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Slovo úvodem

úvodní slovo pro měsíc červen píši s opravdovou radostí, neboť se nám společně podařilo
dosáhnout dalšího velkého úspěchu, kterým
jsme se opět dostali více do povědomí celého
Libereckého kraje. Oním zmiňovaným úspěchem mám na mysli úžasné umístnění v krajské soutěži o Zlatou popelnici za rok 2009. Ve
finále této soutěže se Dubá mezi deseti nejlepšími městy z Libereckého kraje objevila již
v uplynulém roce, tehdy jsme za vzorné třídění odpadu v našem městě získali hezké šesté
místo. V roce 2009, který byl nyní vyhodnocen,
jsme ale opět poskočili kupředu, a to nejvíce,
jak to jen šlo. Díky vám všem, kteří neberete
problematiku třídění domovního odpadu na lehkou váhu, jsem 20. května v konferenčním sále
libereckého krajského úřadu převzala z rukou
radního pověřeného vedením resortu zemědělství a životního prostředí Ing. Jaroslava Podzimka ocenění nejvyšší – 1. MÍSTO. Do Dubé
tak putovala krásná váza s červenou lazurou
od firmy EGERMANN a poukázka na hlavní
cenu v hodnotě 50 tisíc korun, za které město
pořídí nové herní prvky pro dubské děti. Jsem
skutečně velice ráda, že se nám díky společnému úsilí podařilo dosáhnout lepších výsledků než naší „konkurenci“, i když mezi prvními
deseti nejlepšími městy v soutěži o Zlatou popelnici stála taková velká města, jako je např.
Nový Bor, Jablonec nad Nisou či Železný Brod.

Touto cestou bych chtěla poděkovat vám všem,
kteří se podílíte na dobře fungujícím systému
odpadového hospodářství v Dubé. Poděkování patří také základní škole, která nejenže již
na konci minulého století začala se separací
a učila žáky, jejich rodiče a ostatní občany třídit odpad, ale i v současné době nezastupitelně
pomáhá s tříděním, a to i tím, že separuje např.
i hliníková víčka, bioodpad či nápojové kartony.
Děkuji také ekoložce města sl. Martínkové, která se hlavní měrou podílela na vytvoření dobře
fungující sítě sběrových nádob a sběrného dvora. Díky získaným oceněním za poslední dva
roky je vidět, že znalosti občanů v této oblasti
jsou na špičkové úrovni. Zároveň bych do budoucna chtěla vyjádřit i jedno přání, a to, aby
se spolu s ostatními do poctivého třídění odpadu vrhli i ti, kteří tak doposud nečinili, uznejte
sami, že získané finanční prostředky na pořízení nových herních prvků pro naše děti, jsou
dobrou motivací.
V měsíci květnu osadili zaměstnanci městské údržby v Dlouhé ulici dopravní odrazové
zrcadlo. Učinili jsme tak na přání obyvatel této
ulice, především z důvodu hrozícího nebezpečí dopravních nehod, neboť se jednalo o velmi nepřehledný úsek. Řidiči vozidel jedoucích
jednosměrnou silnicí ve směru od Dřevčic měli
na křižovatce při vjezdu do Dlouhé ulice velmi
ztížený výhled. Věřím, že díky novému zrcadlu
bude snazší předejít případným kolizím.
Uplynulý měsíc vyvrcholily přípravy na le-

tošní letní sezónu v Autokempu Nedamov a do
areálu koupaliště se začali sjíždět první návštěvníci. Reakce na současnou podobu Nedamova, a to nejen od místních občanů, ale
také turistů, kteří doposud do autokempu zavítali, byli velmi kladné, což nás vzhledem k vyvinutému úsilí skutečně těší. V závěru května
navíc naši zaměstnanci dovezli na pláž nový
písek, což jistě mnozí ocení zejména v období hlavní sezóny. Nedamov je nyní již plně připraven na letní sezónu, nezbývá než doufat, že
nám bude přát i počasí. V červnovém vydání
Dubáčku je zároveň uveřejněn již také program
letního kina. Při jeho sestavování jsme se snažili vyjít vstříc všem věkovým kategoriím.
Dříve než se s vámi pro tento měsíc rozloučím, chtěla bych ještě jednou všechny srdečně pozvat na letošní Letní slavnosti města
Dubá, tentokráte s podtitulem Putování za Máchou. Slavnosti se uskuteční v sobotu 26. června, a to opět na autobusovém nádraží v Dubé.
Podrobnosti o připravovaném programu si prosím přečtěte na plakátech, které budou rozmístěny po městě nebo na pozvánce uvnitř tohoto
vydání Dubáčku.
V úplném závěru chci všem popřát pokud
možno slunečný a teplý červen, našim školákům samé hezké známky na vysvědčení a samozřejmě krásný začátek prázdnin.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Zlatá popelnice 2009

...aneb Dubá jedničkou v celém kraji
A je to doma! Ptáte se co? No přeci první místo
pro nejlepší město v Libereckém kraji. A v čem,
že je Dubá nejlepší? V třídění odpadu za rok
2009.
Už je to tak milí „třídiči odpadu“, snaha vás všech, kteří
jste v uplynulém roce věnovali
tolik úsilí vzornému třídění domovního odpadu, přinesla své
ovoce. Ve čtvrtek 20. května
jsem se spolu s paní starostkou vypravila do Liberce na vyhlášení výsledků soutěže Zlatá
popelnice 2009, neboť jsme se
stejně jako za rok 2008 dostali mezi deset nejlépe třídících
měst v našem kraji.
Za rok 2008 získala Dubá
hezké šesté místo a po celý rok
2009 jste se zlepšovali a zlepšovali, díky čemuž jsme v této soutěži udělali obrovský skok kupředu, a to až na vrchol stupínku
vítězů. Soutěž nesoucí název Zlatá popelnice, jíž
jako tradičně vyhlašuje Liberecký kraj ve spolupráci se společností EKO KOM se stala skutečně
prestižní záležitostí. O účast ve finále tudíž úporně zápolí všechna města a obce z celého kraje (a to samostatně ve dvou kategoriích – města a obce zvlášť), konkurence je tudíž veliká.
Ono už dostat se do první desítky nejlepších je
úspěch, a co teprve být vyhlášen jako naprostá
JEDNIČKA mezi všemi.
Mám-li popsat svoje pocity z vyhlášení Dubé
vítězem této soutěže, pak mohu říci, že jsem byla
dojatá, velice mile překvapená, ale hlavně neskutečně pyšná na to, že se nám společně podařilo
dosáhnout takových výsledků. Jsem přesvědčená, že naše krásná Dubá si první místo zaslouží
zcela právem, protože úroveň odpadového hospodářství je u nás na vysoké úrovni, a to nejen
díky vám všem milí spoluobčané, ale také díky
nebývalé podpoře vedení města v čele s paní

starostkou Mgr. Zdeňkou Šepsovou, která tehdy
ještě jako ředitelka ZŠ vlastně stála u samého
zrodu systému třídění odpadu, a která tuto myš-

cenu v hodnotě 50 tisíc korun. Jedná se o účelové finanční prostředky, za které město pořídí
nové herní prvky pro dubské děti.

lenku podporuje po celou dobu. Velké díky posílám také do základní školy a do mateřské školy,
neboť obě tyto organizace vedou v otázce problematiky třídění odpadu děti už od malička tím
správným směrem.
Ale nyní od díků zpět k našemu prvenství.
Za první místo převzala v sídle Libereckého kraje paní starostka od radního pověřeného vedením
resortu zemědělství a životního prostředí Ing. Jaroslava Podzimka krásnou vázu s červenou lazurou od firmy EGERMANN a poukázku na hlavní

Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří nevnímají barevné kontejnery jen jako „cosi, co je
rozmístěné po městě“, ale maximálně využívají
možnosti třídit jednotlivé složky komunálního odpadu. A těm, kteří s tříděním ještě nezačali, posílám následující vzkaz: „Přidejte se k nám, kteří
třídíme a výrazně tak šetříme životní prostředí.
Není to dřina, jde jen o zvyk a společně můžeme
dosáhnout toho, že Dubá bude pro ostatní města
tím nejlepším příkladem.“
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

POZOR

MěÚ Dubá bude z technických důvodů uzavřen
pro veřejnost,a to v termínu od čtvrtka 3. června 2010
do středy 9. června 2010.
Děkujeme za pochopení a ve čtvrtek 10. června
se na vás budeme opět těšit.

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: XIII., uzávěrka je vždy 18. v měsíci
Datum vydání: 4.6. 2010
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.

JUBILEA

Z městské matriky

Šímová Libuše, Dubá
Voldřich Miloslav, Deštná
Mika Václav, Dubá
Cmuntová Anastazie, Zátyní
Reif Antonín. Lhota
Štewich Zdeněk, Dubá
Bártová Dagmar, Dubá
Pařízek Jaroslav, Dřevčice

ÚMRTÍ

87 let
82 let
85 let
82 let
81 let

Z

Karanská Terezie,Dubá

Dne 14. 6. 2010 uplynou tři dlouhé roky, co
dotlouklo nemocné srdce pana Karla Jelínka
z Dřevčic. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a děti
s rodinami. Děkujeme všem přátelům, kteří vzpomenou s námi.

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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26. 6. 2010
DUBSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
aneb PUTOVÁNÍ ZA MÁCHOU

ráno v 10,00 start na autobusovém nádraží – pochod za K. H. Máchou,
cestou malé zastavení u sušárny chmele
cíl – socha sv. Prokopa – povídání o K. H. Máchovi
– před startem vystoupí DUBSKÉ MAŽORETKY
další program:
12,30 – DUBSKÉ MAŽORETKY Evy Pilarové
13,00 – ukázky dubského KARATE KLUB BERINGIN
13,30 – Dětská show Světlany Nálepkové
15,00 – pěvecké vystoupení – KAMÉLIE
18,00 – taneční zábava s orchestrem SEPTIMA Milana Šefčíka
Ve 23,00 hodin ohňostroj,
po celý den stánky, kolotoče

1. Máj v Dubé

Jako každým rokem byl také letos na 1. Máje
na náměstí v Dubé připraven zajímavý kulturní
program. Na své si přišli velcí i malí. Sváteční
dopoledne zahájila vynikající kapela Ústečanka, která během cca hodinu a půl dlouhé hudební produkce zabrousila do všech možných
žánrů – od dechovky až po Elvise. Její vy-

pení sklidila děvčata zasloužený a bouřlivý potlesk. Zbývající část sobotního odpoledne byla
věnována nejmenším divákům, pro které bylo
připravené loutkové divadlo. Po celou dobu nechybělo prima občerstvení, ani přívětivé počasí, ačkoliv spadlo pár kapek, celá akce dopadla na výbornou. Velké poděkování patří nejen

Veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 24. 6.
od 18.00 v Dubé.

