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Zprávy z radnice

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
první měsíc roku 2014 je za námi. Jak jsem informovala již při lednovém veřejném zasedání, hned
v úvodu samotného nového roku podalo město
Dubá žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na akci Bezbariérová trasa č. II. – chodník Nedamovská, Požárníků, Českolipská ulice, a to ze
Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok
2014. Naším cílem plnit program zaměřený na
zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy v našem
městě. Celkové náklady na stavební akci nesoucí
název „Dubá, chodník Nedamovská – Požárníků

DOBÍJECÍ BONBONIÉRA,
JE LIBO?

Nejusilovnějším sběračem použitých baterií v Dubé je pan tajemník MěÚ Dubá – Bedřich Janďourek, který v loňském roce obdržel
za tuto svojí snahu ocenění v podobě dortu-baterie panasonic. To ho tak inspirovalo k ještě většímu úsilí, že teď vytvořil z baterií doslova bonboniéru, kterou nabízíme k nahlédnutí.
Děkujeme moc, Mgr. Jana Mašková

– Českolipská ulice“ by mohly dosáhnout výše pěti milionů korun, přičemž
předpokládaný příspěvek ze SFDI,
o který žádáme je 85 procent z uznatelných nákladů. Oproti loňské akci „Dubá, chodník Nedamov – mateřská škola“ by se spoluúčast města
mohla snížit na polovinu.
V dřívějších vydáních Dubáčku jsem se zmiňovala o tom, že na jaře budeme pokračovat
v obnovách vstupních portálů historických skalních sklípků v Sadové ulici. Tentokráte bude předmětem veřejné zakázky
malého rozsahu obnova portálů na sklípkách
č. 15, 19, 20, 22, 23 a 25,
a to opět včetně výměny
dveřních výplní, drobných
úprav okolního terénu,
který je třeba odvodnit,
likvidace starých pařezů a finálového založení
trávníku. Jedná se o dokončení akce, která byla
úspěšně započata v roce
2013, a která bude spolufinancována z Programu rozvoje venkova s příspěvkem společenství
EU. Přislíbená dotace na celou akci činí 423 tisíc korun. Práce na výše uvedených sklípkách
započnou v březnu s tím, že termín dokončení
je 30. dubna, tedy ještě před zahájením hlavní
turistické sezóny.
A nyní z trochu jiného soudku. Zima o sobě
poprvé dala výrazněji vědět ve druhé polovině
ledna. Prozatím se údržba chodníků a místních
komunikací obešla bez problémů. Přesto, aby-
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chom byli lépe připraveni a vybaveni, zakoupili jsme sypač za traktor, který pojme najednou
0,5 m3 posypového materiálu. Při samotném výběru bylo třeba zohlednit, že s větším sypačem
by traktor, který má zároveň vepředu nasazený
pluh, již nemohl bezpečně projíždět ulicemi, kde
jsou permanentně zaparkovaná vozidla. Při protahování i sypání ulic je totiž třeba mít dostatečný
manipulační prostor. Sypač bude využíván jak na
zajištění sjízdnosti ulic po městě, tak i na vzdále-

nější obce, které jsou v zimě hůře dostupné, jako
je např. Nedvězí, Křenov, Panská Ves apod. Obrovskou výhodou tohoto sypače je také to, že je
velice snadné jej naložit, obsluha traktoru je tudíž
plně soběstačná.
V závěru bych se ještě chtěla zmínit o průběhu
ankety Zlatý Ámos, v níž o titul nejoblíbenějšího
učitele na základě úspěšné nominace bojuje i paní
pokračování na str. 3
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dokončení ze str. 2

učitelka Mgr. Jana Mašková. Regionální kolo pro
Liberecký kraj naplánovali organizátoři na 6. února do Liberce. O tom, jak si zde děvčata spolu
s paní učitelkou vedla, vás samozřejmě budeme
informovat. Odborná komise zde posuzuje celkem
tři kandidáty. Původně jich bylo pět, nicméně dva
z nich neměli kompletně vyplněnou přihlášku, což
byl pravděpodobně důvod pro jejich vyřazení. Kromě paní Jany Maškové jsou v Libereckém kraji přihlášeni ještě kantoři z Jablonce nad Nisou a Frýdlantu. Nezbývá, než držet palce.
V úplném závěru vám v tomto zimním měsíci
přeji mnoho zdraví, ušlých kroků bez pádů a ujetých kilometrů bez nehod.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Základní škola Dubá
hledá
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Nedbalost

V letošním roce eviduje město první a nemalé škody na odpadových nádobách. Tentokráte se jednalo
o dva kontejnery na směsný komunální odpad umístěné u bytovek na Novém Berštejně. Příčina byla
zřejmá na první pohled – žhavý popel. Ten byl navíc nasypaný na matraci (která tam samozřejmě
neměla co dělat). Zahoření bylo tudíž otázkou pouhých několika minut. Škoda, která vznikla svozové
firmě, jež je vlastníkem veškerých nádob na odpad v našem městě, dosáhla na obou kontejnerech
dohromady 15 tisíc korun. A to rozhodně není málo!! A to ještě není vše, kromě způsobené škody
došlo rovněž k porušení zákona o požární ochraně, kde je v § 1 odstavci 2 uvedeno, že každý je
povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. Navíc, došlo mimo mnohého jiného
také k porušení §17 odst. 1 písm. h), kde je uvedeno, že jednou ze základních povinností každého je
oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý vzniklý požár.
Zarážející je, že obyvatelé bytovek, byť se marně a pozdě snažili kontejnery uhasit, neohlásili jejich
zahoření hasičům a následně ani městskému úřadu, který poté zajišťuje výměnu zničených nádob.
Vzhledem k tomu, že nádoby nejsou naše, musíme veškeré škody hlásit na policii, kde je třeba sepsat protokol, který je spolu s fotodokumentací a žádostí o výměnu nádob předán svozové firmě.
I svozová firma potřebuje na stažení zničených kontejnerů a jejich nahrazení určitou dobu, proto se
může stát, že občané nebudou mít kam ukládat odpad.
Smutné je také to, že spolu s těmi, kteří za tento problém mohou, to svým způsobem odnesou
i ti, kteří se chovají vzorně a se zničením kontejnerů nemají nic společného.
Zuzka Martínková

pracovníka/ici
na pozici

vychovatele
ve školní družině.
Zástup na měsíc únor
a březen 2014.
Požadavky: úplné střední
vzdělání a zkušenost práce
s dětmi.
Kontakt: 487 883 951-3
nebo mobil: 731 495 150.

