únor 2010

V Dubáčku
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– Rozpočet města
(str. 2 - 4)

– Seznam akcí
Města (str. 6, 7)
– Městská památková zóna II
(str. 9)

– Kostel
sv. Václava
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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané.
Ač je to neuvěřitelné, první měsíc roku 2010
je za námi. Utekl jako voda a přesto s sebou
přinesl řadu nepříjemností v podobě mrazivého
počasí a (ve srovnání s lety předešlými) také
neobvykle velké sněhové nadílky. Právě zima
je prvním tématem, kterému bych se v tomto
sloupku chtěla více věnovat.
O zimním úklidu ve městech a obcích toho
bylo mnoho napsáno a téměř denně jsme v televizním zpravodajství mohli slyšet, že tuhle to
nezvládají, tamhle evidují tolik zranění, jinde
zase ohrožuje občany sníh a led padající ze
střech. Ačkoliv je město Dubá stejně jako ostatní města proti podobným nehodám pojištěno,
rozhodli jsme se neponechat nic náhodě. Po
celou dobu, kdy ulice plnily nové a nové přívaly
sněhu, měli pracovníci údržby pohotovost a odklízeli sníh v maximální možné míře. V porovnání s jinými většími městy si troufám říci, že
jsme celou situaci zvládli dobře, a to nejen díky
našim pracovníkům, ale díky vám, občanům.
Celá řada z vás se před svými domy zapojila do
úklidu chodníků, a to nám ušetřilo hodně práce
i času, který mohli naši pracovníci efektivně využít na jiných místech. Sníh z nejproblematičtějších, resp. nejužších, ulic byl postupně odklízen, nakládán a odvážen do Nedamova, kde
na rozdíl od centra města nikomu nepřekážel.
Souběžně s tím byly z několika městských ob-

jektů pomocí plošiny odstraňovány nebezpečné
rampouchy a sněhové převisy, které představovaly nebezpečí nejen pro chodce, ale také pro
zaparkovaná vozidla.
Ve chvíli, kdy píši únorový sloupek, venku
ještě stále panuje mrazivé počasí, nicméně i
přesto věřím, že nejhorší, co se zimy týče, již
máme za sebou.
Na svém lednovém zasedání schválilo
městské zastupitelstvo rozpočet pro rok 2010.
Pro letošní rok budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 45 milionů 669 tisíc
korun. Více se o rozpočtové skladbě dozvíte uvnitř Dubáčku v přehledných tabulkách,
které zpracovala účetní města paní Červená,
a v komentáři, který je součástí usnesení. Více
vyzdvihnout bych chtěla čtyři akce, které plánujeme realizovat. Největší je již mnohokráte
zmiňované dokončení kanalizace Dubá, které
bude finančně velice náročné. V pořadí druhou
nejnákladnější akcí bude dokončení rekonstrukce lesní cesty na Křenově, které nám umožní
v následujících letech těžit ve zdejších městských lesích. Zbylé dvě akce, o nichž se chci
zmínit, se týkají zlepšení veřejného prostranství v Dubé, a to hned na dvou místech, v parčíku u č.p. 200 a na sídlišti Na Výsluní.
Před č.p. 200 je nevzhledná a zcela nevyužitá zatravněná plocha, kterou plánujeme
přetvořit na pěkný parčík, který bude sloužit

především našim seniorům. V připraveném
projektu se počítá nejen s úpravou terénu, výsadbou nové různorodé kvetoucí zeleně, ale
také s altánkem, kde, jak věříme, budou senioři rádi trávit volné chvíle, a to nejen v letních
měsících. V případě Výsluní se obyvatelé této
části mohou těšit na zkulturnění středu sídliště. Z travnatého ostrůvku musely být v uplynulém roce z bezpečnostních důvodů odstraněny
tři přestárlé třešně. Projekt, který je zpracován
zahrnuje nejen velice nápadité využití celé plochy, co se výsadby nové zeleně týče, ale také
umístění herního prvku pro děti a nového sezení. Jen namátkou uvedu, že zde plánujeme
vysadit, mimo jiného, také krásně kvetoucí
magnolie. Realizace obou projektů si dohromady vyžádá náklady ve výši 497 tisíc korun,
přičemž se na obě tyto akce pokusíme získat
dotaci.
V letošním roce přijme město opět patnáct
pracovníků VPP. S jejich nástupem se stejně
jako v minulém roce počítá již v březnu. Zájemci se jako každý rok mohou hlásit v kanceláři
tajemníka MěÚ Dubá.
Závěrem bych všem chtěla popřát poklidný
zbytek zimy, školákům hezké jarní prázdniny
a všem příznivcům teplého počasí brzký příchod
jara, i když kalendářně je ještě stále daleko.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DUBÁ NA ROK 2010
Rozpočtové příjmy
PAR.

