duben 2011

V Dubáčku
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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
konečně jsme se dočkali tolik vytouženého jara, a to nejen kalendářně. Přívětivé počasí nám snad již umožní pozvolna se připravovat na blížící se letní sezónu v Autokempu
Nedamov. Z výběrového řízení, které město
vyhlásilo, vzešli dva noví správci, a to pan
Miroslav Hliňák z Doks a pan Marek Hruška
z Dubé. Jejich pracovní náplň bude rozdělena
tak, aby plně pokryla jak část administrativní,
tak údržbářskou, a to včetně péče o zeleň.
Vzhledem ke snížení počtu pracovníků VPP
bude třeba soustředit se na jiné práce, než
je péče o veřejnou zeleň v autokempu, proto
jsme se rozhodli tuto povinnost přenést plně
na správce.
V letošním roce jsme díky novým a podstatně přísnějším pravidlům získali od úřadu
práce na místo původních patnácti pouze osm
pracovníků na veřejně prospěšné práce, což
bohužel nemůžeme nijak ovlivnit. Jejich nástup do zaměstnání byl stanoven na 1. dubna
s tím, že pracovní poměr s nimi bude uzavřen
na půl roku. Věřím, že ačkoliv jsme pro letošní rok získali od ÚP těchto pracovníků podstatně méně, podaří se nám jejich práci koordinovat tak, aby vše zvládali tak, jako tomu
bylo doposud. Nezbývá tedy, než jim popřát

mnoho sil a optimismu v boji s každodenním
nepořádkem.
Zároveň bych ráda podotkla, že i nadále
bude město případným žadatelům umožňovat odpracovat si u nás tzv. veřejnou službu
ve stanoveném počtu hodin. Pracovníci vykonávající veřejnou službu tak svým způsobem
mohou alespoň částečně zastat práci VPP.
Ráda bych vás informovala o tom, že jsme
byli vyrozuměni o umístění Dubé mezi dvacítkou finalistů v soutěži o Zlatou popelnici za
rok 2010. Tuto prestižní soutěž, v níž jsme
v uplynulém roce získali první místo, vyhlašuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM ve spolupráci s Libereckým krajem. Na
základě nominace mezi dvacet nejlepších
obcí a měst v našem kraji jsme stejně jako
v letech předešlých vypracovali souhrnnou
dokumentaci, kterou hodnotitelská komise
požaduje a z níž je patrné i to, jakým způsobem město informuje své občany o aktuální situaci v odpadovém hospodářství v Dubé.
Posuzovat se však nebudou jen námi dodané materiály, ale především výtěžnost, tedy
celkové množství jednotlivých komodit, které
občané vytřídili za účelem následné recyklace. Jak jsem vás na stránkách Dubáčku již
informovala, v porovnání s rokem 2009 kleslo množství vytříděného papíru. Je tedy otáz-

kou, jakým způsobem se tento fakt odrazí na
celkovém výsledku zmíněné soutěže.
Z akcí, které se v průběhu března realizovaly v našem městě, bych chtěla v krátkosti
zmínit, že zaměstnanci městské údržby zrekonstruovali sociální zařízení v prvním patře
radnice, které je určeno pro pacienty dětské
lékařky. Nově zde maminky budou mít k dispozici také přebalovací pult.
Město zároveň pokračuje v opravách na
městských objektech, přičemž jsme se nyní
soustředili na dům č.p. 139 na náměstí, kde
byly zrekonstruovány společné prostory.
Závěrem bych vás chtěla pozvat na každoroční pálení čarodějnic do Nedamova, které se koná 30. dubna a následující den na
koncert pořádaný na náměstí v Dubé, kde
vystoupí kapela Ústečanka. Prvomájový program bude zajímavý, proto věřím, že si jej nenecháte ujít, a že se na obou akcích sejdeme
v co největším počtu.
Téměř úplný závěr dubna bude letos patřit
oslavám Velikonoc, a právě k nim se budou
vázat poslední řádky mého úvodního slova
pro tento měsíc. Přeji vám šťastné a veselé
Velikonoce a našim nejmenším koledníkům
bohatou pomlázku.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

● Město Dubá pořádá autobusový zájezd na Tržnici Zahrady Čech do Litoměřic ve čtvrtek dne 7. dubna 2011. Odjezd je ve 1300 hodin z dubského
náměstí. Příspěvek na dopravu činí 80,- Kč. Přihlásit se můžete v Infocentru Městského úřadu Dubá, tel. číslo 487 870 490, paní Miluše Marklová.
● Při Sčítání lidu, domů a bytů 2011 mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. V této souvislosti bude
zabezpečen bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení v Infocentru Městského úřadu Dubá v pracovních dnech a v pracovní
době úřadu do čtvrtka dne 14. dubna 2011.
● Mateřská škola Dubá informuje: Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2011 – 2012, bude probíhat ve čtvrtek dne 14. dubna 2011, a to dopoledne od 9 00 do 1100 hodin a odpoledne od 13 00 do 1500 hodin. K zápisu prosím vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz. Ve stejný den bude
v mateřské škole probíhat Den otevřených dveří. Budete mít možnost seznámit se s prostředím mateřské školy, jejím programem, provozními záležitostmi, školním řádem a dozvědět se další informace, které vás o mateřské škole zajímají. Podrobnější informace najdete na webových stránkách
mateřské školy www.materskaskoladuba.estranky.cz.
● Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních
vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Lenka Čermáková. Žádosti je nutné podat nejpozději do úterý
dne 15. listopadu 2011 na podatelnu Městského úřadu Dubá.

Usnesení z veřejného zasedání
Usnesení č. 3/2011 ze dne 24. břena 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- zastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- 4c) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výložený program veřejného zasedání Zastupitel- ka č. 3/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje boru zastupitelstva na základě písemné žádosti
stva města Dubá č. 3/2011.
městského pozemku: část p.p.č. 111, orná půda (složka č. 2/11), vyhlásit a zveřejnit záměr propro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 o výměře cca 700 m2, v obci Dubá, katastrální deje městského pozemku: p.p.č. 423/1, trvalý
území Dubá. Výměra a rozsah pozemku bude travní porost o výměře 2 490 m2, v obci Dubá,
2) URČILO na návrh paní starostky zapisova- upřesněna geometrickým plánem. Dle stávají- katastrální území Dubá.
tele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele cího platného územního plánu sídelního útvaru
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
zápisu pana Václava Hátle a paní Markétu Slezák města Dubá je uvedený pozemek určen na výa zapisovatele usnesení pana Milana Netrha.
stavbu rodinného domu.
4d) ROZHODLO na návrh majetkového výbopro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 ru zastupitelstva v rámci vypořádání některých
majetkoprávních vztahů se správcem konkursní
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu- 4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru podstaty úpadce Státního Statku Česká Kamenipitelstva č. 2/2011 ze dne 17. února 2011 včetně zastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- ce, v likvidaci, odkoupit do vlastnictví města Dubá
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
ka č. 4/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje (složka č. 5/11) pozemky: p.p.č. 95, p.p.č. 99/2,
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2011 kon- městských pozemků: p.p.č. 121/5, zahrada o vý- p.p.č. 99/4, p.p.č. 640, p.p.č. 649/2, p.p.č. 1218/
trolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- měře 242 m2, p.p.č. 121/18, zahrada o výměře 2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín, p.p.č.
hlédnutí na Městském úřadě Dubá.
333 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
162/1, p.p.č. 165/1, p.p.č. 455, p.p.č. 1037/2, p.p.č.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 1038, p.p.č. 1041, p.p.č. 1042, p.p.č. 1330, v obci
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
Dubá, katastrální území Deštná u Dubé, p.p.č.
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JUBILEA