Poděkování

PŘEHLED EVIDENCE OBYVATEL MĚSTA DUBÁ
ZA ROK 2013

Farní charita Česká Lípa děkuje ze srdce všem
byvatelům města Dubá, kteří v Tříkrálové sbírce
2014 přispěli jakoukoli finanční částkou na činnost
projektu Sociální automobil, jehož financování
bylo pro tento rok zvoleno jako záměr na využití prostředků získaných v Tříkrálové sbírce,
a který již od roku 2007 poskytuje na Českolipsku rozvoz zdravotně handicapovaných dětí
do školy a ze školy. Do zapečetěných kasiček bylo mezi 1. až 14. lednem 2014 vybráno
v Dubé 5 850,- Kč z celkové vybrané částky
73 067,- Kč.
Farní charita Česká Lípa děkuje dobrovolníkům, učitelům a žákům ZŠ a MŠ Dubá za pomoc
při koledování. K+M+B 2014.
za Farní charitu Česká Lípa, Jiří Gottlieber

Přehled trvale bydlících občanů v Dubé a přilehlých obcí města
Bukovec
7
Lhota
Deštná
86
Nedamov
Dubová Hora
5
Nedvězí
Dražejov
14
Nový Berštejn
Dubá
1 275
Panská Ves
Dřevčice
119
Plešivec
Heřmánky
23
Sušice
Horky
16
Zakšín
Korce
27
Zátyní
Křenov
9

59 občanů
56 občanů
15 občanů
20 občanů
-2 občané
9
30
9
36
8
12
12
62
11

Celkem 1 770 občanů k 31.12.2013

Z městské matriky

JUBILEA

Lupoměský Antonín, Dubá
Tomášková Jaroslava, Lhota
Hladíková Vlasta, Dubá

V roce 2013 se přihlásilo k trvalému pobytu celkem
Odhlásilo z trvalého pobytu celkem
Narodilo se nových občanů celkem
Zemřelo celkem
Celkový úbytek obyvatel za rok 2013 je

75 let
81 let

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli 13. 12. 2013 rozloučit s Květou Šimovou, děkuji Janě
Melicharové a Lindě Staňkové.
rodina Šimova
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 1/2014 ze dne 16. ledna 2014 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 na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 1/2014.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana Jaroslava Hozu a pana Lubomíra
Wagenknechta a zapisovatele usnesení paní
Mgr. Janu Maškovou.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 11/2013 ze dne 12. prosince 2013, včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2014 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

dali žádost o poskytnutí finančního příspěvku ze
Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok
2014. Rádi bychom naplňovali program zaměřený na zvýšení bezpečnosti dopravy a její zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace, konkrétně realizovali stavební akci –
„Dubá, chodník Nedamovská – Požárníků – Českolipská“. Tato druhá etapa by měla navazovat
na zrealizovanou akci „Dubá, chodník Nedamov
– mateřská škola“. Celkové náklady akce by mohly dosáhnout výše 5 milionů Kč, předpokládaný
požadovaný příspěvek SFDI je 85 % z uznatelných nákladů a spoluúčast města by se tedy
mohla oproti loňsku snížit na polovinu.

pařezů a založení trávníku. Opravy budou spolufinancovány z Programu rozvoje venkova s příspěvkem společenství – EU, slíbená dotace na
celou 1. etapu činí 423 000,- Kč. Termín zahájení
prací je 17. března 2014 a termín dokončení nejpozději do 30. dubna 2014, kompletace dokladů
k dokončení akce včetně vyúčtování je stanovena do 30. května 2014.
e) přihlášky Základní školy Dubá do projektu spolupráce Žadatelé bez občanky? Leader
bez hranic!
komentář starostky: Projekt spolupráce připravila MAS Lag Podralsko, bude realizován společně
s MAS Achát (Turnovsko) a je zaměřen na volno-

c) restaurování kamenného zastavení – kříže na konci Dlouhé ulice v Dubé
komentář starostky: Začátkem ledna byla zveřejněna výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, která bude spolufinancována z Programu resortu životního prostředí
a zemědělství Libereckého kraje. Dotace bude činit 70 % z uznatelných nákladů, cca 138 000,- Kč.
V rámci zakázky dojde k očištění, plastickému doplnění, barevné úpravě a konzervaci podstavce
a schodiště, zrestaurování a osazení hlavice, kamenické výměně části schodiště a zahradnickým
úpravám okolí památky, provedení a osazení repliky klasicistního kříže, plastické a barevné retuši a obnovení konzervačního nástřiku po 5 letech
od předání díla. Předpokládáme, že práce budou
zahájeny 1. března 2014 a ukončeny do 30. května 2014.
d) obnovy vstupních portálů historických
sklepů v Sadové ulici v Dubé
komentář starostky: Minulý týden jsme zveřejnili rovněž výzvu k podání nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu k dokončení 1. etapy
obnovy skalních sklípků v Sadové ulici. V rámci zakázky budou realizovány opravy vstupních
portálů sklípků č. 15, 19, 20, 22, 23 a 25 včetně
výměny dveřních výplní, drobné úpravy přilehlého terénu za účelem odvodnění portálů, likvidace

časovou činnost dětí a mládeže. Naše základní
škola zaslala přihlášku a finanční rozvahu projektu. Finanční příspěvek by použili na vybavení činnosti kroužku – Mediální tvorba. Cílem bude mapovat a mediálně zpracovat události v životě školy;
měnící se okolí; zachytit život obyvatel Dubé, kulturní akce, spolupráci s CHKO Kokořínsko apod.
Kroužek počítá s nákupem videokamer, fotoaparátů, počítačů, programů na úpravu videí a dalšího
spotřebního materiálu. Předpokládané výdaje jsou
200 000,- Kč. Pokud by škola se žádostí uspěla,
město musí akci předfinancovat s tím, že se vrátí
85 % – vlastní podíl je tedy pouze 15 % – nejpozději do února 2015. V rámci projektu budou realizovány společné akce, kde děti předvedou své
výrobky, hudební nebo taneční vystoupení, sportovní utkání apod., vždy dle toho, co bylo v rámci
projektu pořizováno.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