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT

stoupení si nenechalo ujít až překvapivě velké
množství hudebních nadšenců, z nichž někteří si dokonce „vyhodili z kopýtka“ a využili této
příležitosti k tomu, aby si na náměstí zatancovali. Dalším bodem programu bylo vystoupení
dubských mažoretek od těch největších až po
ty nejmenší. Náměstí se během chvilky doslova
zaplnilo nejen rodinnými příslušníky, ale také
ostatními, kteří fandí těmhle úžasným děvčatům, které vede Ája Šímová. Za svoje vystou-

všem, kteří se podíleli na přípravách a zajištění průběhu celé akce, ale také všem občanům, kteří mezi nás zavítali a povzbudili svým
potleskem všechny účinkující.
Zuzka Martínková

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ST ZAVŘENO
ČT ZAVŘENO
PÁ 10:00 – 14:00
SO otevřeno bude 5. a 19.6
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).
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Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 5/2010 ze dne 20. května 2010 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. (Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.) Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený program zasedání ti uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene roční zprávu o hospodaření příspěvkové orgazastupitelstva č. 5/2010.
mezi městem Dubá a panem B.J. a paní K.J., nizace města Dubá – Mateřská škola Dubá rok
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 která se týká uložení podzemní elektrické přípoj- 2009, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele ky k rozvodnému elektro pilíři společnosti ČEZ,
a.s.
na
části
městského
pozemku
p.p.č.
121/7,
zastupitelstva
kladný hospodářský výsledek
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
paní Miloslavu Vokolkovou a pana Jaroslava Hozu a dále uložení podzemní kanalizační přípojky hospodaření této příspěvkové organizace za
včetně dvou vyrovnávacích šachet s napojením rok 2009, a to ve výši 13 729,84 Kč.
a zapisovatele usnesení pana Tomáše Maříka.
SCHVÁLILO na návrh ředitelky Mateřské
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 do šachty kanalizačního řadu společnosti SVS,
a.s., a plynovodní přípojky včetně umístění zdě- školy Dubá převod kladného hospodářského vý3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu- ného pilíře s plynoměrem s napojením na plyno- sledku do fondu rezervního ve výši 3 729,84 Kč
pitelstva č. 4/2010 ze dne 22. dubna 2010
vodní řad provozovatele RWE GasNet, s.r.o. na a do fondu odměn ve výši 10 000 Kč této příVZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 5/2010 kon- částech městských pozemků p.p.č. 121/4 a p.p.č. spěvkové organizace.
trolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- 121/21, vše v obci Dubá, katastrální území Dubá,
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
hlédnutí na Městském úřadě Dubá.
podle geometrického plánu pro vymezení rozsa- 5e) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- hu věcného břemene, v rámci projektu „Výstavba zastupitelstva závěrečný účet města Dubá za
ru zastupitelstva na základě písemných žádostí rodinného domu na pozemku p.p.č. 121/5 Dubá“. rok 2009, a to bez výhrad, viz příloha závěrečč.ev. 14/10 a 15/10, vyhlásit a zveřejnit záměr Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcné- ný účet města Dubá.
prodeje městských pozemků: podle vypraco- ho břemene je sjednána ve výši 2 000,- Kč.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 komentář starostky: Závěrečný účet ukázal,
vaného geometrického plánu se jedná o p.p.č.
121/3, zahrada o výměře 1 038 m2, p.p.č. 121/7, 5a) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finanč- že jsme v loňském roce hospodařili velmi dobostatní plocha o výměře 271 m2, v obci Dubá, ním výboru zastupitelstva předloženou zprávu o ře. I když rozpočtové příjmy ovlivnila hospodářkatastrální území Dubá.
výsledku přezkoumání hospodaření města Dubá ská krize a některé daňové výnosy klesly až na
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 za rok 2009, vypracovanou Krajským úřadem Li- 66% očekávaných, příjmy města se podařilo zvýšit z původních 29 253 000,- Kč na 36 604 000,4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru bereckého kraje, odbor kontroly, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru za- Kč. Prodejem domů, bytů a pozemků město zíszastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
16/10, vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje měst- stupitelstva hospodaření města Dubá za rok 2009 kalo 5 315 000,- Kč a díky úspěšným krajským,
ského pozemku: podle vypracovaného geome- se záporným výsledkem ve výši 4 104 469,58 Kč, státním či evropským projektům dotace ve výši
trického plánu se jedná o p.p.č. 121/19, ostatní tato ztráta byla pokryta z finanční rezervy hospo- 5 609 000,- Kč. Podařilo se nám tak zajistit nejen
nutné provozní výdaje, ale i zrealizovat akce dlouplocha o výměře 78 m2, v obci Dubá, katastrální daření města Dubá z minulých let.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 hodobého charakteru za 17 659 000,- Kč.
území Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 komentář starostky: Kontrolorem, pověřeným Finanční prostředky města k 31. 12. 2009 do4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru KÚ LK k přezkoumání hospodaření města Dubá sahovaly výše 6 923 000,- Kč.
zastupitelstva prodej městských pozemků (zá- za rok 2009, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 5f) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žá- Děkuji všem zaměstnancům, kteří se na vedení výboru zastupitelstva o výsledku hospodaření
dost č.ev. 11/10): podle vypracovaného geome- účetnictví města podílejí a jmenovitě děkuji hlavní města Dubá k 30. 4. 2010.
trického plánu se jedná o p.p.č. 498/20, trvalý účetní paní Červené za vzorně odvedenou práci. komentář starostky: K tomuto dni činil zisk
travní porost o výměře 413 m2, p.p.č. 668/14, 5b) SCHVÁLILO po projednání ve finančním vý- 8 587 000,- Kč a celkový stav finančních proostatní plocha o výměře 31 m2, v obci Dubá, ka- boru zastupitelstva kladný hospodářský výsledek středků města dosáhl výše 15 449 000,- Kč.
tastrální území Zátyní. Strana kupující: paní J.M., z hospodářské činnosti města Dubá (organizač- 6) STANOVILO na návrh paní starostky počet
kupní cena činí 17 760,- Kč plus správní poplat- ní složky města Dubá Městské lesy Dubá a Au- členů zastupitelstva města Dubá pro následující
ky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. tocamp Nedamov) za rok 2009, a to ve výši 781 volební období 2010 – 2014, který činí 11.
Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní 085,56 Kč, a v této souvislosti
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode
ROZHODLO na návrh finančního výboru komentář starostky: Pro následující volební
dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto zastupitelstva, že tato částka bude převedena období jsem navrhla zachovat stejný počet zatermínu nedojde k uzavření předmětné kupní z účtu hospodářské činnosti na účet hlavní čin- stupitelů jako v zastupitelstvu současném.
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
nosti města Dubá a bude použita na dofinancovápro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 ní stavební akce „Úprava a zpevnění lesní cesty 7) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru na p.p.č. 2742 a p.p.č. 2744, v k.ú. Dubá“.
a) přípravných prací na zahájení letošní sepro:
11
proti:
0
zdrželo
se:
0
zastupitelstva prodej městského pozemku (zázony Autocampu Nedamov
měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žá- 5c) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve fib) umístění dopravního odrazového zrcadla
dost č.ev. 42/08): podle vypracovaného geome- nančním výboru zastupitelstva předložený rozbor v Dlouhé ulici v Dubé
trického plánu se jedná o p.p.č. 498/19, trvalý hospodaření příspěvkové organizace města Dubá
c) provedené rekonstrukce městského bytu
travní porost o výměře 758 m2, v obci Dubá, ka- – Základní škola Dubá za rok 2009, viz příloha.
v budově č.p. 46 na Masarykově náměstí v Dubé
tastrální území Zátyní. Strana kupující: pan J.P.,
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zad) prezentace města Dubá na konzultačním
kupní cena činí 30 320,- Kč plus správní poplat- stupitelstva záporný hospodářský výsledek hospo- semináři v Hradci Králové
ky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. daření této příspěvkové organizace za rok 2009,
e) nové soutěže „Máme páru!...třídit odpad“
Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní a to ve výši 79 275,53 Kč, a tato ztráta bude pokryf) slavnostního vyhlášení výsledků soutěže
ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode ta rozpuštěním rezervního fondu této příspěvkové „Zlatá popelnice“ 2009
dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto organizace ve výši 50 778,95 Kč a zbývající část ve
g) uzavření Městského úřadu Dubá z techtermínu nedojde k uzavření předmětné kupní výši 28 496,58 Kč bude uhrazena z provozních pro- nických důvodů ve dnech 3. až 9. června 2010
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
středků roku 2010 této příspěvkové organizace.
h) vyhlášených voleb do Poslanecké sněpro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 movny Parlamentu ČR v květnu 2010
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- 5d) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve fiTomáš Novák, místostarosta
ru zastupitelstva na základě písemné žádos- nančním výboru zastupitelstva předloženou vý-
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v dubnu

l Dne 7.4.2010 od 10:05 do 11:32 hodin byla
jednotka povolána Operačním střediskem HZS ÚO
Česká Lípa k hromadné dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 38 v KÚ Jestřebí s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno,

Den s policií

Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa,
Město Česká Lípa, Městská policie Česká Lípa,
Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Vás srdečně
zvou na již 9. ročník akce „Den s policií a ostatními složkami integrovaného záchranného systému“, která se koná na Autodromu Sosnová dne
12. června od 10.00 do 16.00 hodin.
Hlavní program:
10.30
Ukázka práce policejních psovodů
se služebními psy
11.00 - 11.20 Hudební vstup Hudby Hradní stráže a Policie ČR (výběr z populární hudby)
11.30
Ukázka zadržení pachatele příslušníky stálé pořádkové jednotky
12.00 - 12.20 Hudební vstup Hudby Hradní
stráže a Policie ČR
12.30 - 12.40 Představení Krajského ředitelství
policie Libereckého kraje ředitelem plk. Mgr. Milanem Frankem
12.50
Ukázka činnosti zásahové jednotky KŘP Ústeckého kraje tematicky zaměřená na výškové práce
s využitím vrtulníku
13.30
Simulovaný zásah hasičského
záchranného sboru a zdravotníků při dopravní nehodě
14.00 - 14.20 Hudební vstup Hudby Hradní stráže a Policie ČR
14.30
Ukázka práce policejních psovodů
se služebními psy
15.30
Ukázka činnosti pražské jízdní policie
Doprovodný program:
• Škola smyku, měření tachometru policejním
radarem na dráze autodromu
• Besip Team – program s tematikou bezpečnosti v silničním provozu
• Škoda Auto Team – program s tematikou bezpečnosti v silničním provozu
• Městská policie Česká Lípa – vědomostní
soutěže pro malé cyklisty, zábavné soutěže
(hod na cíl, skákání v pytlích, střelba ze vzduchovky na cíl)
• Laserová střelnice, Paintball
• Stanoviště kriminalistických techniků s ukázkou jejich činnosti
• Půjčovna miniautíček, čtyřkolek, elektrických
vozítek a dětský bungee running (přetahování
na laně)
• Skákací hrad
• Armáda ČR – 31. brigáda radiační, chemické
a biologické ochrany Liberec
Stanoviště dopravní policie – předvedení motocyklů YAMAHA 600, dálničního vozidla Volkswagen
Passat R 36, služebního vozidla s mobilním zařízením na vyhodnocení registračních značek, sledování vozidla s mobilním radarem.
Ivana Baláková

že se jedná o prověřovací cvičení jednotek požární ochrany předurčených k likvidacím dopravních
nehod. Na místě byla simulována dopravní nehoda čtyř osobních automobilů se čtyřmi zraněnými
osobami, které bylo nutno vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení a poskytnout
jim do příjezdu Záchranné zdravotní služby předlékařskou zdravotní pomoc. Na místě zasahovaly jednotky HZS ÚO Česká Lípa, JSDHO Dubá,
Doksy a Staré Splavy. Po ukončení prověřovacího cvičení bylo na místě provedeno vyhodnocení
a jednotka JSDHO Dubá, která splnila dané úkoly,
byla hodnocena výtečně.
l Dne 10.4.2010 od 14:57 do 16:01 hodin vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Deštná 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, převrácený
na střeše. Vozidlo v době dopravní nehody převáželo tři osoby, z toho dvě děti do 15-ti let. Osoby
byly po příjezdu jednotky mimo vozidlo a řidička
postupně upadávala do šoku. Na místě byla stabilizována a následně s jedním dítětem předána
do péče Záchranné zdravotní služby. Vozidlo bylo
zajištěno proti možnému vzniku požáru a úniku
provozních kapalin. Uniklé kapaliny byly zlikvidovány 10-ti litry sorbentu Vapex. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 12.4.2010 od 18:17 do 18:51 hodin vyjela
jednotka k úniku ropného produktu na místní komunikaci – „Mlýnek“ s technikou RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik motorového oleje
na komunikaci. Jednotka provedla sběr kontaminované zeminy za pomocí ženijních prostředků do
pytlů a následně zajistila ekologickou likvidaci.
l Dne 27.4.2010 od 14:00 do 17:40 hodin vyjela jednotka do České Lípy – letiště Špičák s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na
místo zásahu se jednotka s technikou zúčastnila
metodického zaměstnání a praktického výcviku
při plnění „Bambi“ vaku pro Leteckou hasební
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službu ČR, která je určená pro hašení požárů
v přírodním prostředí pomocí letecké techniky.
l Dne 28.4.2010 od 13:00 do 14:21 hodin jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy
číslo 9 v KÚ Bukovec 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. Na místě byla
jedna zraněná osoba, které do příjezdu Záchranné zdravotní služby byla poskytnuta předlékařská
zdravotní pomoc. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Unikající provozní kapaliny byly
jímány do záchytného kanistru a sorbční rohože.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 30.4.2010 od 20:51 do 22:10 hodin vyjela jednotka k požáru v lokalitě Vrabcov – Dubová Hora s technikou CAS-25 Liaz, CAS-32 T148
a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 9. Po příjezdu
na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná o požár travního a lesního porostu z důvodu zkratu na elektrickém vedení z trafostanice.
Lokalizace a následná likvidace byla provedena
jedním proudem „C“ a proudem z otočné proudnice. Na místě byl přítomen pracovník ČEZ a.s.,
který zajistil vypnutí přívodu elektrického proudu a Policie ČR. Příčina vzniku požáru byl zkrat
elektrického proudu. Požár byl beze škody.
Jaroslav Hoza

Poděkování

Chtěla bych touto cestou moc
poděkovat policistům z okrsku
Doksy, za příkladnou pomoc
občanům. Dceři byl odcizen telefon
a ve velmi krátké době byl právě jimi
dohledán. I 3000 Kč jsou v dnešní
době slušné peníze a za tuto pomoc
jim ještě jednou upřímně děkuji.