Z městské matriky

Nešetřilová Hilda, Dubá
Urban Jindřich, Deštná
Petrová Helena, Dubá

ÚMRTÍ

Ouhrabka Václav, Dřevčice
Opřátko Jaroslav, Nedamov

84 let
86 let
82 let

Dne 29. dubna 2010 uplyne třetí smutný rok od doby, kdy nás navždy opustila paní Libuše Janďourková ze Zátyní.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S bolestí v srdci stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 30. dubna mohl oslavit své 33. narozeniny Robert Ulbrich.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, sourozenci s rodinami,
babička a všichni, kdo ho měli rádi.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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480/1, p.p.č. 766, v obci Dubá, katastrální území
Nedamov, p.p.č. 1/1, p.p.č. 506, v obci Dubá, katastrální území Lhota u Dřevčic, p.p.č. 37, p.p.č.
38, p.p.č. 61/2, p.p.č. 61/3, p.p.č. 61/5, p.p.č. 62,
p.p.č. 85, p.p.č. 88, p.p.č. 89, p.p.č. 574, v obci
Dubá, katastrální území Heřmánky, p.p.č. 473/2,
p.p.č. 522/1, p.p.č. 522/2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice, p.p.č. 110, p.p.č. 354/2, v obci Dubá, katastrální území Horky u Dubé, p.p.č.
116/3, p.p.č. 1252/1, v obci Dubá, katastrální území Korce, p.p.č. 89/13, p.p.č. 427/9, p.p.č. 1349/
3, p.p.č. 1349/5, p.p.č. 1912/7, p.p.č. 2423, p.p.č.
2509/8, p.p.č. 2705/5, p.p.č. 2705/8, p.p.č. 2713,
p.p.č. 2809/1, p.p.č. 2812/2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana prodávající je Česká republika, Státní Statek Česká Kamenice, v likvidaci,
zastoupená Realitní kanceláří VESTA Děčín, kupní
cena činí 10 000,- Kč plus správní poplatky, vše
se splatností před podpisem kupní smlouvy. Město
Dubá v této souvislosti nebude uplatňovat nárok
na vydání pozemků podle ustanovení § 2 zákona
ČNR č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, týkající se pozemků: PK č. 98, v obci Dubá,
katastrální území Zakšín, PK č. 314, č. 315, v obci
Dubá, katastrální území Horky u Dubé, PK č. 637,
č. 638, č. 641, č. 642, č. 643, č. 644, v obci Dubá,
katastrální území Dřevčice. Realitní kancelář VESTA Děčín za své finanční prostředky zajistí vypracování geometrického plánu na oddělení částí
pozemků KN p.p.č. 772 a p.p.č. 822, v obci Dubá,
katastrální území Dřevčice.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti podepsání předložené smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká umístění zemního
kabelového vedení na části městského pozemku p.p.č. 3021/2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá, v rámci stavby „CL – Dubá, Dlouhá, smyčka kNN ppč. 25“. Jednorázová finanční náhrada
za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši
1 000,- Kč včetně DPH.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se provedených
kontrol příspěvkových organizací města Dubá
za rok 2010 a výsledku hospodaření města
Dubá k 23. 3. 2011.
komentář starostky: Ke konci února 2011 město vykazovalo příjmy o 4 470 000,- Kč vyšší než
výdaje. K 23. 3. 2011 byly fi nanční prostředky
města ve výši 9 932 000,- Kč. Hospodaření je
v souladu se schváleným rozpočtem.
6) VZALO NA VĚDOMÍ rozhodnutí paní starostky týkající se pronájmu dolního prodejního
stánku v areálu Autocampu Nedamov, na základě zveřejněných podmínek v záměru města
Dubá ze dne 25. 1. 2011. Tento prodejní stánek
bude podle stanovených podmínek pronajat panu
R.D., nájemné bude stanoveno podle předložené
nabídky ve výši 56 000,- Kč za sezónu, nájemní
doba bude uzavřena na dobu určitou od 30. 4.
2011 do 30. 9. 2016.
7) NESCHVÁLILO na návrh pana místostarosty na základě předložené písemné žádosti pana
Martina France poskytnout finanční příspěvek
z rozpočtu města Dubá ve výši 60 000,- Kč na
akci „Noc s hvězdami“ na hradě Houska konanou
6. srpna 2011.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Město Dubá neposkytne
požadovanou finanční výpomoc, ale stejně jako
v předcházejících letech po skončení akce zajistí úklid nádvoří.
8) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) Zprávy o činnosti města Dubá za rok
2010
komentář starostky: Se zněním celé zprávy
se můžete seznámit na internetových stránkách
města www.mestoduba.cz. Postupně budou také
jednotlivé kapitoly uveřejňovány v Dubáčku.
b) zapojení města Dubá do Národního
rozvojového programu mobility pro všechny
komentář starostky: Zapojením města do tohoto programu, vybudováním bezbariérové infrastruktury a zpřístupněním veřejných budov,

umožníme všem obyvatelům aktivně se zapojit
do společnosti, zvýšit návštěvnost turistů a přispět ke zlepšení kvality života v Dubé.
c) výběru správce autocampu Nedamov
komentář starostky: Z pěti zájemců byli vybráni dva správci – pan Miroslav Hliňák se bude
věnovat převážně údržbářské činnosti a úpravě prostranství autocampu a pan Marek Hruška bude zajišťovat ubytovávání a administrativní práce.
d) záměru města Dubá na pronájem Černého rybníka v Nedamově
e) nástupu pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2011
komentář starostky: Od 1. 4. 2011 nastoupí
na 6 měsíců 8 zaměstnanců. Jejich počet se
proti loňskému roku zmenšil, protože fi nanční možnosti úřadu práce jsou pro letošní rok
omezené.
f) Sčítání lidu, domů a bytů 2011
komentář starostky: Rozhodným okamžikem je
půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.
Sčítání se koná jednotně ve všech členských
státech Evropské unie. Každý občan je povinen
podrobit se sčítání. Sčítané osoby mají poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. Občané mohou bezplatně využít
veřejné internetové připojení v Infocentru Městského úřadu Dubá v jeho pracovní době od 28.
března do 14. dubna 2011. První předběžné výsledky sčítání budou publikovány koncem roku
2011 a většina definitivních výsledků ve druhém
pololetí roku 2012.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 21. 4.
od 18.00 ve Dřevčicích.
PLACENÁ INZERCE

SLEPIČEK
Odevzdávat vysloužilé elektrozařízení se vyplatí PRODEJ
Drůbež Červený Hrádek,

Troufám si říci, že většina z vás už využila té možnosti a dovezla na sběrný dvůr v Dubé nějaký ten
vysloužilý elektrospotřebič. Ať už to byla vrtačka,
fén, mikrovlnka, pračka nebo lednička… Všechna
tato elektrozařízení pak putovala do recyklačního
závodu, kde byla rozebrána téměř do posledního
šroubku. Je téměř neuvěřitelné kolik ledniček už
prošlo naším sběrným dvorem. Oproti jiným městům Dubá až do loňského roku trochu pokulhávala ve sběru velkých spotřebičů (lednice se v tomto
případě nepočítají). Za druhé čtvrtletí roku 2010 se
nám však podařilo překročit onu magickou hranici
výtěžnosti a díky tomu jsme od společnosti Elektrowin získali z motivačního programu pro rok 2010
odměnu (za splnění kritéria v kategorii 2. stupně
programu). Výtěžnost velkých elektrospotřebičů na
obyvatele za dané období dosáhla 0,57 kg. Zdá
se, že to není moc, ale opak je pravdou. Získané
finanční prostředky ve výši 30 tisíc korun použilo
město na zakoupení uzamykatelných garáží, které
budou na jaře instalovány na SD Dubá a v nichž

budou bezpečně uchovávány právě již zmíněné
elektrospotřebiče. Nezbývá než doufat, že se nám
i do budoucna bude dařit a díky vašemu vzornému přístupu k problematice zpětného odběru opět
získáme nějakou tu odměnu, která bude moci být
použita na pořízení nového vybavení SD Dubá.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá
PLACENÁ INZERCE

Prodám traktor 6911,
technická a emise
do roku 2014.
Bližší info
na tel. 734 546 630

firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen hisex hnědý, tetra
hnědá a dominant žíhaný, kropenatý,
černý a modrý.
Stáří slepiček 18 až 20 týdnů.
Neprodáváme kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou.
Slepičky pouze z našeho odchovu.
Cena od 138,- do 148,- Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční
ve středu 27. dubna 2011 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
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Třídění odpadu v Dubé

Milí spoluobčané, od roku 2008 udělalo naše
město pořádný „hup“ v oblasti třídění domovního odpadu a je moc fajn, že jsme společnou pílí
dosáhli v předešlých ročnících soutěže o Zlatou popelnici skvělých výsledků (zejména pak
za rok 2009).
Protože si myslím, že je dobré vědět, jak se
situace kolem třídění v našem městě vyvíjí, připravila jsem pro vás tabulku, ve které je patrné,
že jsme se opět zlepšili v třídění plastu i skla.
Ale… Z výkazu, který městu každoročně předkládá naše svozová firma, je zřejmé, že se z našeho
správního území vyvezlo o 8,2 tuny méně papíru
než v roce 2009. Otázkou zůstává, co způsobilo
tento skokový úbytek, ačkoliv předpokládám, že
část z oněch 8,2 tun „proletěla“ komínem. Chtěla

bych vás touto cestou požádat, abyste v třídění
nepolevovali a v případě, že máte doma papír,
který není znečištěný, odevzdávejte jej i nadále
ROK
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

PLASTY
0,6
2,5
4,3
4,7
8
9,6
10,6
18,7
19,3
19,9

Dubáček

k další recyklaci. Neděláme to přeci jen pro sebe.
Předem všem děkuji za vaši snahu.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá
PAPÍR
8,5
9,6
6,9
8,9
16,4
16,8
19,7
41,7
40,3
32,1

(Údaje jsou uvedeny v tunách)

SKLO
7,8
4,9
6,8
9,6
17,8
17,1
22,5
33,9
27,3
30,0

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Dubá
vyhlašují

H U M A N I TÁ R N Í S B Í R K U
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

letního a zimního oblečení - dámské, pánské, dětské
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuvi – veškeré nepoškozené
hraček – pouze nepoškozených

VĚCI, KTERÉ NÁM, PROSÍM, NEDÁVEJTE:

obnošené boty a svetry, znečištěný a vlhký textil, ledničky, televize,
počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
Sbírka se uskuteční v Dubé
ve čtvrtek 12.5. a v pátek 13.5. 2010 od 9:00 do 17:00 v přízemí MěÚ Dubá

Věci, prosím, noste zabalené do igelitových pytlů, tašek
nebo papírových krabic, aby se nepoškodily transportem
Kontaktní osoba pro případné dotazy je sl. Martínková, tel. 724 857 243.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov.org

Dubáček -
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UPOZORNĚNÍ REDAKCE
Vážení přispěvatelé!

