
strávila mnoho let
a láska ke zdejší
přírodě se odrazila
i v jejích obrazech.
Porozumění přírodním dějům a hluboký vztah k nim
přetvořila ve svých
obrazech a kresbách do působivé
zkratky.
Ačkoliv
její
tvorba byla několikrát vystavena

Unikátní výstava

i v Dubé, neobvyklý prostor galerie v Lounech
jejím
obrazům
dodává nový rozměr a krásu. Samotná
lounská
galerie Benedikta
Rejta stojí za návštěvu, a právě
příležitost vychutnat si zde působivé dílo Olgy Karlíkové, je dobrým
důvodem k cestě
do Loun.
Výstava obrazů a kreseb Olgy
Karlíkové,
nazvaná „Byl večer
a bylo jitro den
pátý“, v Galerii
Benedikta Rejta
v Lounech potrvá
až do 26. února
2012.
–myš–

Tradiční
vánoční
výstava
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Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací pořádá jako každý rok v dubské
Galerii Pošta tradiční předvánoční výstavu.
Zahájení proběhne v pátek
25. listopadu od 18 hodin a výstava potrvá do
17. prosince.
Návštěvníci se mohou
těšit
mimo
jiné na miniatury Ireny
Gosmanové,
malované na
kameny, nebo
umělecké hodiny Felixe Krautgartnera. Výstava
bude přístupná vždy v sobotu a ve středu od 9 do
11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.
–myš–

Vlastivědné muzeum a Galerie

I. HLAVNÍ BUDOVA – KLÁŠTER V ČESKÉ LÍPĚ
AMBIT – HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR
do 20. 11.
Historické kolébky a kočárky 1890 – 1980 ze sbírky Miloslavy Šormové

VÍSECKÁ RYCHTA EXPOZICE LIDOVÉHO BYDLENÍ, UMĚNÍ A ARCHITEKTURY
Pobočka je zavřená, mimořádné návštěvy jsou možné pouze po domluvě
s vedoucím pobočky.

AMBIT SVATÉ SCHODY – MALÝ VÝSTAVNÍ PROSTOR
do 20.11.
Lidé a příroda – Lukáš Černý
Fotografie z Českého Švýcarska a Severních Čech

PAMÁTNÍK K. H. MÁCHY S EXPOZICÍ RYBÁŘSTVÍ A RYBNÍKÁŘSTVÍ
NA ČESKOLIPSKU
Pobočka je zavřená, mimořádné návštěvy jsou možné pouze po domluvě
s vedoucím pobočky.

MAŠTÁLKOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ
do 13.11.
Česká Lípa - doprava ve městě, výstava ve spolupráci se
Státním okresním archivem a Městem Česká Lípa
26.11. - 31.12. 25 let obnoveného Klubu přátel muzea výstava dokumentů
a snímků ze zájmové činnosti klubu, který je součástí Vlastivědného spolku Českolipska
Vernisáž: 26.11. od 16.30 hodin
GALERIE
do 31. 12.
Souborná výstava Eduarda Steffena – obrazy, kresby a grafiky z depozitářů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

III. EXPONÁT MĚSÍCE
Při výstavě „Kuchyňské tango“, pořádané naším muzeem v roce 2006,
jsme zjistili, že v našich sbírkách naprosto chybí kompletní příborová sada
z období 1.republiky. Ve fondu se sice nachází cenné ukázky příborů (např.
renesančního typu nebo jednotlivé nože, vidličky či lžíce), ale absence
ucelené příborové soupravy nám nedovolila zrealizovat expozici kompletně prostřené jídelní tabule typické středostavovské rodiny z období meziválečného Československa. V prosinci 2010 se nám podařilo získat do
sbírek alpakové příborové sety
značek BIBUS a SANDRIK, které bychom Vám rádi představili.

GALERIE JÍDELNA
12. 11. - 31. 12.
Jiří Závora – obrazy
Vernisáž: 11.11. od 17.00 hodin

IV. PŘIPRAVUJEME
3. 12. - 8. 12. XXII. Tradiční vánoční trhy v muzeu
23. 12.
Čekání na Ježíška

EKOPORADNA ORSEJ PŘI VLASTIVĚDNÉM MUZEU A GALERII
V ČESKÉ LÍPĚ
23. 11.
Ekologická olympiáda
Od 8.30 hodin v areálu muzea a na SOŠ Lužická
26. 11.
Putování po vydřích stopách
Od 9 hodin před muzeem

V. VLASTIVĚDNÝ SPOLEK ČESKOLIPSKA – KLUB PŘÁTEL MUZEA
12. 11. klubovna muzea ve 14. hodin
Profesor Zdeněk Pokorný: Umělecké a historické památky naší vlasti, VII.
Část, Morava. Přednáška s diapozitivy
17. 11. klubovna muzea ve 14. hodin
Dr. Ladislav Pytloun: Maroko – setkání s islámským světem. Přednáška
s obrázky
19. 11. klubovna muzea ve 14. hodin
Ing. Milan Turek, Liberec: Cestování po Lužici – pozoruhodnosti a zvláštnosti země našich sousedů. Přednáška s obrázky
26. 11. klubovna muzea ve 14. hodin
Vernisáž výstavy 25 let Klubu přátel muzea. Od 16. hodin bude koncert
barokní hudby. K němu bude vydán zvláštní plakát a oznámení v tisku.