Pol

skut.2007

Popis

2008
skut.

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin.

2009
odhad

2010

3058

2650

2900

1112 Daň z příjmu fyz. osob ze OSVČ

899

1067

830

640

1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap.

179

262

270

200

1121 Daň z příjmu právnických osob

3243

4506

3600

3200

604

745

714

600

4912

6475

6800

6800

15

5

0

5

48

20

1099

1007

1000

1000

1341 Poplatek ze psů

61

59

60

60

1342 Pobytové poplatky

39

11

5

10

1343 Poplatek za užívání veř. prostranství

38

47

30

30

7

4

8

8

14

21

27

25

131

100

73

70

13

30

30

1211 Daň z přidané hodnoty
1332 Poplatky za vypouštění škodlivin
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy
1337 Poplatek za komunální odpad

1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit
1347 Poplatek za provozovaný hrací přístroj
1351 Výtěžek z provozování hr. přístr.
1361 Správní poplatky

236

148

185

200

1511 Daň z nemovitostí

2155

2259

2400

3250

456

281

150

54

50

70

285

779

783

800

1096

1426

2071

4121 Neivestiční přijaté dotace od obcí

204

192

160

4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů

788

909

771

4131 Převody z vlastních fondů hosp.č.

558

127

0

4211 Investiční dotace z všeob.pokl.správy

0

0

4216 Ostatní investiční dotace ze st.roz.

0

0

2709

4222

0

0

40

20259

23623

25688

2460 Splátky půjček od obyvatelstva
4111 Neinvest. přijaté dotace z všeob. pokl. správy
4112 Neinv. přij. dot. ze SR v rámci SDV
4116 Ostatní dotace

Daňové příjmy celkem
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JUBILEA

v tis. Kč
komentář k rozpočtu 2010

návrh

2696

1122 Daň z příjmu pravnických osob za obce

Dubáček

1419
2254 schválená dotace na lesní cestu
150
789 převod zisku měs.lesů na doplatek cesty
0
10000 dotace na kanalizaci
33694

Z městské matriky

Žitná Emílie, Dřevčice
Čížková Věra, Dubá
Bezdíčková Štěpánka
Ponocná Jiřina,Deštná
Pithartová Hana, Dubá
Odvárka František, Dubá

NAROZENÍ

Daniel Dominik, Dubá

98 let
87 let
83 let
80 let
70 let
70 let

Dne 16. 1. 2010 oslavili krásných
50 let společného života manželé
Josef a Věra Jelenovi. Do dalších let
jim hodně zdraví, štěstí a rodinné
pohody přejí synové s rodinami.

Z

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553
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skut.2007

vnitřní obchod, cestovní ruch

skut.08
204

odhad 09
97

silnice
3113

Základní školy

3314

Činnosti knihovnické

3322

Zachování a obnova kult. pam.

3319

Záležitosti kultury

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3619

Ost.programy bydlení FRB

3632

Pohřebnictví

3633

Výstavba a údržba inž. sítí

3639

Komunální služby a územní rozvoj

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171

Činnost místní správy

6402

Finanční vypořádání min. let

6310

Obecné příjmy a výdaje z financování

6409

Neidentifikovatelné platby
CELKEM

Rozpočtové výdaje
1031

Pěstební činnost

2143

Záležitosti prům. obch. a služeb

2212

návrh 10
80

80

150
104

104

112

100

10

7

8

10

102

131

53

2670

2782

7050

720

698

700

700

50

50

6

5

5

5

1012

3215

1786

1000

134

244

200

200

0

100

4

3
50
8300 1800 nájem+služby, 6500
prodej č.p. 82

1300 příspěvek na kanalizaci od SVS

0

25

25

30

230

386

190

180

0

0

148

245

160

50

36219

45669

6

11

25680

31723

skut.2007

skut.08

odhad 09

návrh 10
3043 oprava lesní cesty

306

327

1254

58

90

1025

120 provoz IC, 20 spoluúč.na
dotaci Mách.kraj

Silnice

222

513

5500

300

2219

Zálež. poz. komunikací

110

277

300

100

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

157

157

175

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

341

442

450

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy

3314

185
18757 50 nutné čištění, 18707 nová
kanalizace

652

2 999

1357

1 750

2 787

2350

600

Činnosti knihovnické

87

117

100

150

3319

Záležitosti kultury j.n.

230

300

300

300

3322

Zachování a obnova kulturních pam.