Uzávěrka pro příjem příspěvků do Dubáčku je 18. den v měsíci,
jak je pokaždé uvedeno v tiráži na druhé straně vlevo dole!
Příspěvky došlé po tomto datu nemusí být uveřejněny, pokud si nerezervujete místo předem!
Redakce si dále vyhrazuje právo články došlé po uzávěrce a otištěné krátit.

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v únoru

l Dne 1.2.2011 od 17:42 do 19:08 hodin vyjela
jednotka k požáru do Tuhaně s technikou: CAS25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
sazí v komínovém tělese. Na místě byla místní
jednotka, která nemá patřičné vybavení. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí ze střechy obytného domu.
Před odjezdem bylo provedeno vybrání hořících
sazí do nehořlavých nádob. Příčina vzniku požáru byla v nevymeteném komínovém tělese. Požár
beze škody, uchráněno: 200.000,- Kč. Místo zásahu bylo protokolárně předáno uživateli se zákazem používání do doby provedení revize odborně způsobilou osobou dle Nařízení vlády číslo
91/2010 Sbírky zákonů.
l Dne 3.2.2011 od10:39 do 11:57 hodin vyjela
jednotka k požáru do Dubé, Na Výsluní s technikou: CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjiš-

těn /opakovaný/ požár sazí v komínovém tělese.
Lokalizace požáru byla provedena 15-ti kg písku.
Následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí ze střešního prostoru bytového
domu. Před odjezdem bylo provedeno vybrání
hořících sazí do nehořlavých nádob. Požár beze
škody, uchráněno: 200.000,- Kč. Příčina vzniku
požáru byla v nedostatečně vyčištěném komínovém tělese a spalováním nevhodných materiálů
/nekvalitní uhlí/. Místo zásahu bylo protokolárně
předáno uživateli se zákazem používání do doby
provedení revize odborně způsobilou osobou.
l Dne 6.2.2011 od 20:23 do 20:47 hodin vyjela
jednotka k požáru na Nový Berštejn s technikou:
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár dvou plastových kontejnerů na komunální
odpad. Lokalizace a následná likvidace požáru
byla provedena jedním vysokotlakým proudem.
Příčina vzniku požáru byla hrubá nedbalost – vy-

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje poskytuje novou sociální službu - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a to z projektu Libereckého kraje IP 1 - Služby sociální prevence
v Libereckém kraji. Projekt je financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

zdravotně postiženým dítětem apod.).
V rámci sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi Centrum pro zdravotně postižené dále zřizuje bezplatné právní poradenství
v České Lípě a Novém Boru a psychologické
poradenství v Novém Boru.

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi je v Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje umožnit rodinám s dětmi, žijícím na Českolipsku a Novoborsku přesto,
že se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci z finančních a materiálních důvodů, odlišného životního stylu nebo chybějícímu rodinnému zázemí, vést normální rodinný život dle jejich
představ.
Služba je určena rodinám s dětmi do maximálně 26 let věku žijícím na Českolipsku
a Novoborsku, nacházejícím se dlouhodobě
v obtížné životní situaci, kterou rodiče nedokážou
sami bez pomoci překonat z důvodu: materiálních
a ekonomických podmínek života (dluhy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení, domova apod.), odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chybějícího zázemí rodiny (výchovných a vztahových
problémů v rodinách, neúplné rodiny, rodiny se

l Právní poradna v České Lípě je rodinám
k dispozici v budově Centra pro zdravotně postižené v České Lípě, Konopeova 812, vždy první
a třetí pondělí v měsíci od 16.00 do 18.00 hodin
(služba je poskytována na objednání).
l Právní poradnu v Novém Boru zájemci najdou v budově novoborského Domu s pečovatelkou službou, v ulici Svatopluka Čecha 830, 1x za
14 dní ve středu, vždy od 15.00 do 17.00 hodin.
l Centrum odborné psychologické pomoci
v Novém Boru se nachází v budově novoborského Domu s pečovatelskou službou, v ulici Svatopluka Čecha 830, vždy ve čtvrtek od 14.00 do
18.00 hodin formou hodinových konzultací (služba je poskytována na objednání).
Bližší informace získáte na www.czplk.cz
nebo u terénní sociální pracovnice Mgr. Markéty Křivské, tel. 487 853 481, mob. 734 575 535,
e-mail: czpcl@volny.cz.

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

sypání žhavého popela. Škoda byla vyčíslena na
16.000,- Kč.
l Dne 13.2.2011 od 16:29 do 17:27 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II.
třídy číslo 259 v katastru obce Křenov s technikou: RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn havarovaný osobní automobil mimo
komunikaci s čelním nárazem do sloupu sdělovacího vedení. Ve vozidle se nacházely tři zraněné osoby, které byly před příjezdem jednotky
mimo vozidlo. Do příjezdu Záchranné zdravotní
služby jim byla poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému
vzniku požáru /odpojení AKU/ a dalšímu úniku
provozních kapalin. Uniklé kapaliny byly zlikvidovány 60-ti litry sorbentu Vapex. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 26.2.2011 od 17:15 do 18:38 hodin vyjela jednotka k požáru do Dřevčic s technikou:
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí ze střechy rodinného domu za
stálého sebejištění zasahujících členů jednotky. Před odjezdem jednotka provedla vybrání
hořících sazí do nehořlavých nádob. Na místě
bylo zjištěno, že saze byly do výše cca 1,2 metrů. Příčina vzniku požáru byla v dlouhodobém
nečištění komínového tělesa. Událost byla nahlášena na Státní požární dozor Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje. Požár
beze škody, uchráněno 250.000,- Kč. Místo zásahu bylo protokolárně předáno uživateli se zákazem používání do doby provedení revize odborně způsobilou osobou.
Jaroslav Hoza
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 Benes
e-mail: tesari.benes@centrum.cz
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Dubáček

Diakonie Dubá dokončuje rekonstrukci
Před rokem jsme vás informovali o započaté rekonstrukci památkového objektu v Dlouhé ulici.
Nyní se celá rekonstrukce objektu, který slouží jako pobytové zařízení sociální rehabilitace, dostala do závěrečné fáze. V květnu budou ukončeny veškeré stavební práce, poté bude objekt
zkolaudován, vybaven a slavnostně otevřen. To vše díky finanční podpoře operačního programu
ROP NUTS II Severovýchod a také díky Jednotě bratrské, která objekt nejen bezplatně pronajala,
ale i finančně podporuje samotnou rekonstrukci. Již nyní nabízíme lidem se zdravotním postižením pobyt v našem zařízení, kde bude k dispozici nejen každodenní pomoc osobních asistentů,
ale i tělocvična, hydromasážní vana a venkovní bazén pro horké letní dny. Více informací naleznete na www.diakonieduba.cz.
Michal Exner

KURZY
HUBNUTÍ

PLACENÁ INZERCE

Nabídka
zaměstnání

V DUBÉ

Mateřská škola přijme

školníka-údržbáře
na částečný pracovní
úvazek.
Podmínkou je bezúhonnost
a všestranná šikovnost pro
výkon různých údržbářských
prací a ochota učit se
novému.
Bližší informace u ředitelky MŠ.