Pažoutová Alena, Dubá

PLACENÁ INZERCE
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Pálení čarodějnic
V pátek 30. dubna se sdružení
dobrovolných hasičů zúčastnilo
každoročního pálení čarodějnic
v autokempu Nedamov. I letos
jsme měli pro děti připravené zajímavé soutěže, tam kde si děti nevěděly rady se splněním soutěže,
pomohli dětem nejen ti, kteří měli
dané disciplíny přidělené, ale i rodiče. Za každé splnění soutěže,
ale i za projevenou snahu, byly
děti odměněny sladkostí. Do této
akce se zapojili nejen dobrovolní
hasiči, ale i klienti Diakonie Dubá.
Myslíme, že si děti toto odpoledne užily. Chtěli bychom poděkovat starostce města Dubá Zdeňce
Šepsové za poskytnutí finančního
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příspěvku na zajištění sladkostí a ještě jednou
děkujeme paní starostce a zároveň veliteli jednotky dobrovolných hasičů panu Jaroslavu Hozovi
za zapůjčení hasičské techniky města Dubá.
Starostka SDH Jínová
Jednatelka SDH Mrázková

Karate klub
Beringin

Dne 22. dubna byli členové KK Beringin požádáni o ukázku tradičního karate v sousedním městě Mšeno, a to u příležitosti vyhlášení sportovce roku. Dubští žáci se rozhodli s touto ukázkou
žákům Mšena pomoci a společnými silami se
postarali o to, že vše dobře dopadlo! Pro velký
úspěch byl KK Beringin požádán o pár dní později (1. května 2010) o další ukázku ve Mšeně,
tentokráte na závodech ploché dráhy. Díky souhře obou měst i přes krátký čas na přípravu opět
vše dobře dopadlo.
Ukázka se skládala z kihonu (základní techniky), kata (souhra akce proti více soupeřům)
a embu (ukázka sebeobrany).
Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravě podíleli, nevyjímaje rodičů ani dětí z KK
Beringin, díky kterým měli žáčci větší motivaci
na úspěch.
Za KK Beringin Marek Hruška

PLACENÁ INZERCE

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1
IČO 45 27 29 56, zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze,
odd.B, vl. 1464
Region severní Čechy, Obchodní služba Česká Lípa
U synagogy 2983, 470 01 Česká Lípa

Vážení spoluobčané,
„Česká pojišťovna“, jako tradiční český zprostředkovatel pojištění na našem trhu, je Vám partnerem ve Vašem
osobním i profesním životě už řadu dlouhých let. Plně si uvědomujeme, že následující období může klást zvýšené
nároky na Vaše ekonomické chování a zvyšovat tak Vaši závislost na finanční situaci. Abychom spolu s Vámi předešli
nepříjemným životním situacím, nabízíme Vám nyní zcela jedinečnou příležitost nechat si BEZPLATNĚ zaktualizovat
nebo odborně posoudit všechny Vaše stávající uzavřené pojistné smlouvy (včetně pojistných smluv od jiných
pojistitelů!!!) a získat tak touto cestou významné bonusy. Např. Pojištění majetku lze kumulovat do jedné pojistné
smlouvy, čímž Vám vzniká nárok na výrazné slevy!
Jak na to?
Stačí, když jednoduše kontaktujete našeho pracovníka a bez toho aniž byste museli navštívit agenturu ČP a.s. v České
Lípě, můžete spolu sjednat tyto produkty:
pojištění domácnosti; pojištění stavby; pojištění odpovědnosti za škody (z výkonu povolání, myslivosti, občanské
odpovědnosti); cestovní pojištění; penzijní připojištění; povinné ručení; havarijní pojištění; životní pojištění;
pojištění průmyslu a podnikatelů
Veškerý servis je samozřejmostí! (hlášení pojistných událostí, kontrola plateb, informace o nových produktech)
Linda Staňková
Výhradní pojišťovací agent
tel.: 777 673 535
e.mail: LiStankova@servis.cpoj.cz
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Čtení z městské kroniky

OBCHODY, ŽIVNOSTI,
SLUŽBY A RESTAURACE

Poměrně široká síť obchodů a drobných živnostníků po roce 1945 se po roce 1948, vzhledem
k politickým událostem ve státě, začala násilným
způsobem transformovat. Vládnoucí dělnická třída
pod vedením KSČ zahájila útok na soukromé podnikání a živnostníky nutila k přechodu do socialistického sektoru. Byla to obdoba i násilné kolektivizace v zemědělství. Z obchodů vzniklo družstvo
JEDNOTA a z řemeslných živností různé organizace, sdružující více profesí . Takto byl organizován
Komunální podnik Doksy nebo Okresní stavební
podnik. Výběru vedoucích a prodavačů ve státních i družstevních obchodech nebyla ale věnována patřičná péče ze strany řídících pracovníků,
což mělo za následek časté defraudace, schodky a v důsledku toho nutné výměny pracovníků.
Zrušením vázaného lístkového systému prodeje
a měnou v roce 1953 došlo k dalším proměnám
v zásobování obyvatelstva. Očekávané zlepšení
nabídky zboží v obchodech se nedostavovalo tak
brzy, jak si lidé představovali. Nedostatky v zásobování vedly k frontám při nákupech, čekalo se
na maso a masné výrobky, na ovoce a zeleninu
i na jiné potraviny. Zboží se schovávalo a prodávalo se tzv. „pod pultem“. Kdo měl známého prodavače, byl na tom lépe. Také průmyslového zboží byl nedostatek. Čekalo se zkrátka na všechno.
Hospodářská situace státu nebyla dobrá a trvala
poměrně dlouho. Ve zprávě MNV je však celá situace zkreslena a naopak vychvalována jako zlepšení v zásobování obyvatelstva. Dnes se mladí
diví, když jim řekneme, že třeba před vánoci jsme
dostali např. pomeranče jen pro děti, na maso stály většinou ženy frontu před prodejnou od 5 hodin
ráno. Kdo přišel později, už se na něj nedostalo.
Pro prodej zboží se stanovovaly příděly, aby se
dostalo na více lidí. Všechno to vedlo k různým
podvodům a kšeftování. Ale byla to doba, závislá
na celkové hospodářské situaci státu a postupně
se situace zlepšovala, ale nedostatky trvaly ještě dlouho.
Do roku 1954 byly v Dubé 3 prodejny koloniálního zboží, prodejna textilu a konfekce, prodejna hraček, obuvi a prodej uhlí. Za doby existence
spotřebního družstva JEDNOTA vznikla i pojízdná
prodejna, která zásobovala okolní obce.
Převody drobných živností do komunálního
podniku znamenaly zhoršení situace pro občany
Dubé v dostupnosti některých služeb. Řada provozoven byla přemístěna do Doks nebo do Bělé
či do České Lípy, takže občané museli mnohdy
i s drobnými opravami zajíždět do těchto měst.
V rámci OPS v Doksech byl později zřízen v Dubé Dům služeb v budově č.p. 6 naproti poště. Zde
bylo umístěno kadeřnictví a krejčovství, květinová síň, mandl a prodej PB plynu v lahvích. V rámci komunálních služeb zůstalo v Dubé truhlářství
a zámečnictví.
RESTAURACE a HOSPODY: Jako největší
restaurační zařízení je uváděn HOTEL SLÁVIA,
později označovaný SLÁVIE. O prvním národním správci v roce 1945 není zmínka. Je znám
pouze údaj, že Slavia měla 29 pokojů pro ubytování, restauraci s výčepem, od roku 1946 pak
sál. V roce 1947 byl hoteliérem Jan KOPECKÝ,
v roce 1951 na krátkou dobu pan BERÁNEK a po

něm pan SINGER. Kolem roku 196O zde působil
pan Bedřich Skalický. Po jeho odchodu do Doks
se vystřídalo několik vedoucích. Byli to pánové
Reisig z Liběšic, s ním účetní Rousek, pak Stibor
Kopečný s panem Chloubou. Nejdéle působícím
hoteliérem pak byl pan Bedřich SKALICKÝ, který
se vrátil v roce 1970 a ve Slávii působil do roku
1986. Po něm převzala hotel paní Jana Marysková s panem O. Krejčíkem, kteří zde byli do roku
1990. Hotel tehdy chtěli koupi, ale ředitelství Jednoty jim ho neprodalo.
Původní hotel Schubert na náměstí dostal v roce 1945 do národní správy pan Beránek z Prahy,
který mu dal jméno HOTEL BERÁNEK. V hotelu
bylo 6 pokojů pro hosty, nebyla zavedena voda,
která se musela donášet ze studny ve dvoře. Zavedení vody do celého hotelu realizovali Beránkovi. Restaurace hotelu zajišťovala též občerstvení při prvních dubských plesech, které se konaly