351

1 785

2588

3341

Rozhlas a televize

3399

Záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků

3419

Tělovýchovná činnost

3421

1700 1600 provoz, 100 nové židle
a údržba budovy

700 spolúč.na dotaci na MPZ,
projekt na sušárnu

3

4

5

33

37

40

140

320

200

Využití volného času dětí

32

68

70

70

3541

Prevence před drogami

8

8

8

8

3543

Programy pomoci zdravotně postiženým

3612

Bytové hospodářství

3613
3619
3631

60

60

60

2 251

1 880

3525

Nebytové hospodářství

356

1 556

3690

Ostatní programy rozv. bydlení

181

2

0

Veřejné osvětlení

878

2 127

1650

5
40 občanské záležitosti, svatby,
vítání občánků, jubilea
160 (ost.účel.dotace podle
rozhodnutí MZ)

60
2850 1200 na provoz a služby,
1650 na investice do domů
150
1200 700 el., 250 běžné opravy,
250 natírání
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3

Rozpočtové výdaje
3632

Pohřebnictví

3633

Výstavba a údržba inženírských sítí

3639

skut.2007

skut.08

odhad 09

návrh 10

34

13

140

140 náklady na 1 pracovníka

Komunální služby a územní rozvoj

1 641

2 275

2274

2198

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 436

1 460

1803

1900 1450 odvoz, 450 SD

3741

Ochrana druhů a stanovišť

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

4316

13

12

10

1 604

2 335

2895

Domovy důchodců

10

10

10

10

4319

Soc. péče a pomoc starým a zdrav.
postiž.

74

72

110

110

5399

Ost.zál.bezpečnosti a veř.pořádku

182

0

5512

Protipožární ochrana- dobrovolná

1 195

1 369

1333

6112

Zastupitelstva obcí

747

930

1050

6114

Volby

0

64

53

6171

Činnost místní správy

5 690

6 249

6748

6528

6399

Finanční operce j.n.