II. POBOČKY VLASTIVĚDNÉHO MUZEA A GALERIE
ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM ČESKOLIPSKA - ŠATLAVA
V ČESKÉ LÍPĚ
Vězeňská 189, 470 01 Česká Lípa, tel.: + 420 487 723 223.
Vstupné 40 Kč, 20 Kč, rodinné 80 Kč, držitelé karty ZP – zdarma
Otevřeno od středy do neděle 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
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Kam jít v listopadu

Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
PÁ 4.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

8,30
a 11,30

ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH
A PÁNI IZRAELITÉ

Úsměvná parodie biblických
příběhů, doplněná černošskými
spirituály v podání Divadelního
klubu mladých ČL, určeno pro
II. st. ZŠ a střední školy

40,-

SO 5.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

15,00

ŽENICH PRO ČERTICI

Veselá pohádka o vdavekchtivé
čertici, králi, který chce mít
všechno, co vidí a ševci a jeho
ženě, kteří na čertici vyzrají

50,-

PO 7.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

LÁSKA A PÁREČKY

Hořká francouzská komedie
o atraktivní ženě, která si pozve
na chalupu své tři ex-partnery,
kteří se navzájem neznali. Chce
od nich, aby jí dodali odvahy ke
sňatku s novým přítelem. Ten
se však nečekaně objeví. Hrají:
Simona Postlerová, Kateřina
Janečková, Jan Révai

250,-

ČT 10.

KD Crystal

Česká Lípa

18,00

DANCE FASHION SHOW

Těšte se na exkluzivní módní
přehlídku, taneční skupinu Talk
Liberec i kadeřnickou show

89,-

ČT 10.
PÁ 11.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

10,00
8,30 a 10,30

BYL JEDNOU JEDEN DRAK

Muzikálová, poněkud popletená
pohádka pro I. st. ZŠ

50,-

PÁ 11.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

AMALIA DÝCHÁ ZHLUBOKA
ANEB INTERNACIONÁLA

80,-

SO 12.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

AUDIENCE

ČT 17.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

PUDL A MAGNOLIE

SO 19.

Městské divadlo

Nový Bor

10,00

ČARODĚJNÁ POHÁDKA

SO 19.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

15,00

DÁŠEŇKA

Melodrama o hořko-směšném
životě jedné ženy od dětství až
do důchodového věku
Jednoaktová absurdní hra o lepší
život od V. Havla
Autorská veselohra Stanislava
Remundy a Ivy Janžurové
Příběh čaroděje Habakuka,
zlomyslného skřítka a především
malé Dorotky
Čili život štěněte. Ústřední
hrdinkou je štěně Dášeňka, které
její páníček vypráví pohádky
z psího života. Určeno rodinám
s dětmi

ČT 24.

Malá škola

Dubá

18,00

ZASTUPITELSTVO

Veřejné zasedání zastupitelstva
města Dubá

SO 26.

Šatlava v přízemí
radnice

Dubá

16,00

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Zahájení tradiční Vánoční
výstavy, na níž bude možné si
zakoupit adventní věnce

SO 26.

Dubá

17,00

SO 26.

Masarykovo
náměstí
KD Crystal

Česká Lípa

19,00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU
XIII. SJEZD SWINGAŘŮ

Tradiční rozsvícení vánočního
stromku netradičně v sobotu
Večer plný swingové hudby,
k tanci a poslechu zahraje pět
předních velkých swingových
orchestrů a jejich sólistů

NE 27.

Divadlo U Hasičů

Praha

odjezd
autobusem
v 16,30
z náměstí
v Dubé

CAVEMAN

NE 27.

KD Crystal

Česká Lípa

19,00

ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS

Máte chuť rozesmát se až
k slzám? Pojeďte se podívat na
slavnou one man show o tom, co
dělá muže mužem a ženu ženou,
o rozdílech mezi námi, o lásce,
partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví.
Uvádějí písně krásné až
k nesnesení

80,350,50,-

60,-

200,-

360,+
50,- na dopravu
Předprodej vstupenek
u paní Jelenové
tel. 723 729 829
250,-