4a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 28/13), vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – budova
čp. 111 (objekt občanské vybavenosti, bývalá
zděná autobusová čekárna) včetně příslušenství, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Je
doporučeno zachovat stávající stav, tj. předmětnou budovu i nadále pronajímat se zachováním
možnosti přístupu veřejnosti na veřejné WC, které se v předmětné budově nachází.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě doporučení odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá,
vyhlásit a zveřejnit záměr směny následujících
nemovitostí – pozemků (složka č. 30/13): z vlastnictví města Dubá směnit pozemek p.p.č. 458/2,
ostatní plocha o výměře 1 061 m2, včetně porostů, v obci Dubá, katastrální území Nedamov, za
část pozemku p.p.č. 458/1, ostatní plocha o výměře cca 1 500 m2, včetně porostů, v obci Dubá,
katastrální území Nedamov, z vlastnictví fyzické
osoby. Přesná výměra a rozsah směňovaného
pozemku p.p.č. 458/1 bude upřesněna geometrickým plánem, poté bude záležitost opět předložena k projednání zastupitelstvu města Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) seznamu zrealizovaných investičních akcí
města Dubá v roce 2013
komentář starostky: V roce 2013 město zrealizovalo investiční akce za více než 17 milionů Kč,
z toho téměř 8 milionů Kč získali zaměstnanci
městského úřadu formou dotací. Seznam bude
součástí Zprávy o činnosti Města Dubá a Městského úřadu Dubá v kalendářním roce 2013 a podrobněji se s ním budete moci seznámit i na příštím veřejném zasedání zastupitelstva.
b) podané žádosti o dotaci na akci Bezbariérová trasa č. II. – chodník Nedamovská, Požárníků, Českolipská ulice“
komentář starostky: Dne 6. 1. 2014 jsme po-

Veřejné zasedání
zastupitelstva bude
20. 2. od 18.00 hodin
v Dubé
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v prosinci

l Dne 2.12.2013 ve 12:39 hodin byl vyhlášen
požární poplach na dopravní nehodu v KÚ Medonosy. Jednotka nevyjela z důvodu nepřítomnosti
strojníka.
l Dne 6.12.2013 od 14:23 do 15:02 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy, číslo 270 v KÚ Zbyny s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom přes celou komunikaci. Jednotka pomocí
motorové řetězové pily provedla rozřezání kmene
stromu a jeho následné odstranění z vozovky.
l Dne 6.12.2013 od 15:03 do 15:36 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2708 v KÚ Nedamov s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom, pod kterým se nacházelo sdělovací
vedení. Kmen stromu byl pomocí motorové řetězové pily rozřezán a následně odstraněn z vozovky. Místo zásahu bylo do příjezdu pracovníků O2
předáno Policii ČR.
l Dne 9.12.2013 od 09:10 do 12:04 hodin vyjela jednotka na žádost města k technické pomoci
do Školní ulice v Dubé s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny ucpané odtokové kanály dešťové vody. Jednotka se zaměstnanci města Dubá provedla pomocí motorového
kalového čerpadla částečné odčerpání ucpaných
kanálů, rozkarbonování kalů a opětovné odčerpání. Zaměstnanci města provedly částečné vybrání kanálů od kalů a sedlin.
l Dne 9.12.2013 od 12:05 do 13:05 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do Českolipské ulice
v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo události a provedeném
průzkumu byla zjištěna zraněná osoba za dveřmi bytu, která komunikovala a snažila se otevřít
dveře. Jednotka vypomohla Záchranné zdravot-

Otevírací doba lékárny
v Dubé
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
9:30 – 12:45
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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ní službě se stabilizací a transportem osoby. Na
místě byla přítomna Policie ČR.
Dne 17.12.2013 od 11:18 do 12:44 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Chlum s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
přehřátý kotel na tuhá paliva v roubeném domě,

Příčina vzniku požáru byla úmyslné zapálení a je
nadále v šetření Policie ČR.
l Dne 28.12.2013 od 9:02 do 10:44 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na Jestřebské křižovatce s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna dopravní nehoda tří osobních auto-

který hrozil destrukcí. Jednotka provedla v dýchací
technice vybrání kotle, jeho zchlazení a následné
odvětrání. Na místě byl proveden jednotkou Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa pomocí termokamery průzkum se zaměřením na možná
skrytá ložiska požáru vlivem sálavého tepla.
l Dne 26.12.2013 od 02:52 do 04:33 hodin vyjela jednotka k požáru do ulice Požárníků v Dubé
s technikou CAS-25 Liaz a CAS-32 T148 v počtu
1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár odpadu v jedné
místnosti vybydleného domu. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním proudem
vysokotlaku v dýchací technice. Při požáru došlo
k nadýchání zplodin hoření jedné osoby v navazujícím domě. Do příjezdu Záchranné zdravotní
služby jí byla poskytnuta předlékařská pomoc.

mobilů. Jednotka z rozkazu velitele zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa prováděla protipožární zabezpečení (odpojení AKU),
poskytování předlékařské pomoci a následný úklid
komunikace. Na místě byly dvě zraněné osoby.
l Dne 30.12.2013 od 21:53 do 23:32 hodin
vyjela jednotka k požáru do Bukovce s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn požár hořlavých konstrukcí vlivem sálavého tepla od komínového tělesa. Jednotka
po rozebrání části zdiva provedla uhašení pomocí vody ze zahradní hadice. Místo zásahu
bylo protokolárně předáno majiteli se zákazem
používání topných těles do provedení kontroly
a revize odborně způsobilou osobou.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 8. 2.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

neděle 16. 2.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

sobota 1. 3.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

neděle 9. 2.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

sobota 22. 2.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134

neděle 2. 3.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

sobota 15. 2.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 23. 2.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK PRO MŠENO A OKOLÍ
A FACEBOOKOVÁ STRÁNKA
KOKOŘÍNSKO ŽIJE
VYHLAŠUJÍ FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
Vážení přátelé, kamarádi a příznivci našich akcí,
neuděláte ani krok bez foťáku? Tak neváhejte a zapojte
se do fotografické soutěže na téma
Zimní rozmary Kokořínska!
Vyhrát můžete hodnotné ceny, které věnovalo město
Mšeno, Hotel Kokořín, Terko - CZ a Cukrářka Gábina
Mšeno.
Výběr nejlepších fotografií, které do soutěže dorazí, si
budete moci prohlédnout v Galerii Truhlárna na Kokoříně
- www.kokorin.info
Fotografie budou vycházet také v Mělnickém deníku,
který je mediálním partnerem soutěže.
Těšíme se na Vaše fotky!
S přáním příjemných zimních dní
Jirka Říha - Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí, o.s.
Husova 149, 277 35 Mšeno
Jiří Říha, předseda
Mobil: +420 737 671 196
E-mail: osmseno@email.cz
www.osmseno.webnode.cz
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Ke kapli sv. Barbory