604

745

714

600

6402

Finanční vypořádání min. let

4

2

12

21716

31392

41799

CELKEM
Rekapitulace

skut.2007

skut.08

odhad 09

15
1620 nákl.na VPP, ošetření stromů,
500 os. výbory

700 bude se zvyšovat o dotace
1350
zvýší se o dotace

45669
návrh 10

Příjmy

25680

31723

36219

45669

Výdaje

21716

31392

41799

45669

3964

331

-5580

0

-5580

0

Příjmy - výdaje
8901

Výplata prosincových mezd

543

8124

Financování - splátky úvěry

900

0

2521

331

Hosp. výsledek

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 1/2010 ze dne 21. ledna 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 zase- valý travní porost o výměře 86 m2, v obci Dubá, 4d) NESCHVÁLILO na návrh majetkového
dání zastupitelstva č. 1/2010.
katastrální území Nedamov.
výboru zastupitelstva na základě písemné
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 žádosti č.ev. 28/09, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: p.p.č.
2) URČILO na návrh paní starostky zapi- 4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- 1255/1, ostatní plocha o výměře 272 m 2, v obsovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ově- ru zastupitelstva na základě písemné žádosti ci Dubá, katastrální území Dřevčice. Jedná
řovatele zápisu pana Václava Kubáta a pa- č.ev. 3/10, vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje se o pozemek, který je součástí uceleného
ní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení městského pozemku: p.p.č. 673/2, orná půda komplexu městských pozemků ve středu obce
paní Miloslavu Vokolkovou.
o výměře 1 096 m 2 , v obci Dubá, katastrální Dřevčice. Pozemek nenavazuje na vlastnicpro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 území Nedamov.
tví žadatele. Vzhledem k těmto skutečnostem
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 je vhodné, aby město Dubá zůstalo i nadále
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zavlastníkem tohoto pozemku a pouze jej prostupitelstva č. 11/2009 ze dne 10. prosince 4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- najímalo.
2009
ru zastupitelstva na základě písemné žádosti
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2010 č.ev. 4/10, vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha částí městských pozemků: p.p.č. 121/3, zahra- 4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výk nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
da, p.p.č. 121/5, zahrada, p.p.č. 121/6, ostatní boru zastupitelstva prodej městského poplocha, p.p.č. 121/7, ostatní plocha, vše o cel- zemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového vý- kové výměře cca 1 800 m 2 , v obci Dubá, kata- písemná žádost č.ev. 6/09): p.p.č. 14/1, zaboru zastupitelstva na základě písemné žá- strální území Dubá. Výměra a rozsah pozemků hrada o výměře 146 m 2 , v obci Dubá, katasdosti č.ev. 1/10, vyhlásit a zveřejnit záměr bude upřesněna geometrickým plánem.
trální území Dražejov u Dubé. Strana kupujíprodeje městského pozemku: p.p.č. 655, trpro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 cí: pan M.K., kupní cena činí 9 563,- Kč plus
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správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní
smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost č.ev. 25/09): p.p.č. 649/3,
ostatní plocha o výměře 173 m 2, v obci Dubá,
katastrální území Horky u Dubé. Strana kupující: pan J.H., kupní cena činí 6 920,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní
smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 1
4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva směnu městského pozemku (již vyhlášeného a zveřejněného záměru k převodu, složka č. 2/10), za pozemky
z vlastnictví fyzické osoby, bez finančního
vypořádání: z vlastnictví města Dubá směnit
p.p.č. 649/5, ostatní plocha o výměře 82 m 2 ,
v obci Dubá, katastrální území Horky u Dubé,
za p.p.č. 106/9, ostatní plocha o výměře 171
m 2 a p.p.č. 106/11, ostatní plocha o výměře
32 m 2 , v obci Dubá, katastrální území Dubá,
z vlastnictví paní J.S.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4h) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví
města Dubá (složka č. 30/09) pozemky p.p.č.
106/3, ostatní plocha o výměře 171 m 2, p.p.č.
106/4, ostatní plocha o výměře 88 m 2 , p.p.č.
2041/1, ostatní plocha o výměře 150 m 2 ,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana
prodávající je: Česká republika, Státní Statek Česká Kamenice, v likvidaci, zastoupená
Realitní kanceláří VESTA Děčín, celková kupní cena činí: 20 450,- Kč se splatností před
podpisem kupní smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4i) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví
města Dubá (složka č. 29/09) podle geometrického plánu pozemky p.p.č. 1976/9, orná
půda o výměře 180 m 2 , p.p.č. 2807/9, ostatní plocha o výměře 213 m 2 , v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana prodávající je:
pan Z.H. a paní M.K., celková kupní cena činí:
19 650,- Kč se splatností při podpisu kupní
smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4j) ROZHODLO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města Dubá (složka č. 31/09) pozemky p.p.č. 152/4, ostatní plocha o výměře
769 m 2 , p.p.č. 152/6, ostatní plocha o výměře 998 m 2 , p.p.č. 163/2, ostatní plocha o vý-

měře 1 385 m 2 , v obci Dubá, katastrální území
Korce. Strana prodávající je: Česká republika,
Státní Statek Česká Kamenice, v likvidaci, zastoupená Realitní kanceláří VESTA Děčín, celková kupní cena činí: 24 000,- Kč se splatností
před podpisem kupní smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
5) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva předložený rozpočet města Dubá
na rok 2010, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Návrh rozpočtu města
Dubá je předkládán jako vyrovnaný, jeho výše
činí 45 mil. 669 tis. Kč (z toho daňové příjmy
33 mil. 694 tis. Kč, nedaňové příjmy 11 mil.
975 tis. Kč, běžné výdaje 23 mil. 919 tis. Kč,
investiční výdaje 21 mil. 750 tis. Kč). Daňové
příjmy představují nejvýznamnější část příjmů
obce. Není možné je ovlivnit, neboť záleží na
celorepublikových daňových výnosech, které
se následně přerozdělují podle ustanovení zákona o rozpočtovém určení daní.
Již v roce 2009 se projevila hospodářská krize
snížením daňových výnosů a tento trend bude
pravděpodobně pokračovat i v roce 2010. Výjimkou je daň z nemovitostí, která byla novelou
zákona zvýšena a je tedy možné očekávat navýšení příjmů v této položce. Do rozpočtu byla
v příjmech zapojena i částka 2 mil. 254 tis. Kč.
Jedná se o dotaci na opravu lesní cesty u Křenova, kterou město Dubá od roku 2009 předfinancovává, v roce 2010 by mělo dojít k vyúčtování celé akce a dotace by po dokončení akce
měla být na účet města převedena. Základem
rozpočtového hospodaření jsou běžné provozní výdaje, které jsou přibližně 24 miliónů Kč.
Přímo do rozpočtu jsou zapojené i výdaje na
mimořádné investiční akce, které by se měly
uskutečnit v roce 2010. Jedná se o dokončení
již zmíněné lesní cesty u Křenova, v rozpočtu
je počítáno s výdajem 3 mil. 43 tis. Kč, rozdíl
mezi tímto výdajem a přislíbenou dotací bude
uhrazen ze zisku hospodářské činnosti. Jedná
se o částku 789 tis. Kč.
Největší akcí roku 2010 bude „Dokončení kanalizace v Dubé“. Celé dílo bude stát 18 mil.
707 tis. Kč. Financování je zajištěno přislíbenou dotací ve výši 10 mil. Kč od Ministerstva
zemědělství ČR a Libereckého kraje, ostatní
finance zajistí město z vlastních zdrojů. Očekáváme příspěvek od společnosti SVS, která
bude následně kanalizaci provozovat a zbývající část bude uhrazena buď z příjmů roku
2010 (očekávané příjmy z prodeje domů) nebo
z rezerv města.
I v roce 2010 se město pokusí získat dotace na
opravy kulturních památek, které má ve vlastnictví. Na spolufinancování případných dotací
a na zhotovení projektové dokumentace na
opravu sušárny chmele je vyčleněno 700 tis.
Kč. Vzhledem k finanční náročnosti akce Dokončení kanalizace v Dubé, není možné v roce
2010 počítat s dalšími většími výdaji. V provozních výdajích je však pamatováno na vylepšování veřejných prostranství, především Na Výsluní a u čp. 200. Osadní výbory přilehlých
obcí mohou počítat s vylepšováním prostředí
v jejich obcích, stejně jako v minulých letech.