Kronikář města píše
volné zpracování podle zápisů
v městské kronice
v zámku na Novém Berštejně. V roce 1948 byl
správce hotelu označen za reakcionáře kvůli své
politické příslušnosti k národním socialistům, hotel
musel opustit a ten byl uzavřen a více již nebyl obnoven. V roce 1951 byli Beránkovi rehabilitováni
a mohli se vrátit jako správci do Slavie v Dubé, ale
jen na krátkou dobu, protože hotel už byl přislíben
jinému zájemci, který politicky vyhovoval.
Dalším zařízením byla RESTAURACE KORUNA na konci Poštovní ulice, jejímž správcem
a pak majitelem byl pan Antonín ŠŤASTNÝ. Restaurace fungovala až do 80. let minulého století,
kdy byla zbourána.
Malým restauračním zařízením byla HOSPODA U POTŮČKŮ v Dlouhé ulici, která fungovala
jen několik let po osvobození.
Značně obsáhlý přehled o živnostech v Dubé
je uveden v pozvánce na PRVNÍ OKRESNÍ ŽIVNOSTENSKÝ PLES, který byl 15. 3. 1947 v hotelu
SLÁVIA. Různě veršovanými reklamami jsou tam
uvedeni dubští tehdejší živnostníci a podnikatelé:
Karel ČERNÝ – řezník, Honza DALECKÝ
– jatecký, KRUPIČKA – řezník, Jan HRUŠKA
– taxislužba, Oldřich KEJHA – taxislužba osobní
i nákladní doprava, Oldřich HOŘENÍ – kadeřnictví,
Leo KULHÁNEK – papírnictví, ZLONICKÝ – fotograf, Antonín DOLEŽÁLEK – stavebniny, František ŠVIHNOS – koloniál, Adolf OLIVA – hodinář,
Arnošt KOUBEK – jemná mechanika, HOUDEK
– nákladní doprava, Josef UJKA – kadeřnictví
a holičství, Franta VOLEMAN – truhlářství, Ferda DVOŘÁK – truhlářství, Karel MUSIL – drogerie, Jarmila HOKEŠOVÁ – textilní zboží, KAREŠ
– koloniál, Josef PLICKA – kovář, Míla PETRTIL
– autoopravy, KRON – košíkář, Oldřich ŠVIHA –
pekařství, BARTÁK – uhlí, dříví, František PETR –
zámečnictví, Bohumila ŠÍDLOVÁ – galanterie, Ladislav HERCOG – klempíř, Jaroslav ŠPIC – prodej
a opravy kol, osobní i nákladní autodoprava, KARMAZÍN – krejčí, ŽENATÝ – prodej obuvi, Mirko
OBHLÍDAL – oděvy, ŠIMÁK – kovářství, VANĚK
– pila, SCHOVÁNEK – pekařství, Karel ANTOŠ –
malíř pokojů, Pavel KUCLER – obuvník, František
BAUER – malíř pokojů, KŘIČEK – elektro, radio,
Antonín VYŠINSKÝ – pokrývač, Leopold MRÁZ
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– dlaždič, ŠTUMPF a FLÉGL – natěračství, Karel
VRTIL – osobní autodoprava, prodej benzínu, Karel JOACHYMSTÁL – pekař, Jan HOMOLA – pekař, JEKL – sedlář a čalouník, Josef NOHA – železářství, ŠULC – cukrářství, FRANCE – koloniál.
Někteří živnostníci se objevili v pozdějších letech,
např. Václav LÍZLER – čalouník.
VYBAVENOST OBCE v dalších letech do roku
1968: průmysl a řemesla: 1 mlékárna, 1 šicí dílna,
1 truhlářství, 2 malíři pokojů, 1 kominík, 2 instalatéři, 1 zámečník, 2 krejčí, 2 zahradnictví, 2 holiči, kadeřnictví. Prodejny Jednoty N. Bor: potraviny, lahůdky, mlékárna, masna, cukrárna, ovoce
a zelenina, textil, konfekce, partiové zboží, obuv,
hračky a papír, drogerie, průmyslové zboží. hotel a
2 hostince. Pro zásobování obyvatelstva okolních
obcí bylo zřízeno 5 pojízdných prodejen. Další instituce: OÚNZ – zdravotní středisko Dubá, lékárna,
spořitelna, pošta, autodoprava, kino, stanice SNB,
fara, místní lidová knihovna.
Některé veršovánky z pozvánky na První
okresní ŽIVNOSTENSKÝ PLES v DUBÉ:
Moderní nábytek zhotoví, o tom Vám každý přec
poví, že nešetří dřeva, mistr DVOŘÁK FERDA.
Nejlépe Vám poslouží FRANTIŠEK ŠVIHNOS-obchod koloniální.
Písek, štěrk a náklady, HOUDEK z Dubé dopraví.
Řezník ČERNÝ je Vám znám, uzenin a masa má
vždy plný krám, přijďte se jen přesvědčiti, budete
se dobře míti.
Autem dostanem se všude, dokud HRUŠKA tady
bude, můžete se levně a bezpečně svézti ať za
mrazu, neb až všechno bude kvésti.
Kdo chce vepřové maso míti, musí k DALECKÉMU jíti !
Kdo navštíví město Dubou, jistě spokojeni budou.
Je tam jídlo, pití, láce, není třeba žádné práce, zve
Vás městský hotel SLAVIA – hoteliér KOPECKÝ.
Dobré párky, chutnou šunku, masa co jen hrdlo
ráčí, u KRUPIČKŮ koupit můžeš a spokojen jistě budeš.
Housky, žemle, chleba, dál už mluvit není třeba
– pekařství O.ŠVIHA.
Šňůra na prádlo od FRANTY KRONA z Dubé, do
smrti Vám držet bude.
Po pivě je síla k práci, navštivte ŠŤASTNÉHO lidovou restauraci.
Kdo chce střízliv býti, musí limonádu od ŠUBRTA
z Chlumu píti.
Po Dubé se povídá, že si primát dobyla „ANTOŠ“
firma malířská, zdaleka i ze blízka.
Říká to i papoušek Laura, že nejlepší je malba od
FRANTY BAURA.
Když Vám prší na půdu i u komína, zavolejte pokrývače VYŠINSKÉHO ANTONÍNA.
Kdo chce hodně ušetřiti, musí u Franceho nakoupiti. Žádné velké rozmýšlení, FRANCE dělá
pomyšlení.
Správný čaloun, postroj míti, stačí JEKLA navštíviti
Všechno odřené, ve dvouletce natřeme-ŠTUMPF
a FLEGL Dubá
Tehdy měli mnozí řemeslníci pro svoje počínání hodně humoru a snahy svůj um nabídnout
a prodat. Uvedl jsem je jako vzpomínku na léta,
která zde prožívali po příchodu při osídlování
Dubé. Starší občané si určitě vzpomenou.
Mgr. Kamil Matějovič, kronikář města
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Městská památková zóna Dubá

část VI.
Významným prvkem městské památkové
zóny v Dubé jsou roubené domy, které představují ukázku starobylé dřevěné zástavby města. Památkově chráněných roubených domů je
v MPZ Dubá osm, několik dalších dřevěných staveb v Dubé památkovou ochranu nemá, ačkoliv
by si ji jistě zasloužily.
Původní zástavba Dubé byla z větší části dřevěná, proto také se tak snadno ve městě rozšířily tragické požáry, které Dubou postihly v letech
1692 a 1845. Mnoho dřevěných staveb vzalo za
své také při stavbě silnice 1/9 a další roubené
stavby byly zbořeny poměrně nedávno, v Českolipské a Nedamovské ulici. Zničen byl i památkově chráněný dřevěný dům vedle základní
školy, jehož mozaikovitě skládaný eternitový štít
byl v Dubé ojedinělý. Před několika lety také vyhořel památkově chráněný roubený areál domu
čp. 151 a ačkoliv bylo možné jej opravit, byl následně zbořen.
Většina dubských roubených domů je stavěna
v typickém stylu lidové architektury zdejší oblasti.
Převážně se jedná o patrové stavby se zděnou
částí v místech bývalé černé kuchyně, případně
se zděnými hospodářskými prostorami. Většinou
jsou domy situovány štítovou stranou do ulice,
některé ale byly postaveny k ulici okapovou stranou, například čp. 208, či 178. Patro bývá často
vyneseno tak zvanou podstávkou, jak můžeme
vidět u domu čp. 94 v Dlouhé ulici. Podstávka je

dům čp. 96 je zase ukázkou kombinace zděného
přízemí s roubenou nástavbou patra. Nerovný terén řešily často stavitelé různě vysokými pode-

Dům čp. 178 s vyplétaným štítem a roubením obložené eternitem
Dvojice památkově chráněných domů čp. 96 a 97 s obálkami kol

zdívkami z pískovcových kvádrů. Roubené domy
mají většinou v patře pavlač, unikátní je velmi
dlouhá pavlač domu čp. 110.

Unikátní dlouhá pavlač čp. 110

Ozdobně tvarovaná podstávka a pavlač u čp. 94

unikátní konstrukční a současně i výtvarný prvek, vynášející a odlehčující patro pomocí sloupků umístěných podél přízemních stěn. Starobylý

Dubáček

Ačkoliv na jiných místech Dubska je u roubených domů štít často velmi zdobný, v MPZ Dubá
se vyskytují střízlivější štíty prkenné s profilovanými krycími lištami. Výjimečně nalezneme i štíty
vyplétané, například u domu čp. 178. Svislá tyčovina je ve štítu proplétána slaměnými povřísly a opatřena hliněnou omazávkou a následně
obílena. Většina roubených domů je kryta eternitovými či vláknocementovými šablonami. Tato,
dnes již historická, náhrada za štípaný šindel, je
z památkového hlediska vyhovující. Okna roubených domů jsou poměrně malá, dvoukřídlá, čtyř
až šestitabulková. Jsou po obvodu rámována

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 5. 6.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 19. 6.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 3. 7.
MUDr. Lubomír Picmaus
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 824 900

neděle 6. 6.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 705

neděle 20. 6.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

neděle 4. 7.
MUDr. Karla Ponikelská
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 719

sobota 12. 6.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

sobota 26. 6.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

pondělí 5. 7.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

neděle 13. 6.
MUDr. Eva Pušková
Nový Svět 915, Kam. Šenov
tel. 487 713 206

neděle 27. 6.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

úterý 6. 7.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

střídmě profilovanými plochými lištami, tak zvanými obálkami, často zeleně natřenými. Vchodové truhlářsky provedené výplňové dveře domů
mají většinou v horní třetině tyto výplně prosklené. Odpovídající typ oken a dveří musí být při
rekonstrukcích dodržen, buď opravou původních
nebo zhotovením kopií.
Roubení domů je často lokálně poškozené,
ovšem poměrně snadno lze zničené části trámů,
nebo trámy celé, vyměnit. Takto bylo například
opravováno i roubení domu čp. 96. Spáry mezi
trámy jsou vymazány hmotou z jílu a plev, či řezané slámy, někdy s přídavkem vápna, případně
kravského lejna. Dřevěné konstrukce byly opařovány ochraným nátěrem volskou krví, později fermeží. Barevnost staveb tvoří kontrast mezi
tmavými trámy a obílenými spárami. Někdy bylo
roubení domu na ochranu před povětrnostními
vlivy překryto buď prkenným bedněním nebo
břidlicovými či eternitovými šablonami. To nyní
můžeme vidět na památkově chráněném čp. 178

Zbořené roubené domy v Dlouhé ulici, čp. 112 a památkově chr

nebo na domě čp. 205. V pozdějších letech se
obvodové roubené stěny také upravovaly hliněnou omítkou, dávaly se tak zvaně do kožichu,
a následně bílily, případně se roubené stěny obezdívaly, jak můžeme vidět v přízemní části průčelí čp. 110. Dům čp. 202 u Máchadla má roubení obité prkny s nápodobou kvádrového zdiva
a šedým barevným nátěrem.
V mnoha roubených domech se dochovaly
i některé zajímavé prvky v interiéru, ať se již
jedná pozůstatky bývalé černé kuchyně a dveře
s původním kováním v čp 178, či povalový strop
s hliněnou vymazávkou spár v čp. 96. I takové
cenné detaily je třeba uchovat, protože představují pouto současného člověka s minulostí. Samozřejmě i roubené domy je možné přizpůsobit
moderním požadavkům na bydlení, ale vždy je
třeba zachovat co nejvíce původních prvků.
Markéta Myšková, PhDr.Pavel Bureš

Dubáček -
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Pane
Matějovič,
jste
kronikářem
Města Dubá. Jak
jste se k tomu dostal a kdy?
Než řeknu, jak jsem
se k tomu dostal, tak
řeknu něco o dubské kronice, jak to
s ní vůbec bylo. Už
jsem to v Dubáčku
publikoval, ale chtěl
bych to znovu připomenout. Když někdo přišel
za mnou už teď v pozdějších letech, kdy kroniku
dělám, tak se třeba ptal, jestli se může do kroniky podívat a myslel si, že kronika je tady dlouhá
léta. Ona ale tak dlouho neexistuje.
A jak jsem se dostal ke kronikaření. Když
jsem v roce 1954 přišel v Dubé na školu, tak
tady byl ředitel pan Václav Tylchrt. A ten jednou
dostal úkol od místního národního výboru, aby
napsal retrospektivu dubské kroniky, protože tady
kromě školní kroniky a německy psané kroniky,
která je v archivu v České Lípě, nic neexistovalo.
Pan Tylchrt byl němčinář, takže mohl německé
materiály studovat. Sepsal něco od prvních známek o Dubé někdy v 11. století. Já jsem tehdy
učil výtvarnou výchovu a pan Tylchrt řekl: „Já Ti
to dám a Ty to přepíšeš do kroniky, protože umíš
pěkně psát, a uděláš tam nějakou výzdobu“. Takže jsem začal přepisovat, a v roce 1957 jsme to
předali Místnímu národnímu výboru s tím, že kronika je napsaná a aby určili kronikáře, který bude
průběžně dělat zápisy. Pan ředitel to napsal do
roku 1945, O tomto roku osvobození a osídlování
Dubé napsal jen všeobecnou formulaci a skončil výsledkem voleb do ústavodárného Národního shromáždění.
Já jsem mezitím třeba po půdách sehnal nějaké staré fotografie a dokumenty. Dostal jsem
z MNV kroniku a trošku jsem ji pokazil, protože
jsem neměl žádné informace o tom, jak se mají
obecní kroniky psát. Udělal jsem titulní list - našel jsem obrázek, jak vypadala Dubá v roce 1749
a ten jsem překreslil. Objevuje se i v dalších současných publikacích. Také jsem na levou stranu
lepil fotografie a na pravou jsem psal. Později,
když jsem se dostal k vlastnímu kronikaření, tak
jsem zjistil, že to je špatně a že se fotografie mají
uchovávat jako přílohy mimo kroniku. Když jsme
ale měli později schůzky kronikářů, tak jsem se
dozvěděl, že jsou kroniky z různých obcí, které
už jsou v archivech, a že jsou v nich například
nalepeny i novinové články.
Takže se tradovalo, že by se články a fotografie neměly lepit, protože – a je to pochopitelné – ta kronika nabývala na svém objemu, pak
se nedá pořádně zavírat, začíná povolovat vazba
a kronika se ničí.
Ale zpět k dubské kronice. Když jsme ji předali, tak tehdejší funkcionáři měli radost, že mají
kroniku. Horší bylo, když ji měl kronikář ukázat
na schůzce kronikářů, protože tady žádný kronikář nebyl ustanoven. Prý to nikdo nechce dělat
(možná měli pravdu, na to se lidi nehrnou). Takže když byla schůzka kronikářů, buď se omluvili, nebo tam poslali nějakého úředníka. Tak to
bylo až do roku 1970. Do kroniky nikdo nezapsal ani čárku.