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno každou sobotu

Objednávky léků,
požadavky, informace
na tel. čísle 487 870 139
(lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).

skupinové kurzy ve Vašem městě
Zkoušeli jste již mnohokrát neúspěšně hubnout? Máte přebytečných 5,10, 20 či více
kilogramů? Zkuste metodu, která je při léčbě obezity považována za nejúčinnější.
BEHAVIORÁLNÍ PSYCHOTERAPIE
Vám pomůže vytvořit správné stravovací a pohybové návyky. Budete nejen hubnout,
ale váhové úbytky si i udržíte. Na této metodě jsou založeny.
KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
V kurzech máte možnost: pracovat na změně svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy;
získat pomůcky usnadňující hubnutí; spojit redukci váhy s příjemnou regenerací; zacvičit si přiměřeně
svým tělesným možnostem; příjemně strávit čas ve společnosti lidí mající stejný cíl.
Kurzy budou trvat 12 týdnů a tvoří jej každý týden 1 lekce skládající se z teoretické části a části
cvičební. Kurzy se budou konat v budově MALÉ ŠKOLY (naproti ZŠ), Dlouhá ulice 86, Dubá.

Termín zahájení kurzu: 11.4.2011
Přihlášky na www.penzion-ukopyta.cz nebo na tel.: 604 10 54 56

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 9. 4.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 23. 4.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443/9, Česká Lípa
tel. 487 521 356

neděle 10. 4.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 487 520 706

neděle 24. 4.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

sobota 16. 4.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

pondělí 25. 4.
MUDr. Jiří Cajthaml
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 523 088

neděle 17. 4.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Č. Lípa
tel. 487 524 577

sobota 30. 4.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 1. 5.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

Dubáček -
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S jarem přicházejí požáry travních porostů

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale
hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele. Když
se zvládne voda po sněhové nadílce, větrná smršť nastává období, kdy většina z nás vyráží za úklidem na zahrádky a blízkého okolí, tedy mohou nejen pro hasiče,
ale i pro Vás nastat perné chvíle.
Tento článek by chtěl připomenout občanům a rekreantům několik zásad požární ochrany, které je nutno
při likvidaci odpadu pálením dodržovat.
Vypalování trávy je zakořeněný a velmi nebezpečný
zlozvyk se kterým se často setkáváme. Vypalování trávy
může způsobit požár ohrožující zdraví, životy osob, zvířat
a majetek. Kromě toho se jedná o negativní zásah do
přírody. Zákon o požární ochraně číslo 133/1985 Sb.zákonů ve znění pozdějších právních předpisů pamatuje na
vypalování porostů a patřičným způsobem tuto činnost
„oceňuje“ v podobě pokut.
Při spalování hořlavých látek v období vegetační
obnovy na volném prostranství a v lesích jsou fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby
povinny se zřetelem na rozsah prováděné činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požárů. Navíc spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně
navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit
na operační středisko Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje - územní odbor Česká Lípa, nebo na
„Ohlašovnu požárů města Dubá“, kteří můžou stanovit
další podmínky pro tuto činnost, popřípadě můžou takovou činnost zakázat.
Povinnost nahlášení této činnosti a další povinnosti, které je třeba dodržovat jsou upraveny zákonem čís-

Nově vznikající VETERÁN KLUB Vás srdečně zve na zajímavou podívanou – exhibici
starých bicyklů z doby 1. republiky, které se
zúčastní minimálně 10 historických kol i s dobově oblečenou posádkou. Budeme rádi za
každého, který se s námi exhibice zúčastní,
případně za jakoukoliv informaci nebo fotografii z doby 1. republiky. Kontakt na hlavního organizátora: 602 477 993.
1. přehlídková jízda se bude konat 1. května na náměstí města Dubá za hudebního
doprovodu.
Foto:
Zvonek z kola, který byl vyroben v Dubé.
Ukázka německého stroje značky N&S
z roku 1917, které se také zúčastní exhibice.

lo 133/1985 Sb.zákonů ve znění pozdějších právních
předpisů, který stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Zásady požární bezpečnosti musí dodržovat nejenom podnikající subjekty, ale povinnosti se vztahují i na
jednotlivé občany.
Je dobré připomenout základní pravidla, které
mohou být ku prospěchu všem: každé pálení odpadu
a klestu je třeba ohlásit na operační středisko HZS Česká Lípa, nebo „Ohlašovnu požáru města Dubá“. V ohlášení uvést: místo, datum, čas pálení a osobu, která za
pálení zodpovídá s kontaktním telefonním číslem; dbát
pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného
sboru; osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez
přítomnosti osoby starší 18 let, která je za spalování zodpovědná; velikost hromad odpadu a klestu po úklidu je
nutno volit tak, aby shořely v době kdy je na místě přítomen dozor; při náhlém zhoršení počasí – silném větru je
nutno pálení přerušit a oheň uhasit; místo pálení izolovat
pruhem širokým nejméně 1 metr, kde budou odstraněny
hořlavé materiály až na minerální půdu; místo spalováPLACENÁ INZERCE
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ní je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek; opustit místo pálení je možné až po úplném
uhašení ohně; místo pálení po dobu 5 dnů, nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat; příjezdové cesty
vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny; spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti
od objektů.
Tato základní pravidla v oblasti požární ochrany
musí být dodržována i při spalování jiných materiálů, navíc musí být postupováno v souladu s dalšími
zákony, např.: zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a vyhláškou města – „Požární řád
města Dubá“.
Kontaktní telefonní čísla:
Operační středisko Hasičského záchranného sboru Česká Lípa
950 475 111
tísňová linka HZS ČR
150
Ohlašovna požáru města Dubá
(JPO II/1 SDHO Dubá)
606 372 919
Velitel jednotky hasičů města Dubá 725 076 553
Jaroslav Hoza
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Procházka do Berštejnského revíru

Na přibližně osmi kilometrovou vycházku se vydáme z Dubé Nedamovskou ulicí po modré turistické značce směrem ke koupališti. Mineme
zajímavou stavbu Černého mlýna a půjdeme
vlevo po hrázi rybníka. U nově postavené rou-

Dubáček

značně zanesená roštím. Pokud se nám prostupnost úvozu zdá příliš špatná, můžeme odbočit na
pěšinu doprava a sejít dolů po stezce s kamenným schodištěm. Úvoz i stezka ústí u silnice.

Jeden z řady bunkrů

Černý mlýn

benky opustíme silnici a dáme se rovně, cestou
údolím mezi chatami. Vlevo si v zahradě druhé
chaty všimneme skalního tunelu ústícího do Černého rybníka.
Jdeme chatovou osadou stále rovně, neodbočujeme, i na rozcestí u obecní pumpy, jejíž
vodu je možné pít pouze po převaření, pokračujeme v přímém směru údolím. Cesta vede ven
z chatové osady, podejdeme padlý kmen, napravo vidíme nad cestou, která se zužuje na pouhou pěšinu, kompaktní oblé skalní bloky. Pěšina
je dost zarostlá trním, ale pokračujeme rovně až

Hluboký úvoz ve skále

Silnici přejdeme a dáme se asfaltovou komunikací do lokality pod Berštejnem. Zde za zbytky sýrárny uvidíme novou roubenku, přistavěnou k ústí
velkých novoberštejnských sklepů, které náležely
k původnímu pivovary. Naproti je krásná starobylá
roubená stavba s mansardovou střechou. Z údolí

Cesta vzhůru od vrchovanské silnice

Nedamovské skály

do místa, kde odbočíme doleva k zajímavě tvarované lípě. Pokud ji objdeme, uvidíme, že je ze
zadní strany zcela vykotlaná. Strom stojí u červeně značené cesty, po které se dáme doprava,
vystoupáme na rozcestí, kde červená značka
odbočuje napravo. My ale půjdeme vlevo směrem k seníku s jeslemi, o něco dále mineme jeden z řady bunkrů, které zde byly postaveny ve
30. letech 20. století. Stoupáme mělkým úvozem
rovně nahoru až na vrcholovou cestu, kterou přejdeme a pokračujeme přímo lesní cestou až na
rozcestí, kde se dáme po žluté turistické značce
doprava. Scházíme dolů, vpravo je další z bunkrů a posléze vlevo ještě jeden. Sestoupíme k vodárně, kde půjdeme doprava. Vpravo nad cestou
je u skály postaven další bunkr, který se skálou
téměř splývá.
Vyjdeme na silnici a na ní se dáme doleva.
Sejdeme dvě zákruty a u mostku odbočíme doprava cestou vzhůru. Jdeme směrem k myslivecké „kazatelně“, dáme pozor na úly, kterou
jsou poněkud nešťastně postavené přímo u cesty, která se stáčí vlevo. Dojdeme k oplocence
a u ní cesta ústí na zpevněnou lesní komunikaci, po které půjdeme doprava. Na rovném úseku
odbočíme na cestu doleva a dojdeme ke krmelci
na rozcestí. Zde půjdeme doprava, mineme ná-

vrší a v místě, kde cestu přetíná úvoz, zabočíme
ostře doleva. Původní starý úvoz vede po levé
straně vedle cesty. Jdeme krásnými lesními partiemi Berštejnského revíru. Na rozcestí u mladých
boroviček jdeme mírně vpravo, cesta se pak stáčí doleva. Na rozcestí u zajímavě rostlého buku
s degenerovanou částí odbočíme úvozem dole-