6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok
2009, předloženou panem Jaroslavem Hozou
velitelem JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
komentář starostky: V jednotce je evidováno 20 členů. Jednotka JPO II/1 zasahovala
celkem u 119 zásahů, kde strávila 1 024 hodin, v nařízené pohotovosti 35 480 hodin
a ušetřila majetek v hodnotě 17 287 500,- Kč.
Se zněním celé zprávy se můžete rovněž seznámit na internetových stránkách města.
Za odvedenou práci a příkladnou spolupráci s vedením města děkuji veliteli jednotky.
Všem členům jednotky děkuji za obětavý
a zodpovědný přístup při zajišťování akceschopnosti jednotky a pomoc městu v rámci
brigádnické činnosti.
7) JMENOVALO na návrh paní starostky
členy Školské rady Základní školy Dubá zastupitele pana Tomáše Maříka, zastupitelku
paní Evu Jelenovou a zastupitelku paní Markétu Slezák.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
8) ZVOLILO po projednání s Okresním soudem v České Lípě přísedící Okresního soudu
v České Lípě s výkonem funkce na rok 2010
– 2014, kterými jsou: pan Jaroslav Mečíř, paní
Miroslava Papírníková, paní Věra Pospíchalová, paní Miloslava Vokolková, všichni bytem
Dubá.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) pořizování nového územního plánu
města Dubá
komentář starostky: V současné době se
zpracovává zadání nového územního plánu,
který bude zahrnovat celé území města Dubá
včetně přilehlých částí.
b) dokončení zápisu v kronice za roky
1945 – 1970
komentář starostky: Děkuji kronikáři města
Dubá panu Mgr. Kamilu Matějovičovi za doplnění chybějícího zápisu za roky 1945 – 1970
v kronice města.
c) přidělení městských bytů v Dubé
komentář starostky: Na konci roku 2009
jsem přidělila byt o velikosti 1+2 v ulici Českolipská č.p. 64 panu Michalu Heringovi. Po
rekonstrukci uvolněného bytu o velikosti 1+3
v ulici Jana Roháče č.p. 157 jsem tento byt
v lednu letošního roku přidělila manželům Novotným. Manželé Novotní opustili byt o velikosti 1+1 na Masarykově náměstí č.p. 46. Po
stavebních úpravách bude byt přidělen.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 18. 2.
od 18.00 v Dubé.
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Seznam akcí města Dubá – rok 2009, 2010
p.č.

vznik akce

místo a název akce

realizace

kým

stav

cena v Kč

1

2007

Dubá – rekonstrukce chodníku k poště od NS

2009 – duben

MD

splněno

2

2008 – I

Dubá, Nedamov – dosázení stromů

přesun na 2010

MD

v řešení

?

3

2008 – I

Dřevčice – oprava komínu na č.p. 42

2009 – květen

Fa.

splněno

14 200

4

2008 – I

Dubá – oprava křížku v Dlouhé ulici

2009 – březen

Fa.

splněno

29 600

5

2008 – I

Dubá – dokončení kanalizace

přesun na 2010

Fa.

zadáno

18 550 900

6

2008 – II

Dubá – rekonstrukce Českolipské ulice

2009 – září

Fa.

splněno

4 601 000

7

2008 – II

Dubá, okolí – rozhlas, doplnění kam. systém

přesun na 2010

Fa.

v řešení

?