Rozhovor

Pak kronikaření dali jednomu členu rady. Ten
tam udělal takový všeobecný zápis (roky 1971
– 1976). A když viděl, že předchozí zápis končí
v roce 1945, vynechal nějaké stránky s tím, že
to někdo dopíše.
No a já jsem se ke kronice prakticky dostal až
v roce 1978 a od té doby jsem psal pravidelně roční zápisy. Už jsem popsal tři velké knihy (každá má
kolem 470 stran). Tam jsem zapisoval jen faktické
údaje a vše ostatní jsem dokumentoval na volné
listy. V průběhu let jsem se seznámil s jedním starým kronikářem z Jablonného v Podještědí, s kterým jsme si vyměňovali zkušenosti. Dával přílohy
do obalů a do šanonů. K tomu byly připomínky z archivu, že ty obaly mohou něco ničit nebo se přilepovat na fotografie a podobně. On to ale tímto způsobem dělal už desítky let a ještě se nic nezkazilo. I já
to dělám dlouhá léta stejným způsobem a opravdu
se nic nestalo. Má to velkou výhodu, že se to dá
snadno vyndat a třeba použít na výstavách.

...s kronikářem Města Dubá,
učitelem v.v., výtvarníkem
a hudebníkem,
panem Kamilem Matějovičem
Tak takhle jsem se dostal k pravidelnému
psaní kroniky. Už jsem několikrát upozorňoval
někdy začátkem devadesátých let, aby si Město vyhlédlo nějakého nového kronikáře – ne, že
by mě to nebavilo! – je to práce hodně namáhavá, a někdy mi chybí nápady. Jenže to nikdo
nechce dělat.
V posledních letech – možná během sedmi
let – jsem sháněl materiály k chybějícím zápisům

z let 1945 – 1970. Když jsem něco objevil, dával
jsem to zvlášť do krabic. Říkal jsem si, že se to
někdy hodí. A pak jsem se rozhodl, že to použiji
na dopsání chybějících let. Bylo to složité, ale řekl
jsem si, že už mi přibývají léta, a jestli chci něco
takového pro Dubou udělat, tak se do toho musím
pustit. Nakonec se to povedlo, i když to není nic
světoborného. Byl jsem vázán těmi padesáti vynechanými stránkami mým předchůdcem. Přitom můj
roční zápis se vejde zhruba právě na padesát stran.
A já jsem měl těch padesát stran na dvacet pět let.
Tak jsem musel hodně zestručňovat. Snad jsem vy-
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bral to nejpodstatnější a to je to, co teď vycházelo
a vychází v Dubáčku. Něco je upraveno a něco je
v originálním zápisu. Pokud si to někdo bude chtít
uchovat a bude si Dubáček kupovat, tak tam bude
mít v podstatě zápis od roku 1945 do roku 1970,
i když některé údaje jsou až asi do roku 2000, a ty
jsou uváděny již v pravidelných zápisech. Projednávali jsme to na úřadu i s letopiseckou komisí, něco
jsem doplnil. Teď je kronika psaná a doplněná od
začátku vzniku Dubé až do současnosti.
Je škoda, že hodně zápisů v průběhu staletí shořelo. Některé dokumenty se dají najít
třeba v archivu v České Lípě, ale je to psané
v němčině a kurentem. Zkoušel jste i tam získat informace?
Já němčinu celkem ovládám, domluvím se,
číst umím, a tak jsem se tam vypravil, když jsem
zjistil, že je tam německá kronika. Půjčili mi ji, já
jsem ji dychtivě otevřel, a když jsem to uviděl, tak
jsem si řekl, že to nebude možné. Mám dojem, že
tu kroniku někdo psal také retrospektivně, protože mi to připadalo jako souvislá kniha.
Až kolem roku 1930 se začínají objevovat
zápisy psané latinkou, jsou však krátké. Objevily se i dva zápisy psané česky, ale i ty byly velice
skromné. Například v jednom roce, nepamatuji se,
v kterém, tam byl jediný zápis: „V tomto roce byla
cena žoku chmele…“. Jako kronikářský údaj je to
zajímavé, ale na roční zápis je to velice slabé.
Ano, je to škoda, že staré kroniky shořely.
Myslíte, že by se dala nějaká zmínka o Dubé najít v Německu?
To nevím. Když ředitel Tylchrt dělal zápisy,
tak říkal, že někdo tady v Dubé měl nějakou kroniku, a to kroniku psanou česky. My jsme si mysleli, že v roce 1938, kdy se Češi stěhovali do vnit-

rozemí, mohl někdo nějakou kroniku vzít s sebou.
Později jsme se dozvěděli, že nějaká paní z Dubé
ji měla. Půjčila ji, ale nevěděla komu. A stopa po
kronice se po roku 1945 ztratila snad u nějakého zastupitele Dubé. Je to škoda, mohlo tady být
alespoň něco.
Pane Matějovič, zatím Vám za rozhovor děkuji, ale jak jsme se dohodli, budeme na podzim pokračovat, abychom si popovídali i o učitelství a Vašich uměleckých aktivitách.
Miroslav Málek

Výlet na kole

Z Dubé vyrazíme po hlavní silnici směrem na
Prahu. U kostela pak odbočíme vpravo, směrem
na Tuhaň. Asi po 3 km dorážíme k odbočce na
Zátyní a Lhotu, kam také vpravo odbočíme. Projedeme obcí Zátyní, poté vystoupáme na vrchol

řínska. Je to fyzicky nepříliš náročná spíš rovinatá lesní cesta, mírnější stoupání zažijeme pouze
před Husou, kde můžeme udělat krátkou zastávku – jde o pískovcový útvar na vrcholu hřebene,
ve tvaru husy s ohnutým krkem a dalšími zajíma-

zvané „bročky“ s mohutným skalnatým Vlhoštěm
v pozadí, vlevo pak zříceninu hradu Ronov. Za
Liticemi pokračujeme dál na Holany s krásným
rozhledem na holanské rybníky a v pozadí Lužické hory, Ralsko, Ještěd aj. Po cca 8 km jsme již

Dubá - Blíževedly - Holany - Dubá

Vlhošť z Husí cesty

silnice nad Lhotou, kde vlevo začíná cyklostezka
zvaná „Husí okruh“. Na ni odbočíme a po krátkém
stoupání se dostáváme na Husí cestu, malebně
se vinoucí po lesním hřebeni severní části Koko-

JAVOR MLÉČ

Acer platanoides
Javor mléč, či javor mléčný je opadavý listnatý,
hluboko kořenující strom z čeledi javorovitých
– Aceraceae. Dorůstá výšky až 30 m, ale není
dlouhověký. Dosahuje věku maximálně kolem
150 – 200 let. Kmen, který může mít průměr
až 1 m, nese široce oválnou až kulovitou korunu. Borka mladých stromů je šedá, hladká.
Později je tmavě šedá, podélně brázditá. Listy
javoru mléče jsou vstřícné, s čepelí až 17 cm
dlouhou a až 20 cm širokou, mají typický tvar
s 5 – 7 ostnitě zubatými laloky. Dlouhý řapík
listu při ulomení roní bílé mléko. Na podzim se

Javor mléč, kultivar Globosa, v Českolipské ulici v Dubé

vými pískovcovými útvary v okolí. Vpravo se pak
tyčí nejvyšší vrchol Kokořínska – Vlhošť (614 m.
n.m.). Po dalším nedlouhém, ale prudším stoupání (zbabělci vytlačí) se již dostáváme nad Skalku
k lesnímu občerstvení, zde je možno svlažit hrdlo
Svijanskou jedenáctkou. Nyní již sjedeme přímo
do obce Skalka a dále až ke křižovatce s hlavní
silnicí, zde se pak dáme doprava a sjedeme do
Blíževedel. Na náměstí okolo morového sloupu
odbočíme doprava a asi po 200 metrech vidíme
kostel a především nalevo, přímo proti němu,
hostinec U kostela (jak jinak). Jedeme až na konec hospody a odbočíme vlevo přímo do dvora.
Je zde hezké sezení, dobré pivo a jídlo a pohled
na živočišstvo (zejména opeřence) různých druhů. (P.S. je zde možno krom ubytování i objednat
např. víkendový pobyt se zabijačkou – mnohým
se již sbíhají sliny...) Až uhasíme hlad a žízeň
a necháme žaludku slehnout, pokračujeme dále
doleva dolů na Stranné a Litice, míjejíce řady
chmelnic, vpravo pak bizarní pískovcové skály

v Holanech – zde je možno se vykoupat i občerstvit a ze zajímavostí navštívit zříceninu hradu
Vítkovec u kempu, oboru Vřísek nebo nedalekou tvrz Jiljov (lépe s sebou mít mapu). Z Holan
pokračujeme kolem hřbitova směrem na Dubou,
cesta vede krásným údolím do mírného kopce,
projedeme Loubí, Heřmánky a vystoupáme až do
Dřevčic, kde dehydratovaní cyklisté doplní tekutiny v hostinci U Adamců a poté je již jen nenáročných 5 km až do Dubé.
Vaše Miluška Marklová, cyklistický nadšenec

listy zbarvují výrazně žlutě až červenozlatě. Zelenožluté květy ve vzpřímených chocholičnatých
latách rozkvétají koncem dubna před rašením listů. Plodem je plochá dvounažka s křidélky, které
svírají široce tupý úhel.
Rod Acer zahrnuje asi 150 druhů, které se
převážně vyskytují v mírném a subtropickém
pásmu severní polokoule. Jedná se původní
Evropskou dřevinu, rostoucí od Norska a Švédska po Ural, na jihu zasahuje do severní Itálie
a na Balkán. Ve Velké Britanii byl uměle vysazen až v 17. století. Javoru mléči vyhovuje polostín, dobře roste v listnatých lesích s půdami
minerálně výživnými, vlhčími, snáší znečištěné
ovzduší, ale vadí mu zasolené půdy. Má málo

škůdců, je sice mrazuvzdorný, ale teplomilnější než javor klen.
Dřevo javoru mléče je trvanlivé, žlutobílé
a ačkoliv je tvrdé, dobře se obrábí a leští. Používá se k výrobě hudebních nástrojů, nábytku,
nábytkových dýh a hraček. Z lesnického hlediska je více ceněn odolnější javor klen. Javor mléč
bývá často pěstován v parcích a zahradách v řadě ozdobných kultivarů, lišících se vzrůstem, či
tvarem a barvou listů. Jedním z nejčastějších
kultivarů je „Globosa“ s nízkou kulovitou korunou. V Dubé nalezneme tento kultivar například
v parku v Českolipské ulici. V Libereckém kraji
není mezi památnými stromy žádný javor mléč.
–myš–

Jeden z holanských rybníků, v pozadí zřícenina Ronova

Detail listů javoru mléče

Ze života škol

Titul obhájen!

V červnu 2010 uplynou dva roky od udělení titulu Ekoškola ZŠ Dubá. Titul se uděluje na dva
roky. Proto se děti z ekotýmů a všichni ve škole
museli řádně připravit na prověření všech aktivit projektu.
14. dubna proběhl audit k projektu Ekoškola.
Auditorky Alžběta Černá a Mgr. Monika Hošková
DiS. prozkoumaly všechny potřebné náležitosti,
které škola musí předložit, pokud chce požádat
o nový titul. A to my jsme tedy chtěli!
Ekoškola Dubá oznamuje: Auditoři navrhují
udělit titul Ekoškola na další dva roky! Hurá!
To ovšem vůbec neznamená, že máme pohov. Naopak! Máme co vylepšovat. Z výsledků
auditu a doporučení budeme vycházet i v dalších
aktivitách. Prioritou veškerého dalšího snažení
bude preference spolupráce v ekotýmu dětí, více
úkolů směřovat na žáky a zároveň přenést na ně
více odpovědnosti.
Titul si převezmou zástupci dětí z řad ekotýmů v červnu v prostorách parlamentu ČR.
Mgr. Jana Mašková

Bodlinky
na výpravě

Stopařská výprava Bodlinek proběhla ve čtvrtek
20. května. Hledali jsme nová mraveniště, která
měla být podle popisu nad Mlýnkem. Cestu jsme
si vylepšili nejrůznějšími pozorováními. Tak např.