Strom na rozcestí

va a sestupujeme dolů. Úvoz je hlubší a hlubší,
zařezává se do skal. Napravo dole vidíme areál
střelnice. Nejpůsobivější část skalního úvozu je

Starobylý roubený dům pod Berštejnem

vystoupáme omletým kamenným schodištěm, dojdeme k Trojičnímu sloupu u zdi zámecké obory.
Pokračujeme doleva podél fotbalového hřiště, pře-

Trojiční sloup u zámecké obory

jdeme silnici a kolem bývalého kina sejdeme dolů
do centra Dubé
–myš–
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ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA

Žáby
Prostředí mokřadů a nepoškozená zalesněná krajina s drobnými vodními plochami jsou ideálním
domovem pro různé druhy žab. Na dubsku se
můžeme setkat s několika druhy, které jsou považovány za ohrožené či dokonce kriticky ohrožené,
některé druhy jsou také zapsány v seznamu přísně chráněných živočichů podle Bernské úmluvy.
Žáby patří do řádu bezocasých obojživelníků.
Rozmnožují se pohlavně, samice klade vajíčka
do vody, kde jsou teprve oplozena samci. Larvy
– pulci se vyvíjejí ve vodním prostředí, dýchají žábrami, mají ocas, který jim v průběhu metamorfózy odpadne, nejprve jim vyrostou zadní končetiny,
poté přední. Dospělé žáby dýchají plícemi, ale na
jejich dýchání se podílí i kůže. V době rozmnožování vydávají samci typické zvuky, často pomocí
hrdelních vaků. Živí se hmyzem.
Jednou z nejznámějších žab je ropucha
obecná (Bufo bufo) z čeledi ropuchovitých. Dosahuje v našich podmínkách délky až 12 cm. Barva hustě bradavičnatého hřbetu je špinavě šedohnědá nebo narezavělá. Spodní strana je zrnitá,
šedožlutá. Mladé ropuchy bývají nevýrazně skvrnité. Za očima mají ropuchy dosti velké příušní
jedové žlázy. Samci jsou znatelně menší než
samice. Celkově je růst ropuch obecných velmi
pomalý. Pohlavní dospělosti dosáhne samec ve
třetím a samice ve čtvrtém roce věku. V průměru
se dožívají 4 – 9 let, ale v zajetí byl naměřen maximální věk 36 let. V České republice jde o ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Ropucha
obecná obývá převážně lesnatou krajinu s převahou listnáčů. Své zimní úkryty nalézá v zemních
dírách, pod pařezy, pod listím či v norách krtků
nebo hlodavců. Opouští je od poloviny března či
začátkem dubna. V horských oblastech se ropuchy probouzejí až koncem dubna nebo v květnu.
Po opuštění zimních úkrytů putují ropuchy obecné k vodě, aby se mohly spářit. Vrací se vždy do
místa svého rodiště. Jednotlivá vajíčka jsou černá a měří 1,5 – 2 mm v průměru. Po 12 dnech se
z oplozených vajíček líhnou černí pulci velcí přibližně 5 mm. Po 77 až 91 dnech, v závislosti na
teplotě vody, se přemění v 1 – 2 cm velké žabky.
Ropuchy obecné vyráží za potravou po soumraku, přes den se ukrývají, jejich žravost je příslovečná. V minulosti se samců ropuchy obecné používalo pro určování časné gravidity žen.
Skokan hnědý (Rana temporaria) z čeledi
skokanovitých patří k nejhojnějším žábám střední Evropy. Dorůstá délky až 10 cm. Zbarvení je
proměnlivé, většinou ale v odstínech hnědé barvy. Kromě období rozmnožování žije skokan hnědý na souši. Zdržuje se ve vlhkých úkrytech a za
potravou vychází v noci nebo i ve dne za deštivého nebo vlhkého počasí. Jako potrava mu slouží
různý hmyz, pavouci, žížaly, slimáci či drobní korýši. Koncem října či začátkem listopadu vyhledávají skokani zimoviště. Zimují buď na dně menších vodních nádrží (avšak s hloubkou minimálně
50 cm) nebo v mrazu prostých úkrytech v zemi.
Probouzejí se časně na jaře, už když začíná odtávat led. Samci se ozývají mručivým : vrrru – vrrru
– vrrru. Pulci se líhnou za 3 až 4 týdny, k proměně v malé žabky potřebují asi 2 až 3 měsíce, před
proměnou v dospělce dosahují velikosti zhruba
2 – 4 cm. Pohlavní dospělosti dosahují ve třetím
roce života, dožívají až 18 – 20 let.

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) je druh žáby
ze skupiny „hnědých skokanů“ rodu Rana. Samci
skokana štíhlého dorůstají velikosti 4,7 – 7,2 cm,
samice 6,7 – 11,6 cm. Zbarvení skokanů štíhlých je
v různých odstínech hnědé barvy bez tmavé kresby
na bocích, na břichu jsou bílí až nažloutlí. Od ostatních skokanů se liší dlouhými zadními končetinami, které v klidu skládají tak, že svírají pravý úhel.
V pohybu je skokan štíhlý schopen vyvinout velmi

Skokan štíhlý

dlouhé skoky, běžně i 160 cm daleko a 60 – 80 cm
vysoko; pokud je však v ohrožení, doskočí do dálky
až 2,5 metru a do výšky 1,5 metru. Skokani štíhlí se v našich podmínkách probouzejí již únoru až
dubnu, páří se někdy ještě pod ledem. Jedná se
o silně ohrožený druh.
Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus,
dříve také Rana ridibunda) je u nás největší obojživelník z čeledi skokanovitých. Patří do skupiny
tak zvaných „zelených skokanů“. Má poměrně malou hlavu se zakulaceným čenichem. Zadní končetiny má výrazně delší než přední, což mu umožňuje skákat na poměrně velké vzdálenosti. Samci
jsou velcí obvykle 12 cm, samice mohou dosáhnout i délky větší než 16 cm. Zbarvení je velice
variabilní, pohybuje se od světle až tmavě zelené
po zelenohnědou a šedočernou se světlejší hlavou
a černým proužkováním na končetinách. Skokan
skřehotavý je aktivní ve dne. Jde o heliofilní druh,
takže jej můžeme velmi často zastihnout při vyhřívání se na hladině nebo břehu. Zimování probíhá
většinou ve vodě, ale ani souš není výjimkou. Ozývá se výrazným „gre ke ke ke kek“. Živí se vodním
hmyzem, pavoukovci, členovci a měkkýši, větší jedinci mohou pozřít také menší myš, mloka nebo
rybu. Šedozelení pulci skokana skřehotavého jsou
dlouzí 5 – 11 cm, z počátku dýchají žábrami. Pohlavně dospívají ve 3. roce života a ve volné přírodě se průměrně dožívají 5 – 10 let, mohou se ale
výjimečně dožít i 25 – 30 let. Jedná se o kriticky
ohrožený druh.
Rosnička zelená (též rosnička stromová; Hyla
arborea) je malá žába a jediný zástupce čeledi
rosničkovitých v Česku. Dorůstá délky 3 – 5 cm
a výšky 3 – 4 cm, což ji činí jednou z našich
nejmenších žab. Historicky proslula jako jakýsi
barometr, protože reaguje na změnu tlaku, který

Skřehotající samec rosničky zelené

kolísá obvykle před deštěm, a začne skřehotat.
Charakteristické skřehotání, silně rytmické „kre-kre-kre-kre-kre, však vydává i v období rozmnožování nebo těsně před ním. Samec skřehotá
pomocí hnědožlutého vaku na hrdle, který se
skřehotáním nafukuje. Skřehotání je slyšet i na
vzdálenost několika kilometrů od pozdního odpoledne nebo za soumraku, občas skřehotá i přes
noc. Samec doprovází skřehotání vrtivými pohyby. Zbarvení rosniček zelených je proměnlivé, jejich kožní pigmenty reagují na teplotu a vlhkost,
a tak se její zbarvení mění od světle zelené na
tmavě zelenou, nažloutlou, šedou nebo dokonce
až na nahnědlou. Rosnička zelená dosahuje pohlavní dospělosti zhruba ve věku jednoho roku,
pářit se začíná začátkem dubna a podruhé v srpnu. Pulci požírají vodní bezobratlé, např. plankton, ale vyskytuje se i kanibalismus. Dospělci
se živí hmyzem a pavouky. Rosnička zelená je
silně ohrožený druh.
Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), dříve také blatnice česneková, je druh žáby z čeledi blatnicovitých. Samci dorůstají velikosti
4,2 – 6,6 cm, samice 5,6 – 8 cm. Pro blatnici
skvrnitou je typické zavalité tělo. Relativně velká hlava je trojúhelníková, zašpičatělá. Pokožka
blatnice skvrnité je hladší s mírným výskytem
bradaviček. Hřbet těla je žlutavý, hnědý až šedý,
s tmavými nepravidelnými skvrnami, někdy také
s drobnými červenými tečkami. Břicho je zbarveno v různých odstínech šedivé až žlutavé. Oči
mají svislou zornicí a podobají se očím kočky.