8

2008 – II

Dubá, Deštná – měřiče rychlostí

2009 – září

Fa.

splněno

231 400

19 800

9

2008 – II

Nedamov – soc. zařízení autocampu (2.fáze)

2009 – duben

Fa.

splněno

1 610 300

10

2008 – III

Dubá – úprava prostoru a septiku Na Výsluní

2009 – červenec

Fa.

splněno

130 000

11

2008 – III

Dubá – rekonstrukce zahrady v MŠ (2.fáze)

2009 – duben

Fa.

splněno

576 400

12

2008 – IV

Dubá – oprava zdi pod kinem Českolipská ul.

přesun na 2010

13

2008 – V

Deštná – osvětlení kostela Sv. Václava

2009 – duben

14

2008 – V

Dubá – oprava zdi na dvoře radnice + vjezd

přesun na 2010

15

2008 – VI

Les Šibeničák – usazení křížového kamene

přesun na 2010

16

2008 – VI

Horky, Nedvězí a P. Ves – nové úřední desky

2009 – březen

17

2008 – VI

Dubá – oprava zdi na hřbitově u hlavní brány

18

2008 – VI

Dubá – oprava schodů v areálu hřbitova

19

2008 – VI

Dubá – výměna oken na poště č.p. 192

přesun na 2010

20

2008 – VII

Dubá – zhotovení nové vývěsky letního kina

2009 – červen

MD

splněno

21 900

21

2008 – VII

Dubá – nové schody a zábradlí Na Výsluní

2009 – říjen

MD

splněno

136 800

22

2008 – VII

Dubá – úprava pozemku, plotu u malé školy

2009 – květen

MD

splněno

7 100

23

2008 – VII

Horní Heřmánky – oprava komunikace

přesun na 2010

MD

v řešení

?

24

2008 – VII

Dubá – oprava schodů do paneláku č.p. 82

2009 – květen

Fa. + MD

splněno

12 700

25

2008 – VII

Dubá – úprava prostranství u č.p. 268, okapy

2009 – květen

MD

splněno

13 000

26

2008 – VII

Dubá – rekonstrukce chodníku u pomníku

přesun na 2010

MD

v řešení

?

27

2008 – VIII

Dražejov – oprava komunikace kolem hřbit.

přesun na 2010

MD

v řešení

?

28

2008 – VIII

Horky – oprava komunikace nad kapličkou

přesun na 2010

Fa. + MD

v řešení

?

29

2008 – VIII

Dřevčice – oprava kanalizační roury u č.p. 34

přesun na 2010

MD

v řešení

?

30

2008 – IX

Dubá – chodník ke schodům Na Výsluní

přesun na 2010

MD

v řešení

?

31

2008 – IX

Dubá – nátěr sloupů veřejného osvětlení

2009 – červenec

splněno

263 500

32

2008 – X

Dubá – oprava zdi u chodníku pod radnicí

přesun na 2010

33

2008 – XII

Dubá – osvětlení v parku u č.p. 200

2009 – květen

34

2008 – XII

Dubá – úprava pěšinky v parku u č.p. 200

přesun na 2010

35

2009 – I

Dubá – čištění kanalizace (Návesák) 2. fáze

2009 – leden

Fa.

36

2009 – I

Dubá – vybudování plyn. topení v č.p. 86

2009 – říjen

37

2009 – I

Dubá – nový nábytek a výzdoba obřadní síně

2009 – duben

38

2009 – I

Dubá – nové zábradlí v kopci u hlavní silnice

39

2009 – I

40

MD

v řešení

?

splněno

100 600

MD

v řešení

?

Fa.
MD

v řešení

?

Fa. + MD

splněno

7 800

přesun na 2010

MD

v řešení

?

2009 – červenec

MD

splněno

1 000

v řešení

?

Fa.

Fa.
MD

v řešení

?

Fa. + MD

splněno

165 000

MD

v řešení

?

splněno

299 000

Fa.

splněno

327 000

Fa. + MD

splněno

98 400

2009 – červen

Fa. + MD

splněno

7 500

Dubá – zřízení nové kanceláře (přestupky)

2009 – září

Fa. + MD

splněno

85 500

2009 – I

Dubá – výměna okna v paneláku (byt)

2009 – leden

Fa.

splněno

15 900

41

2009 – I

Dubá – úprava prostranství u sklípků (1. fáze)

2009 – duben

splněno

--------------

42

2009 – I

Dubá – opravy oken a dveří, č.p. 158, 139, 46

2009 – duben

Fa.

splněno

13 700

43

2009 – I

Dubá – nátěr dveří v č.p. 192 (pošta)

2009 – březen

Fa.

splněno

10 000

44

2009 – I

Dubá – oprava sklípků v Sadové ulici (1. fáze)

2009 – listopad

Fa.