Na zimní přibližně pětikilometrovou vycházku
se vydáme z Dubé Nedamovskou ulicí směrem k Černému rybníku. Na této trase můžeme „ochutnat“ nový dlážděný chodník, dokončený v prosinci loňského roku. Mineme velkou
budovu stáčírny pitné vody, původně Hellerovu
sušárnu a sířírnu chmele (Hellers Fabrick) z roku 1864. Naproti si všimneme bývalého špitálu,
pak mateřské školy, nyní obytného domu čp. 1,
který byl postaven v roce 1896. Nový chodník
nás dovede ke koupališti, kde půjdeme dále doleva po silnici přes hráz rybníka a znovu odbočíme doleva. Opravená úzká silnička vede po
skalnatém břehu nad rybníkem a stoupá vzhůru. Vyjdeme na rozcestí, kde se dáme doprava
a po pár krocích odbočíme polní cestou přes
louku. Asi v polovině louky odbočuje z přímého směru cesta doprava k chatám. Dáme se

po ní a vyjdeme na zpevněnou cestu podél
chatové kolonie.
V místě, kde hlavní cesta ostře zahýbá doleva, půjdeme méně výraznou cestou vpravo.
Cesta vede posléze lesem, napravo za stromy
lemuje údolí mohutná skalní stěna, i vlevo se
místy objevují skalní bloky. Stoupáme úvozem vpravo vede stejným směrem vyšlapaná pěšina,
původně značená červenou turistickou značkou,
značení zde sice bylo zrušeno, ale jedna ze značek při ústí cesty zůstala. Vyjdeme na širší lesní cestu a dáme se doleva ve směru nové žluté
turistické značky. Po pravé straně vidíme mezi
stromy malý seníček s krmelcem a o něco dále
jeden z řady bunkrů, postavených před II. světovou válkou. Pokračujeme po žluté značce cestou,
zahloubenou v mělčím skalním úvozu, stoupáme
po ní vzhůru až k rozcetí, kde stojí turistický rozcestník. Půjdeme doleva po značce, vedoucí ke
Svaté Barboře.
Cesta vede mladým borovým lesem, posléze napravo se otvírá čerstvě vykácená paseka. Po levé straně byl u cesty donedávna velký oblý pískovcový kámen, který turisté často
používali jako příjemné sedátko. Bohužel se
někomu hodil natolik, že si jej odvezl. O něco
dále se již otevře pohled na bývalou kapli sv.
Barbory. Okrouhlou stavbu, náležejí do majetku
Lesů ČR, nechala postavit Anna Kateřina hraběnka Sweerts-Sporck v roce 1744-45. Dub-

Černý rybník v Nedamově
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ská farní pamětnice k tomu říká, že 25. dubna
na Bílou neděli byla posvěcena kaple sv. Barbory na hoře Quetnay. Nyní bezejmenný vrch
nesl kdysi název Květný (Quetnay) nebo také
Binderkuppe.
Od bývalé kaple půjdeme dále po cestě,
která klesá a posléze se stáčí vlevo. Na rozcestí u mysliveckého posedu vede hlavní cesta
doprava, my se dáme v přímém směru cestou
používanou koňmi. Dojdeme ke dvěma statným
lípám, na levé je ještě znát zamalovaná stará turistická značka, mezi lípami vede od koní vyšlapaná stezka doleva. O pár kroků dále zabočíme
znovu doleva. Lesní cesta dále vede rovně až
dojdeme k jejímu ústí na kolmou cestu, kde se
dáme doprava.
Vyjdeme na kraj lesa, kde bývalá louka se
pomalu mění v křovinatý hájek. Doleva odbočuje cesta, po které bychom se vrátili k chatové
osadě. My ale půjdeme po pěšině rovně dolů
v trase bývalé značené turistické cesty. Kolem
pískovcového balvanu sestoupíme na cestu, kde
na rozcestníku šipka ukazuje doleva odbočující
cestu k Dubé. Dáme se po ní a sestoupíme k lokalitě Malý Mlýnek.
Cesta ústí na louku u skalních místností, které využívá v létě dětský tábor. Za nimi je objekt
mysliveckého sdružení. Vlevo na skalním stupni
nad loukou se můžeme všimnout vytesané liščí hlavy.
Vyjdeme na cestu a přejdeme kolem hrázky
chovného rybníka, vedle vidíme úzký náhon bývalého mlýna, o něco dále pak prostory vytesané
do skály. Mineme dům, vedle cesty vlevo je mokřinaté údolí, táhnoucí se až k Černému rybníku.
Cesta se stáčí doprava, vystoupáme z údolí na
plošinu, odkud je výhled na Dubou. Cestou rovně
bychom došli ke hřbitovu, doleva můžeme odbočit k lokalitě Na Terase, odkud sejdeme k Máchadlu a Sadovou ulicí kolem památkově chráněných
skalních sklípků se vrátíme do centra Dubé.
–myš–

Rozcestí u posedu
Paseka vedle cesty

Hráz rybníka u Malého Mlýnku

Bývalá kaple sv. Barbory

Pěšina zahýbá mezi dvěma lípami

Dubáček

Mokřinaté údolí vedle cesty
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Historie školy v Dubé je velmi dlouhá a sahá snad
až do konce 14. století, kdy u kostela sv. ateřiny
byla farní škola. Od počátku 15. století jsou doloženi kantoři této školy. Kostel sv. Kateřiny po
odbobí, kdy náležel evangelíkům, a po navrácení
katolické církvi byl zasvěcen Nanebevzetí Panny
Marie. Když 20. dubna 1692 vznikl v domě Sigismunda Kreibicha požár, vyhořelo nejen 52 domů,
28 stodol, špitál, kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale také starodávná dubská škola.
V dubské farní pamětnici je zaznamenáno,
že v roce 1729 dal Karel Rudolf hrabě Sweerts-Sporck, který o šest let dříve panství získal,
postavit novou školu. Kromě toho nechal opravit
kapli sv. apoštolů Petra a Pavla a postavit novou
zeď kolem hřbitova. Škola – nynější čp. 86 – byla
podle kreslené mapky z roku 1749 obdélná budova s věžičkou uprostřed, podobného typu jako je

Dubská škola
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bývalá škola v Dřevčicích. Podle farní pamětnice
měla škola zvon s nápisem „Přijďte ke mně všichni“, což je citát z evangelia sv. Matouše.
Přestavby se dubská škola dočkala v roce
1885, kdy získala onen půvabný novorománský
štít, známý ze starých fotografií. Roku 1887 bylo
rozhodnuto postavit novou budovu pro německou
měšťanskou školu. Vznosná stavba v novorenesančním slohu byla dokočena v roce 1888 a původně sloužila chlapcům i dívkám. Teprve v roce 1896
byla zřízena dívčí měšťanka ve staré škole v čp. 86,
kde byla kromě školy také obecní knihovna.
Podíváme-li se na dubské školy krátce před
II. světovou válkou, zjistíme, že ve staré budově
v čp. 86 sídlila německá obecná škola, v nové
budově čp. 113 německá obecná a měšťanská
škola. V domě čp. 200 v dnešní ulici Požárníků –
tehdy Dolní Kostelní, kde jsou dnes malometrážní
byty pro seniory, byla tak zvaná československá
škola – ta českým dětem sloužila od roku 1919.
A v Panském domě čp. 192 sídlila Zemědělská
odborná škola. Při obecných školách byly i školy
mateřské. Po roce 1945 se mateřská škola nastě-

hovala do bývalého špitálu čp. 1 v Nedamovské
ulici, v roce 1980 byly postaveny současné pavilony, ve kterých mateřská škola dodnes sídlí.
Po II. světové válce byly samozřejmě německé školy zrušeny a změněny na české a posléze
obě historické školní budovy prošly rekonstrukcemi. Stará budova – tak zvaná Malá škola – přišla
o svůj ozdobný štít, čímž byl její vzhled velmi poškozen. Velké školní budově byla vyměněna okna