Skokan štíhlý

Blatnice se ozývá výhradně pod vodou a hlavně
v noci, její hlas bývá přirovnáván ke klepání na
dveře nebo kvokání slepice. Mimo rozmnožovací
období je nezávislá na vodním prostředí. Pulci
blatnice jsou z našich druhů žab největší. Běžně dorůstají do 10 cm, pokud přezimují, mohou
v druhém roce dorůst až 18 cm. Jsou výjimečně
citlivý na kvalitu vody. Jejich zbarvení je okrově
hnědé. Živí převážně vodními řasami. Jejich metamorfoza je dokončena v průběhu června až října, někdy pulci přezimují. Dospělé blatnice skvrnité se živí bezobratlými živočichy, především
slimáky a žížalami. Jedná se výlučně o noční
druh žáby, přes den se ukryvá v norách až 1 m
hlubokých, podobně i zimuje. Začátek sezónní
aktivity spadá do konce března a dubna, k rozmnožování dochází v dubnu až červnu. Konec
aktivity spadá do září. Je-li blatnice vyrušena,
snaží se pozadu zahrabat do půdy, v případě
podráždění někdy vylučuje kožní sekret česnekového pachu. Tomu vděčí za svůj starší český název blatnice česneková. Jedná se o silně
ohrožený druh.
–myš–
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Bioodpad
v Ekoškole Dubá

Na své čtvrté pracovní schůzce 2. března ekotýmy dětí z jednotlivých tříd řešily způsob s třídění bioodpadu ve škole. Na základě návrhů I.,
II., III. a VI. třídy bylo vše vyřešeno. Každá třída
si během března pořídí nádobu s víkem a označí popiskou Bioodpad. Dále pak vyvěsí ve třídě
informační list co do bioodpadu patří. Chodbové
nádoby na bioodpad děti připravily na schůzce
– nádoby jim poskytly paní kuchařky (kyblíky
od jogurtu) – super řešení! Centrální nádoba
na bioodpad ve škole bude umístěna v přízemí a služba ze tříd bude pravidelně nádoby
vynášet a čistit.
Toto řešení tedy přispívá dalším krokem
k rozšíření třídění odpadů, na kterém se podílely děti.
Mgr. Jana Mašková

Ze života škol
Návštěva ve škodovce
V pátek před prázdninami se vydali žáci
8. a 9. ročníků naší školy do „pracovní reality“.
V rámci volby povolání, kdy jsou žáci seznamováni s různými oblastmi lidské práce a následným uplatněním na trhu práce v dnešní době, se
naši budoucí „absolventi“ jeli podívat do jednoho
z našich největších koncernů v blízkosti bydliště.
Nejprve navštívili s průvodkyní výstavní části muzea mladoboleslavské škodovky, kde se seznámili s předchůdci dnešního SUPERBU. Poté následoval přejezd do samotného závodu, kde formou
exkurze žáci prošli výrobnu motorů a následně
pak na vlastní oči viděli samotnou montáž FABIE
doslova jako na dlani, mohli sledovat dokonalou
souhru všech zaměstnanců firmy. A kde získat
vzdělání? No přeci uvnitř závodu. Firma totiž

Bodlinková mise

V sobotu 12. března se vydaly Bodlinky do psího
útulku v Mělníku, aby předaly materiální pomoc
pro všechny pejsky, kterou zorganizovaly během
ledna a února. Pomoc cestovala autem, Bodlinky autobusem. Pomoc představovala 162 kg granulí, 30 kg konzerv, 26 sáčků piškotů, 12 psích
salámků, 7 dek, 8 misek, 9 kg kolínek a hračky.
Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli a nebyl jim
lhostejný osud psích čtvernožců!
Průvodce útulkem nám prozradil, že v současné době mají ubytováno 40 pejsanů (kapacita je
25!), nejdéle tam mají už 6 let kokříka a několik
hafanů – důchodců. Nejvíce obdivu, ale i lítosti
sklidil obří bernardýn. Denní režim v útulku začíná
v 8,00 čištěním, krmením a venčením ve velkém
ohraničeném prostoru s průlezkami. Denní spotřeba granulí je 15 kg. Byli jsme zrovna při tom,
když se do útulku přišli podívat zájemci o pejska.
Vybrali si tříměsíční jezevčici, která je zatím v ka-

Dubáček

ranténě a domů k novým páníkům půjde za 14 dní.
Osudy pejsků jsou smutné a naší duši poznamenaly navždy.
Vyvětraní a plní zážitků jsme se vrátili domů.
Tom usnul už v autobuse. Jsme rádi, že jsme
mohli pomoci. V útulku zůstala naše darovací
listina, na které jsme uvedli jména všech přispěvatelů ještě jednou DĚKUJEME!
Na sbírku pro útulek přispěli: Radek Nemeš,
Míša Sýkorová, Michal a Martin Stejskalovi, Jana
Kavalírová, Andrea Vnuková, Leona Jeništová,
Zdeňka Honcová, Tomáš Novák, Michaela Hradecká, I. třída ZŠ Dubá, Jan a Petr Žalovičovi,
Tereza Kroupová, Eliška Mojteková, Eliška Heinrichová, Věra Valová, Patrik Štosek, paní Zajkrová,
Natálka Maryšková, Jana Staňková, Matyáš Hruzík, Adéla Žebrová, Jana a Pavel Maškovi, Ondřej Kos, Marek Postránecký, Petr Voldřich, Vlasta
a Filip Velikovi, Jindřiška a Bedřich Skaličtí, Ludmila Kadlečková, Karel Sloup, Natálka Krsová, Nikola Dvořáková, Pan Sochor, paní Pavlíková, Natálka Hromádková, Bezdíčkovi, Heinrichovi, Martina
a Míša Holíkovi, paní Malčíková, Viktorka Špoulová, Bělohlávkovi, Fléglovi, Tom Pabiška, Jana Fišerová, MŠ Dubá – oddělení Motýlků, Jitka Blajdová, paní učitelka Gábina, Klivan, Středová, Danda
Heptner, Honza Tlapák, Valinka Turková, Terezka
Tomášková, Milda Adamec, Anežka Hromádková,
Kuba Matýs, Kája Žalovič, Honzík Svoboda, Philips
Gariihy, Klárka Milerová, Míša Novotný.
Pavel, Jana, Bodlinky

vlastní své vlastní vzdělávací zařízení ŠKODA
AUTO, a.s. Střední odborné učiliště strojírenské,
které je součástí vzdělávacího systému závodu.
I do těchto prostor zavítali naši žáci, aby se přesvědčili o vybavenosti odborných učeben. Všem,
kteří se hlásí na tuto školu přejeme hodně úspěchů v přijímacím řízení.
Věra Valová

Bodlinky
a jarní úklid

Na své pravidelné čtvrteční schůzce se Bodlinky
rozhodly, že je čas začít s jarním úklidem. Místo
pro likvidaci pozůstatků necivilizovaných jedinců
se nacházelo 2 km za městem. Uprostřed pole
si kdosi dal tu námahu a odložil pytel s odpadky,
který se díky větru rozšířil do okolí. A tak nastalo ohýbání, sbírání a ukládání do pytle, který pak
putoval do Nedamova na sběrné místo. Aby to
nebyla jen práce, uspořádali jsme běh k bunkru.