splněno

84 700

45

2009 – I

Dubá – venkovní sezení v klubu seniorů

2009 – duben

Fa. + MD

splněno

11 000

46

2009 – I

Dubá, okolí – umístění venkovních laviček

2009 – květen

Fa. + MD

splněno

18 300

47

2009 – I

Nedamov – kácení stromů (alej topolů)

2009 – únor

Fa. + MD

splněno

10 100

48

2009 – I

Dřevčice – doplnění VO u bytovek

2009 – říjen

Fa. + MD

splněno

29 800

49

2009 – I

Dřevčice – oprava vjezdů a schodů na návsi

2009 – září

Fa.

splněno

198 700

50

2009 – I

Plešivec, Nedamov – rekonstrukce VO

2009 – srpen

Fa.

splněno

164 700

51

2009 – I

Panská Ves – rekonstrukce VO

přesun na 2010

Fa.

v řešení

?

52

2009 – I

Křenov – rekonstrukce VO

přesun na 2010

Fa.

53

2009 – I

Dubá – výsadba keřů u autobus. nádraží

2009 – duben

54

2009 – II

Dubá – oprava topného potrubí před č.p. 82

2009 – únor

55

2009 – II

Dubá – přeprava a oprava sochy sv. Prokopa

přesun na 2010

MD

v řešení

?

splněno

800

Fa.

splněno

8 400

Fa.

v řešení

?

MD
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Seznam akcí města Dubá – rok 2009, 2010
p.č.

vznik akce

místo a název akce

56

2009 – II

Dubá – květinová výzdoba, zeleň

2009 – březen

Fa.

splněno

22 000

57

2009 – II

Dubá – ořez stromů v parku u č.p. 200

2009 – březen

Fa.

splněno

54 700

58

2009 – II

Dubá – úprava tržnice (cedule a schod)

2009 – duben

MD

splněno

700

59

2009 – II

Deštná – opravy městských komunikací

2009 – červenec

Fa. + MD

splněno

23 100

60

2009 – II

Bukovec – oprava mostku přes Liběchovku

2009 – srpen

MS Výr

splněno

15 000

61

2009 – III

Dubá, Deštná, Nedamov – likvidace pařezů

2009 – květen

Fa.

splněno

10 500

62

2009 – III

Dubá – výměna střešního prosklení v č.p. 82

2009 – duben

Fa. + MD

splněno

4 100

63

2009 – III

Dubá – radnice, okna, fasáda, střecha, světla

2009 – říjen

Fa.

splněno

2 878 500

64

2009 – III

Dubá – oprava a nátěr oken a dveří v č.p. 86

2009 – srpen

Fa.

splněno

72 000

65

2009 – III

Nedamov – úpravy v recepci v autocampu

2009 – duben

Fa.

splněno

65 000

66

2009 – III

Deštná – oprava zábradlí na mostku

2009 – duben

Fa. + MD

splněno

12 500

67

2009 – IV

Nedamov – výměna VO v autocampu

2009 – květen

Fa.

splněno

77 200

68

2009 – IV

Nedamov – nátěr vnějších plášťů chatek

2009 – červen

splněno

39 700

69

2009 – IV

Dubá – výměna části okapů na č.p. 192

2009 – červenec

Fa.

splněno

26 700

70

2009 – IV

Nedamov – ořez stromů v autocampu

2009 – duben

Fa.

splněno

12 600

71

2009 – IV

Deštná – výměna oken, oprava fasády č.p. 9

2009 – listopad

Fa.

splněno

1 151 300

72

2009 – IV

Deštná – osvětlení na budově č.p. 9

přesun na 2010

Fa.

zadáno

?

73

2009 – IV

Deštná – navýšení hodnoty jističe VO

2009 – květen

Fa.

splněno

4 500

74

2009 – IV

Deštná – umístění šesti nových laviček

2009 – červenec

Fa. + MD

splněno

21 600

75

2009 – IV

Zakšín – doplnění veřejného osvětlení

2009 – srpen

Fa.

splněno

6 600

76

2009 – IV

Dubsko – příspěvky na nové fasády a okna

2009 – prosinec

splněno

243 000

77

2009 – V

Dřevčice – oprava křížku na návsi

přesun na 2010

Fa.

v řešení

?

78

2009 – V

Deštná – odvodnění komunikace u Hřebíčků

2009 – listopad

Fa.

splněno

133 300

79

2009 – V

Dubá – čištění koryta potoku v Nedam. ulici

2009 – červenec

splněno

--------------

80

2009 – V

Dubá – rekonstrukce kříže s kristem na hřbit.

přesun na 2010

Fa.

zadáno

?