Měšťanská škola v roce 1927

za nevhodná nedělená. Naštěstí zůstaly zachována novorenesanční fasáda i nástropní malby ve
vstupní chodbě. Dalšími opravami obě školní budovy prošly po roce 1989. Větší štěstí měla novorenesanční stavba z roku 1888 – byla jí při celkové
rekonstrukci v roce 2005 navrácena tvarově odpovídající okna a získala tak svůj původní vzhled.
Tak zvaná Malá škola byla počátkem 90. let také
opravena, bohužel ne do původní podoby.
Školní jídelna a kuchyně byly dlouhodobě v nevyhovujících podmínkách v domech čp. 89 a 90,
a i to byl jeden z důvodů, proč se mnoho let usilovalo o přístavbu školy. Došlo k ní v roce 1996.
V letech 1985 - 89 byla také postavena nová tělocvična. V Panském domě ještě do začátku 90.
let 20. století sídlily dílny základní školy. Poté se
přestěhovaly do Malé školy. V ní se vystřídala družina, poté praktická škola a nakonec objekt zůstal
několik let prázdný. Nyní, po opravách interiérů,
slouží jako Klubový dům. V sálku bývalých šaten
se konají schůze městského zastupitelstva.
–myš–

Školní budova z roku 1888 a přístavba z roku 1996

Mapka z roku 1749, kostel Nenebevzetí Panny Marie, napravo od něj škola

Bývalá škola čp. 86, dnes Klubový dům

Dívčí měšťanka čp. 86 okolo roku 1900
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Ohlédnutí za rokem 2013 - aneb co se dělo v Deštné?

Řekli jste si po přečtení titulku ..no, co se tam
může dít? Doufám, že Vás těmito řádky přivedu
k zamyšlení o tom, že jsme aktivní obcí s bohatým kulturním životem...
Takovou velkou tradiční akcí, která se koná
už mnoho let, je stavění máje. Akorát už stavění neprovádíme pomocí žebříku, ale přešli jsme
k modernějším traktorům. Této akce se zpravidla zůčastňuje mnoho lidí a je to takový řekněme „jarní start“.
Již druhým rokem jsme pořádali Dětský den.
V loňském roce nám nepřálo počasí, a tak jsme
ho o týden posunuli, což se ukázalo jako správná
volba. Sluníčko už nám krásně hřálo a měli jsme
fantastickou účast, a to 126 lidí a z toho 69 soutěžících dětí. Na hřišti bylo připraveno osm disciplín.
Po jejich absolvování děti získaly sladkou odměnu a razítko na diplom. Když měly všechna razítka
– a nebylo jednoduché je získat (odskákat vyměřený úsek v pytli, nebo do smějícího klauna hodit
všechny balónky či trefit pána v papírovém domečku mokrou houbičkou se šlehačkou) – dětem byl
pak vydán buřtík a limonáda, který si opékaly na
ohýnku. Ale abychom měli i něco pro velké, připravili jsme pro ně soutěž o malý soudek piva. Zájem
byl veliký, a to 10 soutěžících, kteří byli odvedeni do
„kotelny“ a pak byli nuceni sahat do tmavých kbelíku a hádat, co vnich je. Byla tam čočka, kolínka ale
taky třeba vajíčka či kečup. Někteří neuhádli nic, jiní
zase víc. Vyhrála Jitka Dobrovolská, která uhádla
tři kbelíčky. Takovým velmi milým překvapením, kdy
se i z velkých stali malí, způsobilo přistání vrtulníku.
Sice tomu předcházel velký úklid sena v okolí seníku, kde nám paní Ptáčková dovolila přistát, ale to
bylo spíše komické sehnat tolik hrábí, protože kaž-

dý chtěl přiložit ruku k dílu. Menší ostýchavost na
začátku rychle zmizela, a každý chtěl nakouknout,
kolik tam má ten pilot „čudlíků“ a kde to má volant.
Troufnu si říct, že většina z nás ještě tomu velkému
stroji nebyla tak blízko, takže zájem byl obrovský.
Myslím, že dětský den se vydařil a už teď se těšíme
na další... Za finanční dary jěště jednou děkujeme
všem sponzorům!
Pak se dostavilo období léta, takových těch
malých turnájků v „petánku“, ping pongu a nohejbale. Opékání masa, ryb, klobásek. Vaření
kotlíkového guláše a polévek a všeho co se
do kotlíku vejde... kdy jsme se zdárně tmelili
v rámci obce.
Poté se ale ukázalo, že s větrem a plískanicemi není konec těchto akcí! Napadla nás možnost drakiády... tato akce byla též velmi vydařená a i při rychlém organizovaní nám vyšlo počasí
a foukalo. Bylo nás asi třicet. Všichni si jistě dovedeme představit, jaký vznikl souboj, a to i mezi
dospělými o tom, komu letí líp a komu výš... Musím podotknout, že žádná pravidla nebyla, tudíž
jsem se svým nápadem – draka přidělat na rybářský prut s navijákem jednoznačně vyhrála.
I tuto akci jsme zakončili příjemným posezením
u ohýnku.
Naší další dlouhodobou tradicí je rozsvícení stromečku. I letos nám rozsvícení stromečku
a autobusové zastávky navodilo za zpěvu koled
dětí z dětského domova tu pravou vánoční atmosféru. I tentokrát jsme byli překvapeni velkou
účastí, a to 88 osob. Všem byl zdarma nabídnut
vánoční punč, menším zase ovocný čaj. Zpívali
jsme tradiční koledy, ale děti z domova každý rok
překvapí nějakou novější vanoční písničkou. Měly
krásné lucerničky, které dodávaly atmosféře jěště
lepší kouzlo. Měly to prostě perfektně vymyšlené
a doladěné. Prskali jsme prskavky a přáli si jen
to dobré do letošního roku.
To není konec... Vše jsme zakončili silvestrovskou zábavou. Ta je též dlouholetou tradicí, kterou udržují manželé Vokálovi v jejich hospůdce,
ta se v průběhu celého roku stává nepostradatelnou součástí vesnice, a to i v období Velikonoc,
kdy se zase vždy koná velikonoční zábava. Na
obou akcích se za hudebního doprovodu manželů Imrichových snažíme oprášit taneční kroky
a opět se zdárně stmelujeme.