Míša a Kuba se porovnali s novým obilím. Pak
jsme došli k louce plné odkvetlých pampelišek
a tak jsme si zahráli na roznašeče semínek. To
by nám šlo! Další pozornost upoutala beruška na
listě, brouček na pampelišce a pásovka na stonku trávy. Senzace, co se v přírodě dá vidět, když
člověk nespěchá! Pavouček na kůře stromu byl
téměř neviditelný! Lesní domečky nás jako vždy
uchvátily, stavěli jsme jako o život. Kapky vody
na listě na nás počkaly u lesa. Šneček se nechal
pochovat od Áji. Prostě senza den, ani nám nevadilo, že ta mraveniště nebyla odhalena.
Jana, Pavel, Bodlinky

PODĚKOVÁNÍ

Za celoroční spolupráci
a zajištění dopravy na výletech
děkujeme firmě MIROBUS
a panu Lupoměskému.

MŠ Dubá

Den Země

22. dubna se každým rokem aktivně zúčastňuje oslav Dne Země i Ekoškola Dubá. Letos se
všechny třídy vypravily ven do přírody. Pro I.,
II.A, II.B třídy si připravily program Lesy ČR.
Děti se seznamovaly s nejvýznamnějším přírodním společenstvem pro člověka – lesem. IV. třída
společně s PT 1 putovala k rotundě Svaté Barbory a cestou sbírala odpadky po lhostejných návštěvnících lesa. V. třída v rámci projektu Dárek
pro Zemi uklidila plochu u stáčírny vod v Dubé.
Originálním nálezem byla obrovská pneumatika!
VI. a VII. třídy pomáhaly pod vedením ekoložky
Zuzky Martínkové při úklidu v autokempu Nedamov. VIII. třída čistila paseku na pískovně v Rozprechticích a IX. třída s PT 2 zase paseku na
Křenově pod vedením pana Stibora. III.třída to
všechno zmapovala a vytvořila přehlednou mapu
i s fotkami. Všichni si den užili, jelikož počasí bylo
slunečné! Všichni přispěli aktivitou k lepšímu prostředí kolem sebe.
Mgr. Jana Mašková

Výtvarná soutěž

Žabí tah ukončen

Letošní jarní tah žab začal 23. března a byl
ukončen 25. dubna. Na záchraně obojživelníků
se letos podílely děti z MŠ Dubá, děti z I., II.A,
II.B, III., IV. třídy a oddíl Bodlinky s chovatelským kroužkem. Celkem bylo letos zachráněno
624 kusů žabiček (vloni pouhých 299!).
Za období jaro 2003 – jaro 2010 je to už 3 725
kvákalek! Děkujeme všem za pomoc a věříme, že
i příští rok bude o žabky dobře postaráno.
Mgr. Jana Mašková

Aj, ty ptáčku...

Společnost přátel přírody Čmelák připravila pro
žáky základních škol soutěž, týkající se pozorování ptáků v blízkosti lidských obydlí. Ze ZŠ Dubá
se přihlásily třídy IV. a V. a oddíl Bodlinky. Odměnou jim byl Den s ornitologem a výsadba keřů do
školní zahrady, které škola obdržela zdarma podle svého výběru. A tak se ve středu 19. května
sázelo. Zahradu okrášlí keře svídy, kaliny a hlo-

Dne 23. února proběhla v družině „ Výtvarná
soutěž“ na téma POHÁDKOVÁ POSTAVA. Úkolem dětí bylo nakreslit svoji oblíbenou postavičku
z pohádek, večerníčků nebo z kreslených seriálů.
Děti se pustily do práce a pod jejich rukama začaly vznikat krásné obrázky. Najednou tu byl Pat
a Mat, Ferda mravenec, medvídek PÚ, Rumcajs,
víla Amálka, Křemílek, ale i princezny, loupežník,
králíci z klobouku, aj. Bylo se na co dívat, všem
se obrázky moc povedly. Proto jsme se s kolegyní Jindřiškou Plzákovou dohodly, že výkresy
vystavíme v jídelně. Chtěly jsme, aby z té krásy měli něco i ostatní. Děti měly radost, že svůj
obrázek mohou ukázat nejen paní učitelce, ale
všem, kdo chodí na oběd. I když to byla soutěž,
nechtěly jsme vyhodnocovat jednotlivce a rozhodly se ocenit všechny. Děti dostaly diplom pro
malíře a sladkou odměnu. Výtvarné odpoledne
se všem líbilo a já už teď přemýšlím, co si opět
nakreslíme.
Vedoucí vychovatelka Lenka Treutnerová

hu, rozšíří se i živý plot z ptačího zobu. Děti tak
budou moci pozorovat ptačí svět přímo v zahradě. Z keřů totiž vyroste řádné „křovíčko“, které
je pro úkryt a hnízdění ptáků nezbytné. Děti se
seznámily se zajímavostmi ze světa ptáků (např.
výr váží až 3 kg a sýkorka jen 20 dkg, ptákem
roku 2010 je kukačka, kos sezobe za sezónu až
75 kg housenek!) a zasoutěžily si. I když počasí
moc nepřálo, děti si vše řádně užily.
Mgr. Jana Mašková

Dne 28. dubna se konala akce ŠD „Čarodějnické
sportovní odpoledne“. Hlavním úkolem dětí bylo
převléci se do čarodějnického. Někteří bohužel převlečení neměli,
což nás velmi zklamalo, ale kdo měl kostým,
moc mu to slušelo. Nejprve jsme se společně
vyfotili a pak už jsme
odcházeli na hřiště u
autobusového nádraží.
Zde děti soutěžily v netradičních – čarodějných
disciplínách.
Házely
kroužky, chodily na chůdách, přenášely míček na lžičce, snažily se trefit
košťátkem do kruhu a zkusily si, jak daleko hodí

smetákem. Moc se jim líbilo, když závodily mezi
sebou v běhu s větším míčkem na lžíci. Zkrátka
děti si zasportovaly, ale
i zaskotačily jako praví
čarodějničtí učni. Ráda
bych poděkovala paní
Tomíčkové za pomoc
při soutěžích a také
paní Horské, která pro
děti přinesla sladkosti.
Děti byly odměněny čarodějnickým diplomem
a sladkostmi a já s Jindřiškou Plzákovou jsme
měly radost, jak nám vyšlo pěkné počasí a jak
se sportování vydařilo.
Lenka Treutnerová, vedoucí školní družiny

Čarodějnické sportování
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Přírodovědný kroužek v MŠ Školní hry MŠ

Naše Včelka Mája má za sebou první rok „života“
v MŠ. Našla si obydlí na zahradě v domečku u jezírka. Během roku se nás tu slétalo zhruba 14,
a postupně jsme se seznamovali s životem v úlu
a v přírodě kolem něj. Jak to vlastně v úlu vypadá a co tam včeličky dělají, jsme se dozvěděli
od pana Žaloviče, který nám prázdný úl přinesl
ukázat, a později nás vzal na svou zahradu, kde
jsme nahlédli i do úlu plného pracovitých včeliček, samozřejmě za sklem. Za tuto ukázku a zajímavé povídání mu děkujeme a těšíme se na další

ně jako Mája, a zaslouží velkou pochvalu a sladkou odměnu, která je teprve čeká. Jsem ráda,
že nápad založit přírodovědný kroužek se ujal
a už se těším na příští školní rok na nové i stávající včelky.
A nakonec naše básnička:
Já jsem včelka malá
jmenuji se MÁJA.
Vilík je náš kamarád
ten si s námi bude hrát.
Bohumila Mynaříková (teta Kasandra)

Kamarádi ze Želíz

Naše školka spolupracuje již několik let s mateřskou školkou v Želízích. Pravidelně tam jezdíme
na pohádky Divadélka s úsměvem. Společně vyrážíme do ZOO a na školu v přírodě, kde mají
děti možnost se lépe poznat. Rádi se zúčastní

spolupráci. A co jsme vlastně celý ten rok dělali? Na podzim jsme omrkli náš „revír“ a uklidili ho
od odpadků, připravili jsme hromádky z listí pro
ježky na zimu a při tom poznávali druhy stromů
v lese. Celou zimu, kdy včelky spí, my nezaháleli
a pomáhali zvířátkům. Zásobovali jsme krmítka
pro ptáčky a nosili dobrůtky do krmelců. Zbylo
i trochu času na zábavu – stavění iglů, sněhuláků a bobování. Na jaře jsme vyrazili opět do terénu pozorovat, jak se příroda probouzí a čeká
na nás. Opět bylo všude plno odpadků, studánka U skokana potřebovala vyčistit a na med bylo
třeba natrhat osmset pampelišek. Tohle všechno
jsme zvládli, a máme v plánu spoustu dalších
nápadů a aktivit. Jako teta Kasandra jsem ráda,
že moje „včeličky“ byly tak pilné a zvídavé, stej-

sletu čarodějnic u nás na zahradě, a u nich pořádáme každoročně na závěr školního roku zábavné dopoledne na určené téma. Podnikli jsme
např. indiánsko výpravu na Čertovy hlavy a letos
to bude vodnická naučná stezka podél potoka.
Na konci června nás naši kamarádi navštíví
za účelem využití zahradních atrakcí, a za příznivého počasí máme v plánu se jít společně vykoupat do Nedamova.
Takže další spolupráci zdar a kamarádům nazdar v příštím školním roce.
Bohumila Mynaříková, MŠ

Jaro, léto, podzim, zima,...

...v zahradě je vždycky prima.
O tom se již mohly přesvědčit nejen děti, které navštěvují Mateřskou školu, ale i maminky s dětmi,
které do školky nechodí. Jsou to hlavně rodiče dětí
z Klubu Dubáčků, ale také maminky na mateřské
dovolené se svými batolaty a dětmi školou povinnými. S příchodem jara je návštěvnost opravdu veliká. Nejvíce se dětem líbí trampolína, na kterou se
po zimě těšily, pak veliká skluzavka, kolotoč, ale
i vláček je velikým lákadlem.
Na jaře jsme zde uspořádali školní kolo Dětských sportovních her, které vyhlásil Liberecký kraj.
Soutěžili jsme ve skoku do dálky, děti se velmi snažily a podávaly vysoké výkony. Také nás navštívili
kamarádi z MŠ Želízy, kteří zde byli již podruhé,
a moc se jim tady líbí. Dokonce tak, že si naplánovali celodenní pobyt v naší školce, aby měli dostatek času pořádně využít všechny možnosti, které
zahrada nabízí. Na společnou akci pod názvem
„Vodnický den“ se již všichni moc těšíme.

S příchodem jara děti s paní učitelkou velmi
často začaly využívat altán u jezírka, kde provádí
různé pokusy, pozorování a další aktivity spojené
s přírodou – to vše na svém přírodovědném kroužku „Včelka Mája“. Altán využívají děti i při jiných výukových aktivitách s ostatními učitelkami.
U jezírka vzniká přírodní sezení, aby zde
děti mohly relaxovat, tato část zahrady je využívána například i pro výtvarnou činnost, kdy
zde děti zkouší zaznamenat to, co vidí kolem
sebe. A že zahrada byla zajímavá i v zimě dokládá to, že děti hojně využívaly kopec v areálu k zimním hrátkám a bobování, stavěli jsme
sněhuláky, lezecká stěna posloužila jako základ
pro iglú, které letos vydrželo opravdu dlouho.
Fotografie z akcí najdete na webových stránkách Mateřské školy – www.materskaskoladuba.estranky.cz.
Takže motto názvu je opravdu výstižné.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ

Sportovní hry pod záštitou Českého atletického
svazu a Českého kubu olympioniků jsou určeny
pro všechny děti z mateřských škol po celé ČR.
Cílem projektu je zápis do České knihy rekordů
a vést děti ke sportu a umět hrát fair play.
Naše školka se přihlásila do těchto her již podruhé, letos pod názvem “Vytvoř rekord – dohoď
do Kanady!” Součtem hodů do dálky tenisovým
míčkem všech zúčastněných je třeba přehodit
oceán do olympijského Vancouveru, což je zhruba 8 500 km. Zapojit se můžou i rodiče, prarodiče
a sourozenci, kamarádi. Pokusíme se společně
s nimi přispět co největším počtem metrů. Výsledky budou známy na konci června a budeme
vás o nich informovat. Bližší informace o těchto
hrách najdete na www.skolnihry.cz .
Bohumila Mynaříková a kolektiv MŠ