Jen Vojta běžel opačným směrem, a to k posedu.
Odměnou byl bonbón v klubovně, kam jsme dorazili pěkně vyfoukaní. Zase kousek pro přírodu.
Jsme na to pyšní.
Jana, Pavel, Bodlinky

Den vody

Den vody 22.3. patří již tradičně ke dnům, kdy na
Ekoškole Dubá probíhají nejrůznější aktivity k tomuto tématu. Letos byl tento den věnován maximálnímu šetření s vodou, a to všude. 15.3. provedl pan školník kontrolní měření spotřeby vody za
24 hodin při běžném provozu. Následně 22.3. na
Den vody proběhlo druhé měření spotřeby vody
za 24 hodin. A co ukázalo? První měření ukázalo spotřebu 5m3 stejně jako druhé. Je vidět, že
spoříme kudy chodíme!
Kromě této aktivity děti přišly jak jinak než
v modrém. Někteří si připnuli na oblečení kapku
vody, aby se soustředili na šetření celý den.
Mgr. Jana Mašková

Poděkování

Děkuji všem pracovníkům MěÚ
Dubá za profesionální postavení žabích zábran. Pomáhají tak
již osmým rokem a jejich pomoc
je nepostradatelná.
Za děti i za žáby děkuji moc.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Pomáháme
pejskům

Naše školka se zapojila na pomoc pejskům
z útulku na Mělníku. Tuto sbírku, kterou vyhlásila paní Mašková a Bodlinky, jsme rozšířili o pomůcky a dobroty pro opuštěné pejsky. Za celou
školku jsme vybrali 600,- Kč získaných ze sběru
papíru. Za ně jsme nakoupili granule, konzervy
a psí hračku.
V oddělení Motýlků se děti činily a skoro
každý něco přinesl. Tak například Kuba, Milda a Honzík přinesli piškoty, Kája velkou deku,
Anežka s Honzou granule, Terezka s Filípkem
konzervu, Valinka hračku. Paní učitelky přispěly
do sbírky miskou, obojkem a dobrotami. Děkujeme rodičům za spolupráci a ochotu.
Bohumila Mynaříková, MŠ

Hou, hou, hou Masopusti jdou!

Tradiční masopustní průvod se i letos vydařil. Počasí nám přálo a masky byly úžasné. Děti z MŠ
vyrazily kolem náměstí rovnou do školy, kde navštívily každou třídu, nabídly všem žákům sladkost z košíku a za veselého povykování a rachotu hudebních nástrojů se vrátily zpět do školky,
kde na ně čekal zmrzlinový pohár a diskotéka
v maskách. A k obědu bylo i maso, takže žádný
„PŮŮŮŮST“!
Bohumila Mynaříková, MŠ

Klub malých Dubáčků
PODĚKOVÁNÍ ZA ČTENÍ
V KLUBÍKU

Pátého března patřilo sobotní odpoledne v Městské knihovně Dubá knížkám Arnošta Goldflama
a Ivana Krause. Sešli jsme se tu u druhého společného čtení pro děti. Po loňské premiéře, kdy
byla naším hostem členka činohry Národního divadla v Praze Luba Skořepová, sama autorka již
slušné řádky knih, nám letos redaktorka Petra
Dolanská do našeho Klubu malých Dubáčků přivezla další osobnost – pražského herce a publicistu Milana Šimáčka.
Paní redaktorka nám přečetla pohádky o tatínkově návštěvě v Brně, jeho společné s maminkou v divadle, i o tom, jak tatínek s pomocí knih vyzrál nad strašidly ve starém domě.
Odpoledne plné posluchačské pohody pak pokračovalo čtením povídek z Krausova humoristického bestselleru „To na tobě doschne“, v nichž si
Milan Šimáček při přednesu doslova vychutnával příhody z života rodiny Krausovy, jež čítala, jak známo, sedm členů. Knížky pohádek Arnošta Godflama, které nám do fondu knihovny
trvale věnovala paní nakladatelka Šťastná, od
oné soboty těší v naší knihovně zejména malé
čtenáře. Děkujeme a těšíme se na další čtenářské setkání.

PROGRAM NA DUBEN

Každou středu 8:00 - 11:30 hodin: VOLNÁ HERNA pro předškolní věkové kategorie, vede Martina Šepsová, tel: 606 826 945 vstupné: členky
zdarma, nečlenky 10 Kč na dítě, s sebou: pře-
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zůvky, svačinku, případně oblečení vhodné na
malovaní s barvami.
6.4. výroba kytiček z piškotů
13.4. jarní procházka (vyrážíme v 9h od klubíku)
20.4. výroba kraslic s mrňaty
24.4. pletení pomlázek, zdobení vajíček, příprava na koledu
25.4. velikonoční koleda v klubíku
27.4. výroba čarodějnických masek
30.4. sobota! - pálení čarodějnic v Nedamově
(můžeme se přidat k akci města a hasičů)
20.4. v 9:30 v rámci klubíku beseda na téma Lepek a tekuté kaše – nejen pro maminky, ale pro
všechny zvídavé. K dispozici jsou i vzorečky a letáky. Odborné besedy vždy na jiné téma týkající
se výživy dětí se budou konat pravidelně a bezplatně každý měsíc.
Petra Volejníková

PODĚKOVÁNÍ

Zájmové kroužky v MŠ Sboráček
a Včelka Mája dostaly finanční příspěvek
od města Dubá a touto cestou bychom
chtěli poděkovat paní starostce a všem,
kdo tento příspěvek podpořili. Peníze
budou použity na nákup pomůcek (např.
zpěvníky, hudební nástroje, mikroskop)
a na úhradu autobusu plánovaného výletu
s Včelkou Májou. Děkujeme!
J. Sloupová a B. Mynaříková,
vedoucí kroužků

Poděkování
Malých tanečníků na březnové
dětské diskotéce bylo méně než
na maškarním plese, o to víc se
ale děti vyřádily! Klub malých
Dubáčků tímto děkuje panu
Šárovcovi za uspořádání dětské
diskotéky.

Zápis k docházce do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy se koná 14. dubna 2011 (čtvrtek)
dopoledne od 9,00 do 11,00, odpoledne od 13,00 do 15,00 hod.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které nastoupí
k docházce do MŠ ve školním roce 2011-2012.
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.
Více informací na: www.materskaskoladuba.estranky.cz/clanky/
aktuality/zapis-do-ms.html
Zároveň zde bude „Den otevřených dveří“,
kdy si době mezi 8,00-10,00 a 14,00-15,00 můžete prohlédnout
prostory Mateřské školy, kam Vaše děti budou chodit.
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Desítky občanů Dubé si uplynulou neděli nenechali ujít jedinečnou možnost vyrazit do ulic
města v nejrůznějších maskách.
Masopustní průvod plný čarodějnic, strašidel, berušek, zvířátek
a nepřeberného množství dalších
převleků poutal pozornost všude,
kudy prošel. Zdařilou akci připravila kulturní komise města Dubá.
„Masopustní průvody bývaly
dříve nedílnou součástí příprav na
blížící se jaro, bohužel však patří
k těm tradicím, od kterých se na
mnoha místech zcela upustilo.
Účast obyvatel našeho města však
dokázala, že v Dubé by tento zvyk
mohl opět zakořenit“, konstatovala starostka Dubé Mgr. Zdeňka
Šepsová.
(mar)

foto Martin Rupert

Dubáček -
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Detail –
fenomén umění

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevřela v pátek 11. března 2011 rozsáhlou výstavu
Zdenka Pokorného – Detail, fenomén v umění.
Jedná se již o patnáctou výstavu tohoto českolipského autora – historika, fotografa, publicisty a milovníka umění. Zvláštností výstav tohoto
autora je vždy hluboké zamyšlení, a to pomocí
fotografických záběrů i filosofujících textů, které
hledají odpověď na množství otázek lidské existence a celkového vývoje, lidské podstaty i tvoření vůbec. Celý život byl autor hledačem krásy
v mnoha podobách. Jeho výstavy se především
ponořují do nejširších oblastí a souvislostí spojených s uměním, s výtvarnou tvorbou mnohých
věků i zemí. Tato výstava je jakýmsi vyvrcholením
cesty autora. Snaží se v třinácti částech formou
jakýchsi fotografických i textových esejí se zamyslet nad detailem jako fenoménem výtvarného projevu. A to v širokém spojení a konfrontaci námětů
se snímky z mnoha evropských, a také i několika
mimoevropských zemí. Českolipské muzeum tak
upozorňuje na dnes trochu pozapomínanou oblast
historických a uměleckých hodnot a dnes opomíjenou estetickou složku lidské existence. Výstava
je otevřena od středy do neděle od 9.00 do 12.00
a 13.00 – 17.00 v ambitu muzea.
Jana Jakubská

Výstava v Dubé

„Z Čech na konec světa panoramatickýma očima Pepy Středy“ se jmenuje souhrnně výstava
fotografií, kterou autor představí zanedlouho zde
v Dubé. První část zvaná „Česko aneb Dubsko
a (dost daleké J) okolí“ bude k vidění 1.5. - 30.6.
v šatlavě radnice v Dubé, druhá zvaná „Panoramatický svět“ pak 1.7.- 30.7. v Galerii Pošta v Dubé v rámci výstavního programu Podbezdězského spolku.
„Panoramatický svět aneb z Čech na konec
světa“ je výběr z více samostatných výstavních
souborů (viz www.pepastreda.cz), průběžně doplňovaný a aktualizovaný, je to koktejl panoramatických velkoformátových fotografií z různých končin
světa – od oblíbeného Kokořínska, kde autor pod
kopcem Nedvězí nad Dubou už 7 let víceméně žije)
po neméně zajímavý Tibet nebo Nový Zéland.
Motto výstavy: Krajina trochu delší …
O svém fotografickém pohledu Pepa Středa
říká: „Miluji rozhledy a tak musím pořád do kopce. Pohled do krajiny se totiž neokouká. Baví mě
mít s sebou ten zvláštní aparát (většina lidí ani
nepozná, že je to foťák - snímky jsou pořízeny
speciálním panoramatickým přístrojem s rotujícím
objektivem Noblex PRO 6/150 E s formátem políčka filmu 5x12cm), a zachycovat krajinu právě
takhle, přirozeně jako celek, prostě … panoramaticky. A o tyto pohledy na hory a krajinu – trochu
delší – bych se chtěl s vámi podělit.“
Markéta Myšková