Ještě si dovolím napsat o jedné akci. Ta už
sice byla v roce 2014 ale to mi určitě odpustíte.
Dne 4.1.2014 jsme, doufejme, založili novou
tradici, a to Tříkralový pochod Deštná – Nedvězí
a zpět. Ačkoliv se šlo v sobotu a začali jsme to
domlouvat ve čtvrtek večer, účast byla opět velmi
hojná – 26 lidí a 3 psi. Lesními cestami a roklemi nás vedl zkušený vůdce Břetik, a i díky němu
nikdo nezabloudil. Měli jsme i dva nejmenší turisty, a to Kryštofa a Matěje, kterým jsou 4 roky,
a zhruba 5kilometrovou trasu zvládli bez větších
problémů, a jako již tradičně nás v cíli přivítal
ohýnek a buřtíky.
Jak jste se mohli dočíst, tak se tady pořád
něco děje. Je sice pravdou, že se máme ještě co
učit a zlepšovat, ale velmi se mi líbí soudržnost lidí
v naší obci. Samozřejmě do toho musím započítat
i obyvatele Zakšína, protože se taky zúčastňují téměř všech akcí, a to v nemalém počtu....
Doufám, že i v tomto roce se nám podaří zorganizovat několik dalších akcí a v těch, které si
troufnu nazvat tradicí, nadále pokračovat. Doufám, že se jich bude zúčastňovat víc lidiček než
doteď (máme ještě rezervy), a že budeme mít
na co vzpomínat. Chápu, že to není jednoduché.
Když se v pátek dozvíte, že v sobotu je pochod,
přeorganizovat svůj program, ale zkuste pochopit
i nás, co to vymýšlíme – též máme své starosti
a vždycky do toho vkládáme maximum, aby byly
všechny strany spokojeny!
Na začátku všeho byla jen hrstka „aktivistů“,
kteří ani nedoufali, že se jednou budeme scházet
v takovém velkém počtu, a že se všichni budou
na další setkání těšit.
Přála bych si, aby se nás scházelo stále víc.
Abychom z těch akcí měli jen radost a na další
se těšili....
Monika Stehnová

Dubáček -
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE
K AGENDĚ ZTRÁT A NÁLEZŮ

PLACENÁ INZERCE

Dovolili jsme si pro vás shrnout nejdůležitější informace, týkající se agendy ztrát a nálezů v souvislosti s novým občanským
zákoníkem.
Dle § 1051 - § 1065
Je nezbytně nutné, aby nálezce zhodnotil, zda nalezená věc
byla opuštěna nebo ztracena, případně skryta.
1) Dojde-li nálezce k názoru, že věc je opuštěná, může si ji přivlastnit, tzn. může s ní nakládat jako s věcí vlastní (např. boty nosit, darovat či je vyhodit).
2) Dojde-li k názoru, že věc má svého majitele, tzn. že byla ztracena, je nutné zvážit finanční hodnotu věci.
Byla-li věc nalezena na veřejně přístupném místě a nejspíš má
nepatrnou hodnotu, lze ji považovat za opuštěnou a podle toho
s ní nakládat. V případě, že nalezená věc má vyšší hodnotu,
oznámí nálezce nález do tří dnů obci, která obvyklým způsobem
nález vyhlásí. Nálezce si nález u sebe ponechá po dobu jednoho roku v úschově, po uplynutí jednoho roku se z nálezce stává
oprávněný držitel, nikoli majitel, a teprve po uplynutí lhůty tří let
přechází nález do vlastnictví nálezce. V případě, že nálezce prohlásí, že nalezenou věc nechce nabýt, přechází právo na obec.
DOPORUČENÍ
Pokud naleznete ztracenou věc, přineste ji na podatelnu městského úřadu (přízemí radnice), kde s vámi bude sepsán záznam o nálezu,
do kterého bude možné uvést, že se vzdáváte práva na nabytí nalezené věci vůči obci, tzn. nález zůstane na MěÚ po dobu úschovy až
do tří let od vyhlášení nálezu. Poté nález propadne obci.
Bc. Lucie Heringová

Křestní jména v únoru a jejich význam

1.2. Hynek (1)

(vybraná jména se vyskytují na Dubsku, v závorce je uveden počet ke dni 15. ledna)

Jméno Hynek je tradičním českým jménem. Jméno svého nositele spojuje s domovem, českou zemí,
ale také svoji rodinou. Je významově příbuzné i se
jménem Jindřich. Používá se v mutaci Heinrich na
Slovensku nebo v Německu. Anglická verze je Henry, italská Enrico, francouzská Henri, španělská
Enrique, portugalská Henrique. Poláci jméno znají jako Henryk, Maďaři jako Henrik, Rusové jako
Genrich.
Hynek pochází z němčiny. Jméno vzniklo počeštěním domácí verze německého jména Heinrich. Významově se překládá z tohoto jména jako „vládce
domu“ („heim“ – „domov“, „ríhhi“ – vládce“).
2.2. Nela (2)

Nela je dle významu svého jména žena pevného
charakteru, vytrvalá ve svých cílech, stálá v uznávaných hodnotách.
Původem je toto jméno významově a původem příbuzné se jmény Kornélie, Petronila, Eleonora nebo
Helena. Jako Nelly či Nelli se vyskytuje i v němčině,
angličtina jméno zná jako Nellie, Nell nebo Nelly.
Toto jméno má zřejmě latinský původ.
4. 2. Jarmila (14)

„jaryj“ („bujný“, „silný“ či „prudký“) a „mil“ („milovat“). Jméno se pak významově překládá jako „ta,
která miluje sílu“, také „milující bujnost“, „milující
prudkost“ apod. V přeneseném významu jméno
znamená „milující jaro“. Další teorie výkladu dává
jméno do souvislosti se jmény Jarolím, Jeroným či
Hieronym.

Mlada či Mladena. Milada se užívá i na Slovensku.
Jméno znají i Bulhaři, ovšem v podobě Miladina
nebo Mladena. Mladena je i srbochorvatskou verzí
jména. Původem má jméno slovanský původ. Vzniklo ze staroslovanského jména Mlada, které skutečně
znamená „mladá”.

7. 2. Veronika (16)

Oblíbené jméno našich babiček. Je příbuzné s latinskými jmény Benedikta, Theodora nebo Beatrix, Beáta.
Jméno Božena je slovanského původu. Má význam
„blahoslavená“, „bohem obdařená“ či „bohem milovaná“, nebo také také „požehnaná“, „blažená“. Koncovka –ena v češtině vyjadřuje vlastnost základního
jména, tedy v případě jména Božena vlastnost křesťanského Boha.