Výlet do Liberce

V květnu jsme s dětmi z MŠ navštívili město Liberec, kam jezdíme každoročně do ZOO.
Tentokrát bylo naším cílem divadlo, kde jsme
shlédli dvě pohádky, a poté jsme měli v plánu vyrazit na Ještěd, ale bohužel nám počasí nepřálo, mlha
a déšť nás inspirovaly k návštěvě botanické zahrady.
A nelitovali jsme. Rozlehlé pavilóny plné cizokrajných
květin, keřů a stromů nás uchvátily. Mohli jsme se zde
přenést např. do Austrálie, do africké džungle nebo
pralesa, na Madagaskar či do pravěku. Zajímavá byla
i expozice masožravých rostlin a obřích kaktusů. Dětem se asi nejvíce líbila akvária plná tropických ryb,
vodních živočichů a korálů. Úžasná barevná scenérie.
Po prohlídce jsme se vydali na zmiňovaný Ještěd, ale
jelikož se počasí neumoudřilo pouze jsme kolem projeli a tuto zajímavou stavbu si prohlédli z autobusu.
Tak snad příště to bude i s vyhlídkou z vrcholu.
Bohumila Mynaříková, MŠ

Předplavecký kurz

Není důležité naučit se plavat, ale nebát se
vody a umět se v ní bezpečně pohybovat. To je
cílem předplaveckého kurzu v MŠ. Plavat seděti
budou učit až ve škole, kde je plavecký výcvik
povinný. Jezdíme do bazénu dobrovolně, pokud
se někdo bojí a je poprvé ve „velké vodě“, má
možnost využít pouze brouzdaliště s delfínem
a malou skluzavkou a postupně zjišťovat, že pohyb ve vodě je fajn a vydat se i do větších hlubin”po kolena”. Ti, co jsou ve vodě jako doma,
mají na závěr každé lekce možnost využít tobogán, velkou klouzačku a divoukou řeku. Plavčíkům děkujeme za trpělivost, pro děti vždy vymyslí
hezký program s písničkou a gumovými zvířátky,
a ty rázem zapomenou, že se vlastně vody bály.
A všem malým plaváčkům patří pochvala.
B. Mynaříková, J. Sloupová, G. Garrihy a asistentky
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Výstava obrazů
Kamila Matějoviče

Zároveň s výstavou Fotoklubu-Dubá uspořádal
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací v Galerii Pošta výstavu starších
i zcela nových děl dubského kronikáře a malíře pana Kamila Matějoviče, jako oslavu jeho

Kultura

Dvojí výstava

V Dubské Galerii Pošta bude v sobotu 12. června
v 18 hodin zahájena výstava, která různými uměleckými prostředky oslavuje romantickou krásu
krajiny kolem Dubé i s půvabem zákoutí samotného města Dubá i okolních obcí a osad. Společná výstava obrazů a kreseb pana Kamila Matějoviče a fotografií členů Fotoklubu-Dubá potrvá do
11. července. Galerie je pro návštěvníky otevřená
vždy v neděli od 10 do 12 hodin, ve středu od 9 do
11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín
prohlídky je možné si dohodnout na telefonním
čísle 607 138 832. Výstava bude otevřená i v den
oslav města 26. června od 10 do 14 hodin.
–myš–
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Máchovo
jezero

Richard Homola představuje ve svém fotografickém cyklu mimo jiné známou turistickou destinaci jako krajinu usebrání i obyčejného odpočinku.
Krajinu po sezóně, po slavnosti, krajinu bez člověka, ačkoli jeho přítomnost tu konstantně vystupuje v mnoha motivech a detailech, jež jsou
zdrojem jemného humoru i melancholie.

Fotoklub–Dubá

významného životního jubilea. Na této výstavě představí pan Kamil Matějovič i některé své
méně známé obrazy a naváže tak na loňskou
soubornou výstavu v téže galerii.
–myš–

Andílci
v Crystalu

Na samém konci roku 2008 byl v Dubé založen
fotoklub, jehož cílem bylo sdružit fotografy amatéry z Dubé a okolí, kteří jako jedno ze zásadních
témat své tvorby považují zachycení krás Dubska
prostřednictvím umělecké fotografie. Členy klubu
jsou dubští fotografové Petr Čech, Václav Zýval,
Roman Šrubař, Martin Rupert, Miroslav Pliczka
a Tomáš Novák a dále Jiří Heier z Obory.

Jedinečné zahájení školního roku v Kulturním domě Crystal zažije celá rodina 4. září od
17 hodin. Poprvé do České Lípy přijíždí dívčí
skupina 5 Angels, kterou zná snad každé dítě.
Davy fanoušků tohle uskupení provázejí všude a odměňují je vyprodanými sály. Nenechte
foto Martin Rupert

V červnu a červenci představí Fotoklub díla
svých členů na výstavě, uspořádané Podbezdězským spolkem intelektuálním a poetickým
v prostorách Galerie Pošta v Dubé.
–myš–

Soubor pořízený velkoformátovou kamerou o rozměrech 13 x 18 cm vznikal od roku
2002, v rámci výstavy v českolipském Vlastivědném muzeu a galerii mají návštěvníci možnost zhlédnout přes třicet černobílých zvětšenin
(50 x 60 cm). Fotografie z této série byly v roce
2007 oceněny třetím místem v soutěži „Štíty Viléma Heckela“. Výstava potrvá do 17. července.
Bc. Jana Jakubská, DiS.

Tajemný Karel Hynek Mácha

si ujít exkluzívní koncert pro celou rodinu ve
stylu Hannah Montana. Dívčí skupina 5angels
je o tanci, energii a radosti ze zpívání. Potěší
rytmy disco a R’n’B, které rozhodně nenechají sedět v klidu. Pěveckou a taneční skupinu
5angels tvoří pět krásných “andílků”. Vstupenky jsou již v prodeji!
Tereza Badinová

Když 23. dubna 1836 vydal Karel Hynek Mácha
vlastním nákladem svou básnickou skladbu Máj,
nikdo netušil, že to bude dílo, které nenechá v klidu i po 175 letech výtvarníky a čtenáře. I dosti
sebevědomý básník Karel Hynek Mácha jistě netušil, že se jeho dílo dočká více jak 200 vydání
a bude stále čteno a ilustrováno!
Karel Hynek Mácha, nejvýznamnější český
romantický básník, prožil krátký, ale velice plodný
život. A sám sebe zahalil do tajemství už jenom
tím, že není známa jeho podobizna. Snad právě proto byla jeho postava opředena množstvím
mýtů a zkreslených představ a stala se inspirací
pro mnohé české výtvarníky.
V době, kdy psal Máj, bylo Máchovi 25 let.
Dokončoval studium práv a chystal se na místo
koncipienta v kanceláři litoměřického advokáta
J. F. Durase. Připravoval svatbu s Lori Šomkovou, která se v říjnu 1836 stala matkou jeho syna.
Na podzim roku 1836 se jeho život uzavírá. V noci z 5. na 6. listopadu K. H. Mácha umírá. 8. lis-

topadu, v den, kdy měl být s Lori oddán, je v Litoměřicích pohřben za účasti jediného člena své
rodiny, bratra Michala.
Na tehdejší poměry bylo pozoruhodné, že
Máj propustila tehdejší cenzura bez vyškrtnutí
jediného slovíčka. Ačkoli 600 výtisků Máje bylo
okamžitě rozebráno, Máchovi vrstevníci odsoudili
báseň jako nemorální a jako dílo ohrožující zdravý vývoj národní společnosti. Zato pro generaci
následující se stal Mácha idolem a jakýmsi symbolem romantické vzpoury proti společnosti.
Je to skutečně zvláštní – Karel Hynek Mácha – klasik české literatury a neznáme jeho
portrét.
Východiskem našich vědomostí o podobě
básníka je jeho cestovní pas, který byl vydán
před jeho italskou cestou v r. 1834. Dalším vodítkem je popis jeho vrstevníků, patrné autobiografické prvky v jeho tvorbě (Pouť krkonošská
a Marinka) a také jeho autoportrét.
pokračování na str. 14

14

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

dokončení ze str. 13

Potíže s Máchovým portrétem nastaly již v roce 1858, když májovci sháněli pro Almanach Máj
Máchův portrét. Tenkrát se využilo domněnky, že
Mácha snad stál modelem malíři Františku Maškovi, který namaloval na Valdštejně u Turnova Sv.
Jana Křtitele. Josef Uman pak dle této předlohy
namaloval portrét KHM. Podle Umanovy kopie
znikla J. Farského litografie v almanachu Máj na
rok 1858. Dle portrétu Josefa Umana maluje také
portrét František Šír.
V roce 1906 se objevil údajný Máchův portrét
z dílny Zachariáše Quasta, o kterém měla Lori
Šomková prohlásit, že takovou věrnou podobiznu
Máchovu mohl namalovat jedině Quast. Antropolog E. Vlček, který provedl společně se sochařem
Milanem Knoblochem, v roce 1986 rekonstrukci
Máchovy podoby na základě zkoumání jeho lebky,
Lořina slova nevyvrací, ale ani nepotvrzuje.
Výstava Tajemný KHM na 40 portrétech od
různých výtvarníků přiblíží návštěvníkům tajemství podoby našeho velkého básníka romantismu.
Součástí výstavy je i anketa s názvem „Mácha?
Opravdu Mácha“, s jejíž pomocí mohou návštěvníci vybírat jim nejbližší portrét K. H. Máchy.
Výstava bude v Dubé v Městské šatlavě na
radnici k vidění od 14. do 28. června. Poté poputuje do Vlastivědného muzea v České Lípě.
Výstava se uskuteční v rámci projektu „S Máchou za Máchou po Máchově kraji, jehož nositelem je Svazek obcí Máchův kraj a partnery Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Městská
kulturní zařízení v Bělé pod Bezdězem, OPS Máchovo jezero, Základní škola K. H. Máchy v Doksech a Městská knihovna Doksy.
Jana Fridrichová a Renata Mauserová

Máchovy kresby hradů v porovnání se současností

Výstava Místa spatřená a milovaná je konfrontací mezi kresbami hradů, které namaloval
K. H. Mácha, a jejich současnými fotografiemi.
Návštěvník si tak bude moci porovnat, jak hrady vypadaly v době Máchově a jak se na nich
podepsalo 175 let. Protože je výstava zaměřena na kraj, v němž K. H. Mácha našel inspiraci

11.00 – 13.00 zvukové zkoušky

13.30 – 14.10
14.20 – 14.50
15.00 – 15.40
15.50 – 16.30
16.40 – 17.20
17.30 – 18.00
18.10 – 18.50
19.00 – 19.40
19.50 – 20.30
22.00 – 02.00

Trativod
Mělník
M. Hejnák
Praha
Flám
Praha
Spolktriko
Liberec
Dostavník
Polička
H. Pskavcová
Ml. Boleslav
Pokus
Zbiroh
Ruksak
Rumburk
Sunset
Ml. Boleslav
country zábava
se skupinou Sunset

pro svá stěžejní díla, jsou na výstavě zachyceny pouze hrady z Máchova kraje.
Kromě Máchových kreseb a současných fotografií jsou vystaveny i dobové rytiny hradů, které Karel Hynek Mácha nakreslil. Dobové rytiny
zprostředkovalo Vlastivědné muzeum a galerie
v České Lípě.