České hrady
v díle Jana Konůpka
Do 30. 4. 2011 probíhá výstava ve Vlastivědném
muzeu a galerii v České Lípě.
Výstava je zapůjčená z Národního muzea
v Praze, které díky dotaci Ministerstva kultury
ČR mohlo v roce 2005 zakoupit do svých sbírek
část pozůstalosti pražského nakladatele Aloise
Dyka (1881–1971), doklady k činnosti jeho nakladatelství Emporium. Základem této jedinečné
sbírky s více jak 1600 položkami jsou práce dnes
velmi oblíbeného grafika Jana Konůpka (1883–
1950), který byl hlavním výtvarníkem tohoto nakladatelství. Vedle kolekce originálních knižních
ilustrací a studií k nim, exlibris, novoročenek,
korespondence a také fotografií vynikají soubory grafických listů, které i oficiálně v rámci edic
nakladatelství vycházely. Za pozornost zde stojí
i rané kresby Jana Konůpka z prvního desetiletí 20. století, kdy se pokoušel věrně zachycovat
české hradní objekty a přírodu. Hrady jsou však
i v Konůpkově pozdější tvorbě nedílnou součástí jeho knižních ilustrací, například k Bibli kralické. Pro jeho dílo jsou především typické duchovní náměty, i ty však často zasazoval do reálné
české krajiny (ve velké oblibě měl kopce Českého středohoří).
Vystavený soubor 19 grafik a studií českých
hradů se snaží představit Jana Konůpka jako
krajináře, zároveň ale přispět k loškým oslavám
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200. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy, jehož zdařilé kresby „hradů spatřených“ jsou
stále velmi oblíbené u veřejnosti. Výstava tedy
ukazuje, že i v této tvorbě měl K. H. Mácha dobrého pokračovatele. Konůpek Máchu obdivoval,
ilustroval jeho nejslavnější dílo Máj, „máchovské
motivy“ byly v jeho tvorbě časté.
Málo známé práce Jana Konůpka zde doplňují současné fotografie hradních objektů jako
konfrontace minulosti se současností, jež jsou
výsledkem soutěže, kterou uspořádal server
Hrady.cz v roce 2010. Fotografie tak často dokládají i výraznou degradaci hradních zřícenin,
přesto se však stále těší neobyčejnému zájmu
veřejnosti a rozvíjejí její představy o dávné minulosti kraje.
Kresby hradů od Jana Konůpka jsou doplněny současnými fotografiemi hradních objektů. Konůpek obdivoval dílo K. H. Máchy
a navázal svými kresbami na Máchovy Hrady spatřené.
Výstava je dále obohacena o informace o serveru Hrady.cz a unikátní letecké fotografie hradů
a zámků ve Středočeském a Libereckém kraji.
Autoři vystavovaných fotografií: Jitka Měřinská, Miroslav Javornický, David Mikoláš, Pavel
Komárek, Radovan Smokoň, Petr Nožička
Zdeněk Vitáček

LOS RUMBEROS TRIO

(afro-cuban music)
ve složení Petr Smetáček: piano, perkuse, zpěv;
Kateřina Myšková: zpěv, perkuse; Jan Burian: kytara, zpěv, perkuse
opět vystoupí v neděli 17. 4. 2011 v mělnickém klubu V Rybářích (u starého mostu).
Začátek je v 15:00 hodin, vstupné 100 Kč (studenti, senioři, ZTP 60 Kč)
www.petrsmetacek.com
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POZOR
Č A R O D Ě J K Y
BUDEME SE SLÍTAT!!!!
- V NEDAMOVĚ
SRAZ JE 30. 4. 2011 V 17 00 HOD.
°
BUDOU ZDE PŘIPRAVENY HRY O DOBR UTKY,
VŠECHNY ČARODĚJKY BUDOU OHODNOCENY
DÁREČKEM.
PAK ZAČNE TEN PRAVÝ REJ
ZA DOPROVODU HUDEBNÍ SKUPINY SUNSET
NEZAPOMEŇTE BU ŘTÍKY A KOŠ ŤATA!!!
T ĚŠÍME SE NA VÁS

Pozvánka
na besedu
30. 4. od 14.00
v dubské knihovně

s Ondřejem Suchým
Téma: „Co vím – to povím“

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí
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Kam jít v dubnu
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Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ÚT 5. Městské divadlo Nový Bor

19,00

Jiří Schmitzer

Vystoupení českého herce, písničkáře a také
skladatele

SO 9. Městské divadlo Nový Bor

10,00

Větrník Slunečník a Měsíčník

Princ Vladan, který v nepřítomnosti rodičů
provdá své tři sestry za krále Slunce, Měsíce
a větru, se zamiluje do jejich sestry - hvězdy
Večernice

PO 11. Městské divadlo Nový Bor

19,00

Hadrián z Římsů

Vychutnejte si spolu s herci nádhernou
jadrnou češtinu a komickou zápletku

ÚT 12.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

Jakub a jeho pán

Jiří Bartoška a Karel Heřmánek v hlavních
rolích kultovního představení Milana Kundery.
Dále hrají: Veronika Freimanová, Dana
Morávková, Josef Carda a další

ST 13.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

8,30
a 10,30

Větrník Slunečník a Měsíčník

ČT 14.

Navrátilův sál

Nový Bor

18,00

SO 16.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

17,30

Kouzelné křesadlo

Nový Bor

19,00

J.I.P.

SO 16. Navrátilův sál

Pohádka pro malé diváky

Trochu historie nikoho nezabije Hospůdko milá, hospůdko začouzená
(II.putování po sousedních hospodách
a putykách) přednáška o historii s promítáním,
přednáší PhDr. V. Jindra

NE 17.

V Rybářích

Mělník

15,00

Los Rumberos Trio

NE 17.

KD Crystal

Česká
Lípa

14,00

Sejdeme se na dechovce

ČT 21.

Hostinec

Dřevčice

Výjimečný začátek! Hudební pohádka na
motivy klasického příběhu světoznámého
vypravěče pohádkových příběhů
Hanse Christiana Andersena
Jazzový večer plný krásných melodií
Toto trio v čele s Petrem Smetáčkem, hrající
afro-kubánskou hudbu, vystupuje v Mělníku
každý měsíc
K tanci a poslechu hraje Vratislav Bretšnajdr

18,00 Veřejné zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva se tentokráte
uskuteční v Dřevčicích

ČT 21. Městské divadlo Nový Bor

19,00

Světáci

Známá hudební komedie o partě tří fasádníků,
kteří se ocitnou ve velkoměstě. Pokouší se
naučit společenské chování, aby tak získali
srdce dam na úrovni. Hvězdné obsazení

PÁ 22.

KD Crystal

20,00

Arakain

Turné kapely, která se zastaví i v České Lípě

PÁ 29.

KD Crystal

Česká
Lípa
Česká
Lípa

20,00

Kronek Alband Tour 2011

SO 30.

Autokemp

Nedamov

od
17,00

Čarodějnice

NE 1.5.

Masarykovo
náměstí

Dubá

od
13,00

Koncert na náměstí

NE 1.5.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

Miláček Anna

19,00

Marnotratné putování

ST 4.5. Městské divadlo Nový Bor

Unplugged. Brněnská soft rocková kapela
Všichni jste srdečně zváni na každoroční
slet čarodějnic. Chybět nebudou soutěže ani
dárečky
Jako každý rok pro vás město u příležitosti
1. Máje připravilo koncert na náměstí. Těšit se
můžete na hodinu a půl nejen dechové hudby
v podání Ústečanky. Součástí následujícího
programu bude také ukázka karate a exhibice
starých bicyklů
Martina Hudečková, Saša Rašilov, Vanda
Hybnerová, Linda Rybová a David Prachař
ve světově proslulé komedii o tom, že není
šikovné přivést si domů milence právě, když
má váš manžel v ložnici svou přítelkyni.
Americký Ballet Magnificat uvádí jediné
vystoupení v ČR. Strhující taneční show
slibující mimořádný zážitek z vystoupení
profesionálních tanečníků z různých koutů
světa.