Žena jménem Veronika má dle významu svého jména předpoklady k tomu, aby byla úspěšná ve všech
svých aktivitách. Významově je toto jméno příbuzné
s Berenikou, Viktorií nebo Hedvikou. Vedle češtiny
se užívá ve slovenštině, také němčině, ruštině nebo
maďarštině. Anglickou verzí jména je Veronica, stejně tak v italštině. Francouzskou mutací jména je Véronique, španělskou Verónica, polskou Weronika.
Jméno Veronika pochází z řeckého jména Bereniké
(Phereniké). Jméno tvoří slovo „fere”, resp. sloveso
„ferein” s významem „nést”, druhá část jména „niké”
se z řečtiny překládá jako „vítězství”. Jméno Veronika
tak znamená „ta, která přináší vítězství”, „nositelka
vítězství”, „vítězka”. Existuje i další, méně pravděpodobný výklad jména. Ten jméno spojuje s latinsko-řeckým výrazem „vere iconica” − „pravý obraz”.

11. 2. Božena (8)

13. 2. Věnceslav/Věnceslava (0/1]

Jméno Věnceslav existuje i v ženské podobě jako
Věnceslava.
Jméno Věnceslav má slovanský původ. Jde o novodobou podobu jména Václav, resp. jeho latinské verze Venceslaus. Překládá se stejně jako jméno Václav, tedy „více slavný”, „slavnější” (staroslovansky se
„vence” užívá ve významu „více”).

Je to krásné české jméno s ještě krásnějším význa- 8. 2. Milada (1)
mem. Je spojeno s jarem, sílou a bujností, v druhém Věčné mládí – žena jménem Milada ho má po celý 15. 2. Jiřina (11)
možném významu je doslova „svatým jménem“.
život ukryto ve svém jméně.
Je to jméno pro ženu, která má vztah ke všemu živéJméno vzniklo pravděpodobně ze slovanských slov Jméno Milada je novější podobou staročeských jmen mu. Dle významu svého jména je Jiřina také hbitou
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a obratnou ženou. Významově je příbuzné se jmény
Georgina nebo Jorga.
Toto jméno má několik teorií výkladu a je pravděpodobné, že se vzájemně prolínají. Nejčastěji je jménu
Jiřina přisuzován řecký původ. Jméno by pak pocházelo z řeckého „géorgos“ s významem „zemědělec“ či
„rolník“. Další výklad spojuje jméno s ruským slovem „jurkij“ s významem „mrštný“, resp. „mrštná“ či
„hbitá“. Jméno by tak mělo staroslovanský původ.
17. 2. Miloslava (1)

Toto jméno znamená slavná milostí, milá, klidná a je
to jméno původem slovanské.
19. 2. Patrik (8)

Jméno Patrik je oblíbené nejenom u nás nebo v Irsku, ale také v mnoha dalších zemích světa, mj. na
Slovensku. Anglická podoba jména je Patrick, stejně
tak i německá, spolu s variantami Patricius a Patrizius. Francouzština jméno užívá jako Patrice, španělština jako Patricio, italština jako Patricius. Maďarskými
mutacemi jména jsou Patrik a Patrícius, polskými
Patryk a Patrycy, ruština jméno zná jako Patrikij.
Patrik má latinský původ. Vzniklo z latinského
jména Patricius, jeho základem je slovo „pater”
(„otec”), příp. „patria” („vlast”). Jméno se vykládá
jako „mající otce”. Ve starém Římě se tak označoval
svobodný občan. Přenesený výklad jména znamená
„urozený”, „šlechtic”. Jméno jako takové se zřejmě

Dubáček

vyvinulo v Irsku.

„světlo“ či „pochodeň“. Další vědci jméno spojují
se jménem Magdalena. Toto jméno pochází z heb20. 2. Oldřich (7)
rejštiny a překládá se jako „původem z Magdaly“.
Původ tohoto jména je v němčině. Nositel jména Ol- Jméno souvisí i s aramejským slovem „magdala“ ve
dřich dostal do vínku bohatství, jeho dědictví může významu věž.
být materiální i duchovní.
V dalších zemích Evropy se jméno používá jako Ul- 22. 2. Petr (46)
rich, Ulrico, Udalryk apod.
Svým nositelům dává jméno tvrdost a mužnost. JméJméno Oldřich pochází ze starogermánštiny. Pů- no se pojí s hlubokou tradicí sahající až do řečtiny.
vodně se užívalo jako jméno Uodalrých, ze kterého Varianty jsou Peter. Pierre, Pietro, Pedro a Perez,
se posléze vyvinula jména Ulrich a Oldřich. Jmé- Péter, Piotr, Petrus, Peet.
na se překládají jako „bohatý vládce”, „bohatý pa- Jméno vzniklo z řeckého slova „pétrá” s významem
novník”, příp. „bohatý dědičnými statky” − ze slov „skála” nebo „kámen” (jde o překlad aramejského
„uodalo” („dědičný statek”) a „rîch”, dnes „reich” slova „képhá” se stejným významem). Jméno Petr
(„bohatý”).
se tak z řečtiny vykládá jako „skála”, „skálopevný”,
„pevný jako skála”, „tvrdý” apod.
21. 2. Lenka (11)
Žena jménem Lenka může být zářivým světlem, 24. 2. Matěj/Matyáš (5/3)
hvězdou či pochodní, stejně tak i strážnou věží pro Matěj – podle významu jména je Matěj doslova dasvé blízké.
rem od Boha. Shodný význam má i jméno TheoPodle některých teorií příbuzné se jmény Helena či dor nebo Jonatán. Počeštěnou verzí jmen je Božidar,
Magdalena. Užívá se také jako domácí podoba těchto příp. Bohdan.
jmen, stejně tak i jmen Apolena a Eleonora. Anglická Původ je v hebrejštině ze jména Ma�ytja, resp. spoverze jména je Lena, stejně tak i italská nebo polská. jení „Ma�yth Jáh(u)”, které se překládá jako „dar
Němčina jméno užívá také jako Lene nebo Leni. Boží”, „Hospodinův dar”, „dar od Boha”. Stejný záExistuje několik teorií výkladu, které jméno spojují klad má i jméno Matyáš, které je archaickou podos různými jmény. Podle jedné z nich má být Lenka bou jména Matěj.
domácí zkráceninou jména Helena. Stejně jako toto
původem řecké jméno by se pak překládalo jako
Zdroj: svatky.centrum.cz