Karel Hynek Mácha byl umělecky všestranně nadaný člověk. Vedle literárního nadání měl
blízko i k hudbě a výtvarnému umění. Máchova
hudebnost prostupuje jeho literární tvorbou stejně tak, jako jeho výtvarné vidění přírody. Příroda
a její změny a proměny hrají klíčovou roli v jeho
díle, nejsou pouhou kulisou, spíše naopak, stávají se hlavním aktérem. A hlavně: nic není stálého a pevného, i „dálné hory jen co šeré stíny
se míhají po večerním nebi“. V Rozbroji světů
takto vidí své „Máchovo“ jezero: „Od východu
nový měsíc vycházel a velký Hiršperský rybník
se skvěl polou v sluneční záři, polou ve mdlém
světle měsíce.“
Své dojmy z cest zachycoval nejen slovně,
ale i výtvarně. Těžištěm jeho kreseb byly hrady,
které navštívil, tedy jak si sám poznamenal „hrady spatřené“. Na svých kresbách usiloval o pokud
možno věrné zachycení hradů, ačkoli často doplňoval ne exteriér interiérové prvky. Při kreslení
používal dalekohled. V Máchově pozůstalosti se
zachovalo 115 kreseb a akvarelů, z toho 89 kreseb hradů, které navštívil.
Výstava Místa spatřená a milovaná putuje
z Doks do Dubé, kde bude k vidění od 1. června
do 12. června v Městské šatlavě na radnici. Poté
bude putovat do Jestřebí.
Výstava je součástí projektu S Máchou za
Máchou po Máchově kraji, jímž se Svazek obcí
Máchův kraj a další partneři projektu připojují
k oslavám 200. výročí narození našeho romantického básníka.
Renata Mauserová
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Letní kino Nedamov – červenec

Doktor od jezera V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale do dnešního
hrochů
života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť svědomitým lékařem, neumí
svého povolání či poslání využít ke svému prospěchu jako jiní jeho kolegové ze studií
nebo ze špitálu. Spokojen se svým životem po boku hezké manželky Zuzany a i bohužel
úděsné tchyně Marie Košvancové v panelákovém bytě 2+1 ochotně a v jakoukoliv dobu
vyhoví prosbám všech, kteří zazvoní u jejich bytu, žádající jeho služby
Sherlock Holmes Akční a dobrodužný film Sherlock Holmes natočil známý režisér Guy Ritchie. Robert
Downey Jr. ztvárnil legendárního detektiva a Jude Law září v roli Holmesova věrného
kolegy Watsona, doktora a válečného veterána, který je impozantním spojencem
Sherlocka Holmese. Rachel McAdams uvidíme v roli Irene Adler, jediné ženy, která
získala převahu nad Holmesem, a která s detektivem udržuje bouřlivý vztah.
Harry Potter
Harry začíná již šestý rok na škole čar a kouzel v Bradavicích a do rukou se mu dostává
a princ dvojí krve stará kniha, která je velmi zvláštně označena - „Tato kniha je majetkem Prince dvojí
krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti... Přijďte se
podívat na film plný dobrodružství, kouzel a napětí.
Avatar
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou
naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné
místo s obyvatelstvem - Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety.
Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný
minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro
člověka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka, hybrida Avataru…
Princezna a
Walt Disney Animation Studios uvádějí muzikál Princezna a žabák, animovanou
žábák
komedii zasazenou do velkého města New Orleansu. Od tvůrců filmu „Malá mořská
víla“ a „Aladdin“ přichází klasická pohádka s moderní zápletkou. Zachycuje krásnou
dívku jménem Tiana, žabího prince, který zoufale touží stát se opět člověkem a osudný
polibek, který oba dovede do veselého dobrodružství tajuplnými bažinami Louisiany...
3 sezóny v pekle Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému
očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi je právě
devatenáct. Utíká z domova, aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu
a umělecké ideály. Žije přítomným okamžikem, obdivem k surrealismu a krásným
ženám. Život se zdá být báječný, pokud ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém
opojení likérem a po boku fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan píše básně a vrhá
se nadšeně do zničující romance s nezávislou a bisexuální Janou.
Ženy v pokušení Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne
zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a
milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí
na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se
však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky…
Alenka v říši divů Devatenáctiletou Alenku čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na
viktoriánské zahradní slavnosti na její počest požádá o ruku Hamish, bohatý, ale
přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za králíkem
v saku a s kapesními hodinkami, kterého viděla pospíchat po louce. Bílý králík záhy
zmizí do králičí nory. Alenka najednou pocítí zvláštní nutkání následovat ho a prožije
opravdové dobrodružství…
Kouzelná chůva Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden jediný člověk, který vás
a velký třesky z něj může dostat. Kouzelná chůva Nanny McPhee. Před pár lety pomohla v úspěšné
pohádce zvládnout kupu ratolestí zoufalému vdovci a teď bude muset vydat všechny
síly, aby zachránila nejen zdravý rozum jedné farmářky, ale navíc i její střechu nad
hlavou.
Robin Hood
Britské ostrovy nebyly ve 13. století optimálním místem k životu. Už tak chudá země
ještě financovala ambiciózní křížové výpravy svého krále Richarda. V řadách jeho
vojsk hájil problematickou čest Anglické koruny i bezejmenný lučištník Robin (Russell
Crowe). Ten se stane očitým svědkem smrti krále při obléhání francouzského hradu
a spolu s několika kumpány se rozhodne na vlastní pěst dostat se po letech trmácení
světem co nejrychleji domů, do Anglie. Ocitá se v hrabství Nottingham, jež ovládá
bezskrupulózní šerif.
Souboj Titánů Ve filmu „Souboj Titánů” se bojuje o moc muže proti králům a krále proti bohům.
Boj mezi bohy samotnými může zničit celý svět. Perseus – syn boha vychovávaný
člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před Hadem, pomstychtivým bohem
podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se pro nebezpečnou misi, jejímž cílem je
zničit Hada dřív, než se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat peklo na zemi.
Na svatého
Film „Na sv.Valentýna“ přináší příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se
Valentýna
protnou právě na den svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít lásku, nebo
řeší milostné problémy...
Pouta
Československo, 1982. Totalitní režim se zdá jako nekonečný a neukončitelný.
Antonín, příslušník tajné policie, je vnitřně neklidný, možná až psychopatický násilník,
plný neartikulovaného vzteku a zoufalství. Znuděný vším okolo sebe nasměruje své
démony ke zdánlivě čistému, spíše ale neuchopitelnému bodu – k mladé ženě Kláře.
Není to láska ani jiný druh čisté vášně – pouze spalující touha po iluzi útěku z šedivé
klece a nudy.
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ČR, 102 minut, mládeži přístupný
70,Režie: Zdeněk Troška
Hrají: E. Holubová, J. Langmajer, T. Bebarová,
B. Klepl, Z. Slavíková, S. Pogodová, M. Vladyka,
a další
USA, 128 minut, český dabing, do 12ti let
nevhodný
Režie: Guy Ritchie; Hrají: R. Downey Jr., J. Law, M.
Strong, R. McAdams, K. Reilly, R. Maillet, W. Hope,
E. Marsan, J. Fox, H. Matheson, B. Gallagher
USA, 153 minut, český dabing, mládeži přístupný
Režie: David Yates
Hrají: D. Radcliffe, E. Watson, R. Grint,
M. Gambon, M. Smith, H. B. Carter, M. Smith
USA, 162 minut, český dabing, přístupný
Režie: James Cameron
Hrají: S. Worthington, Z. Saldana, S. Weaver,
M. Rodriguez, G. Ribisi, J. Moore, W. Studi,
L. Alonso, CCH Pounder, S. Lang, D. Rao, J. Pitt,
P. Mensah, M. Gerald
USA, 97 minut, český dabing, přístupný
Režie: Ron Clements, John Musker
Hrají: J. Goodman, D. Keith, O. Winfrey, J. Lewis,
J. Cummings, A. N. Rose, B. Campos, T. Howard

70,-

70,-

80,-

70,-

ČR, 110 minut, do 12ti nevhodný
70,Režie: Tomáš Mašín
Hrají: K. Hádek, K. Gruszka, J. Kraus, M. Huba,
L‘. Kostelný, T. Pauhofová, M. Krobot, M. Ruppert,
K. Janáčková, J. Bábek, A. Kerestešová,
E. Matalová, H. Seidlová
ČR, 118 minut, přístupný
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: E. Balzerová, L. Vlasáková, V. Kubařová,
J. Macháček, R. Zach, V. Dyk, M. Pechlát,
E. Leinweberová, J. Helekal
USA, 108 minut, český dabing, přístupný
Režie: Tim Burton
Hrají: M. Wasikowská, J. Depp, H. B. Carterová,
A. Hathawayová, C. Glover, M. Lucas, S. Fry,
M. Sheen, A. Rickman, B. Windsorová,
P. Whitehouse,
USA, 109 minut, český dabing, přístupný
Režie: Susana White
Hrají: R. Fiennes, M. Gyllenhaal, E. Thompson,
M. Smith, R. Ifans, A. Butterfield, B. Bailey,
N. Anozie, K. Brand, S. Matthews
USA, 140 minut, český dabing, do 12ti let
nevhodný
Režie: Ridley Scott
Hrají: R. Crowe, M. Strong, C. Blanchet,
S. Grimes, K. Durand, B. Webb, V. Redgrave,
O. Isaac, L. Seydoux, W. hurt, D. Huston,
M. MacFadyen, E. Atkins, M. Addy, L. Evans
USA, 160 minut, český dabing, do 12ti let
nevhodný
Režie: Louis Leterrier; Hrají: S. Worthington,
L. Neeson, R. Fiennes, G. Arterton, M. Mikkelsen,
J. Flemyng, A. Davalos, I. Miko, D. Huston, N. Hoult
USA, 100 minut, český dabing, přístupný
Režie: Garry Marshall; Hrají: J. Alba, A. Hathaway,
J. Biel, Ashton Kutcher, J. Roberts, a další
ČR, 146 minut, do 12ti let nevhodný
Režie: Radim Špaček
Hrají: O. Malý, K. Farkašová, L. Veselý,
L. Latinák, O. Kaiser, I. Uhlířová, M. Finger,
R. Zach, I. Pazderková, B. Milotová

70,-

70,-

75,-

80,-

70,-

70,75,-
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Kam jít v červnu

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
od 1.

Městská šatlava

Dubá

NE 6.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

PO 7.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

PO 7.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

Hospoda Na Mýtince

PÁ 11.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Kanada

SO 12.

nádraží

Mšeno

od
9,00

Na Kokořínsko s párou

SO 12.

KD Crystal
a klášterní
zahrada

Česká Lípa

13,00

Všudybud 2010

SO 12.

KD Crystal

Česká Lípa

15,30

Majda s Františkem na
cestách

SO 12.

Galerie Pošta

Dubá

18.00

Vernisáž výstavy

SO 12.
od 14.

Navrátilův sál
Městská šatlava

Nový Bor
Dubá

19,00

J-I-P
Tajemný K. H. Mácha

ST 16.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Petr Váša – Hudební sklepy

17. až
20.6.

hřiště u Háječku

Bělá
pod 19,00
Bezdězem

SO 19.

Stadion

Mšeno

SO 19.

Muzeum

ÚT 22.

Místa spatřená
a milovaná

Setkání s lidovkou
a evergreenem

Poutavá výstava je konfrontací mezi
kresbami hradů, které namaloval
K. H. Mácha a jejich současnými fotografiemi. K vidění je v šatlavě až
do 12. června
K tanci a poslechu hraje Vráťa
Bretšnajdr

50,-

Poslední ze žhavých milenců Komedie plná neuvěřitelně komických 290,a choulostivých situací se Simonou
Stašovou a Petrem Nárožným.
Legenda se vrací. Divadlo Járy Cimr- 350,mana uvádí operetu s výpravou a kostýmy. Herecké obsazení je zárukou
vynikající zábavy
Přednáška Jana Šmída a Lukáše
Světničky s promítáním o putování
po Kanadě

40,-

Nenechte si ujít jízdy parních vlaků na neuvetrati Mělník – Mšeno – Ml. Boleslav
deno
(historická technika, auto-moto veteráni, dobové vojsko kulturní program.
Vystoupí: Ty syčáci, Záviš, Green
150,Smatroll, Obří broskev, The Roads,
Scream of the Lambs, Lingers...
Nový pořad oblíbené moderátorky
Majdy Rajfové určený pro nejmladší
diváky
Výstava obrazů Kamila Matějoviče
a fotografií Fotoklubu-Dubá

130,-

Tradiční jazzový večer
Výstava zachycující K. H. Máchu
na 40 portrétech od různých výtvarníků bude v šatlavě k vidění až do
28. června

55,-

Fyzický básník, hudebník a performer 90,patřící mezi nejoriginálnější české
umělce současnosti

Bělské balonové hemžení

Zahájení prvního dne je v 19,00 a na
programu bude večerní let. Více informací na http://bcbh.pspa.cz

od
8,00

Jízda Kokořínskem

Tradiční klubová akce, na níž budou
k vidění historické motocykly a automobily. Bohatý doprovodný program,
jízda zručnosti a soutěže. Více info
na www.jawaczveteran.cz

neuvedeno

Kadlín

od
10,00

Sraz auto veteránů

Další z řady akcí určená pro milovníky veteránů

neuvedeno

Bazilika Všech
svatých

Česká Lípa

18,00

Závěrečný koncert sezóny

Českolipský dětský sbor se představí
v koncertním programu sezóny. Vystoupení provází jedinečná atmosféra

60,-

od
PÁ 25.

náměstí Míru

Nový Bor

od
16,00

Sklářské slavnosti 2010

Podrobné informace o novoborských
Sklářských slavnostech najdete na
www.kulturanb.cz

PÁ 25.

KD Crystal

Česká Lípa

20,00

Oldies party

SO 26.

autobusové
nádraží

Dubá

od
9,00

Nenechte si ujít hity 60. až 90. let,
chybět nebude ani travesti show Kočky

Letní slavnosti aneb putování Tradiční Letní slavnosti města Dubá
za Máchou
by si nikdo neměl nechat ujít. Podrobné informace o programu jsou uvedeny na samostatném plakátku

100,-