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Linka číslo Trasa
Změna
500 280
Jablonné v Podj. – Doksy – Dubá – Mělník - Praha - u večerního spoje č.24 (jede pátek a neděle) úprava jízdních dob v úseku Dubá
(19:38) – Doksy (19:53) – Jablonné v Podj.(20:50)
500 281
Dubá – Holany – Česká Lípa
- dopolední spoj č.5 posunut o 10 minut později (Dubá 9:55 – Dřevčice 10:05 a zpět)
- dopolední spoj č. 10 posunut o 5 – 7 minut dříve (Č.Lípa 9:25 – Dubá 10:08)
- odpolední spoj č.21 posunut o 10 minut později (Dubá 16:40 – Č.Lípa 17:20)
500 284
Dubá – Štětí a zpět
- úprava jízdních dob spojů č. 1; 2; 4; 5; 6; 7 (zkrácení o 5 min.)
500 286
Dubá – Tuhaň a zpět
- ranní spoj č.3 zrušen z důvodu minimálního využití. Alternativní spojení linkou
284 (z Tuhaně do Dubé) a 490 (ze Zakšína a Deštné do Dubé)
500 490
Nový Bor – Česká Lípa – Mělník – Praha
Nový jízdní řád s úpravami většího rozsahu:
- v pracovní dny nové spoje v 7:45 z Prahy a v 13:55 z N.Boru;
- v sobotu a neděli posunut odjezd prvního spoje z N.Boru na 6:40;
- v sobotu a neděli dopoledne posunut odjezd z Prahy z 11:30 na 10:45
- u dalších spojů změny časových poloh do 30 minut a zkráceny jízdní doby

Kultura

Dubáček -
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ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
19. února v 19.30 hodin
SAM
Režisérka Kamila Polívková zkoumá spolu s Karlem Rodenem nesmírnou
přitažlivost popularity, která v lidech probouzí voyeuristické sklony a dodává i nejbanálnějším věcem, činům a výrokům známé osobnosti – umělce
– zdání jedinečnosti a vyšší hodnoty.
KD Crystal
28. února 2014 v 20:00 hodin
DIVOKEJ BILL 2014 tour Možná přijde i pekelník
Vstupné: 300 Kč

NOVÝ BOR

Městské divadlo
úterý 11. února v 19 hodin
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS!
vstupné: 230 Kč
Navrátilův sál
čtvrtek 14. února v 18 hodin
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Přednáška o historii s promítáním
PhDr. Vladislav Jindra
Osudy domkářů z Janova aneb okénko do historie sousedních obcí
vstupné: 50 Kč
Městské divadlo
neděle 16. února v 19 hodin
Jean-Jacques Bricaire, Maurice Lasaygues divadlo theatre Palace
VELKÁ ZEBRA aneb Jakže se to jmenujete?
Christian vydrží s každou ženou jen chvíli, pak na něj padne hrůza a má

nepřekonatelnou touhu utéct. Vymyslí trik, ten se mu ale jednou nevyplatí.
Dále hrají: Kateřina Hrachovcová - Herčíková, Jaromír Dulava, Dana Černá / Kamila Špráchalová aj.
vstupné: 290 Kč
středa 19. února v 8:30 a 10 hodin
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
POVĚSTI ČESKÉ
Příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Děti se mohou zúčastnit děje na jevišti.
vstupné: 50 Kč
Kulturní dům Bohemia
pátek 21. února od 19 do 24 hodin
PLES SENIORŮ
Duo Adamis (Adéla a Milan) Šlágr. Předtančení DTK Boráček.
vstupné: 100 Kč
Městské divadlo
pondělí 24. února v 19 hodin
One man show s písničkami
Miroslav Donutil – CESTOU NECESTOU
vstupné: 220 Kč
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Ze života škol
Tříkrálová sbírka 2014
Čtenářská
gramotnost

V pátek 10. ledna 2014 se vypravili tříkráloví koledníci od domu k domu, aby přinesli lidem zprávu
o narození děťátka v betlémských jeslích. Přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím Charity jste tak mohli pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Organizačně zajišťovala
sbírku Diecézní charita Litoměřice. Do sbírky se jako vloni zapojila i Ekoškola Dubá. Její koledníci
vykoledovali 5 850,- Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme.
Mgr. Jana Mašková

Klubík
na návštěvě

Ve středu 22. ledna překvapily zvířátka v chovatelském kroužku dětičky z Klubu malých dubáčků. Přišly v silném počtu a v doprovodu svých
rodičů. Naprosto nikoho se nebály, všechna zvířátka pochovaly a pěkně si tu návštěvu užily. Zvířátkům přinesly mlsací dárečky, takže všichni byli
spokojeni.
Strejda Pavel
střídavě vyndával
hady a želvy a ještěrkovce, který nezklamal a držitele
počůral. I to sem
patří.
Příjemná
nálada provázená
dětských výskáním a chichotáním
byla skvělá.
Přijďte zas!
Jana a Pavel
Maškovi

Projekt Čtenářská gramotnost má své pevné místo v celoročním vzdělávání Ekoškoly Dubá. Prvňáci se prokousávali textem O domýšlivé žábě.
Ve skupinkách četli části pohádky, odpovídaly
průběžně na otázky k textu, a pak celou pohádku poskládali podle děje správně za sebou.
Obrázek k pohádce pak doladil celou práci.
Děti čtou s nadšením a textu rozumí. To je i hlavní cíl genetické metody čtení, se kterou škola pracuje již sedmým rokem a velmi úspěšně.
Mgr. Jana Mašková

Matýsek

Divadlo Matýsek z Nového Boru už má své trvalé místo v Ekoškole Dubá. Letošní představení 7. ledna neslo název Datlování. Dvě děti vstupují do lesní říše a prožívají příběh ptačích obyvatel. Příběh
datla Bonifáce, jak se naučit létat, sehnat potravu, obstarat bydlení… a zamilovat se, opět přitáhl
pozornost nejen malých prvňáků, ale i páťáků.
Děkujeme za milé vystoupení a těšíme se na Malířskou pohádku, příběh plný fantazie.
Mgr. Jana Mašková
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Poslední předvánoční den ve škole zazněly vánoční koledy. Školní
schody se rozezpívaly a natěšené děti si zazpívaly Rolničky,
Dědečku, koleda, My tři králové za doprovodu pana školníka Petra
Imricha a pod vedením paní učitelky Janičky Staňkové.

Sport

Střeleckou soutěž o malovaný terč ve 2. ročníku Memoriálu o cenu Antonína Špelce,
která se konala 28. prosince 2013, vyhrála Denisa Kühnová, 2. místo obsadil Jiří Hlavatý st.
a na třetím se umístil Ing. Pavel Miňovský.
SSK Dubá výhercům gratuluje a ostatním děkuje za účast a těší se na další společné akce.

Dubáček