81

2009 – VI

Dubá – vybudování nové laboratoře v ZŠ

2009 – říjen

Fa. + MD

splněno

492 600

82

2009 – VI

Dubá – oprava bytu v č.p. 158

2009 – květen

Fa.

splněno

12 300

83

2009 – VI

Dubá – komplexní rekonstrukce č.p. 157

2009 – říjen

Fa.

splněno

1 287 900

84

2009 – VI

Dubá – rekonstrukce měst. bytů v č.p. 157

2009 – září

Fa.

splněno

212 700

85

2009 – VI

Dubá – kácení ovocných stromů Na Výsluní

2009 – červen

MD

splněno

--------------

86

2009 – VI

Heřmánky – oprava cesty od křížku

přesun na 2010

MD

v řešení

?

87

2009 – VI

Dubá – vybudování cesty do parku u č.p. 200

2009 – srpen

MD

splněno

8 100

88

2009 – VI

Dubá – chodník okolo č.p. 123 ul. Požárníků

přesun na 2010

MD

v řešení

?

89

2009 – VI

Dubá – odvodnění přes areál zahradnictví

2009 – červenec

Fa. + MD

splněno

3 500

90

2009 – VII

Nedamov – oprava pódia kina, rákos na zeď

2010

MD

v řešení

?

91

2009 – VII

Nedamov – dokončení opravu plotu v kině

2010

MD

v řešení

?

92

2009 – VII

Nedamov – oprava podlahy v prom. kabině

2010

MD

v řešení

?

93

2009 – VIII

Panská Ves – oprava městské komunikace

2010

MD

v řešení

?

94

2009 – VIII

Dubá – oprava městské komunikace u hřbit.

2009 – září

MD

splněno

1 500

95

2009 – VIII

Křenov, P. Ves – opravy měst. komunikací

2009 – srpen

MD

splněno

6 600

96

2009 – IX

Dubá – oprava chodníku Školní ul. (bytovky)

2009 – září

Fa.

splněno

215 300

97

2009 – IX

Dubá – nové VO ve Školní ulici (bytovky)

2009 – říjen

Fa.

splněno

26 100

98

2009 – IX

Nový Berštejn – rozšíření VO u bytovek

2010

Fa.

v řešení

?

99

2009 – IX

Dražejov – vybudování lesní cesty (1. fáze)

2009 – listopad

Fa.

splněno

1 034 000

100

2009 – IX

Dražejov – vybudování lesní cesty (2. fáze)

2010 – květen

Fa.

zadáno

3 116 000

101

2009 – IX

Bukovec – oprava betonového mostku

2009 – říjen

Fa. + MD

splněno

3 500

102

2009 – X

Heřmánky – zpevnění povrchu u kontejnerů

2010

MD

v řešení

?

103

2009 – X

Deštná – instalace nové vývěsní úřední desky

2010 – listopad

Fa. + MD

splněno

3 800

104

2009 – XI

Dubá – rekonstrukce měst. bytu v č.p. 157

2009 – prosinec

Fa.

splněno

150 700

105

2009 – XI

Nedvězí – oprava komunikace

2010

v řešení

?

stav ke dni 31. prosince 2009

realizace

kým

MD

MD

MD

MD

stav

celkem za rok 2009

cena v Kč

17 658 800
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Přehled evidence obyvatel Města
Dubá za rok 2009

V roce 2009 se přihlásilo k trvalému pobytu
celkem
59 občanů
Odhlásilo z trvalého pobytu
celkem
39 občanů
Narodilo se nových občanů
celkem
28 občanů
Zemřelo celkem
15 občanů
Celkový nárůst obyvatel
za rok 2009 je
33 občanů
Přehled trvale bydlících občanů v Dubé
a přilehlých obcí města
Bukovec
Deštná
Dubová Hora
Dražejov
Dubá
Dřevčice
Heřmánky
Horky
Korce
Křenov
Lhota
Nedamov
Nedvězí
Nový Berštejn
Panská Ves
Plešivec
Sušice
Zakšín
Zátyní
Celkem
k 31.12.2009

6 občanů
89
1
17
1266
126
15
14
35
10
9
26
4
35
5
11
14
67
26
1776 občanů

V Dubé dne: 08.01.2010

Vypracovala:
pí. Papírníková, matrikářka MěÚ Dubá

Dubáček

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Žádáme občany, aby se při parkování svých vozidel chovali ukázněně a brali v potaz, že nevhodným umístěním vozidel mohou bránit zaměstnancům města v zimní údržbě místních komunikací. Upozorňujeme, že do ulic, kam bude přes špatně zaparkovaná vozidla znesnadněn přístup,
nebude městská technika za účelem odklízení sněhu zajíždět, abychom tak předešli případným
škodám na majetku občanů. Dále vyzýváme občany, aby neparkovali v křižovatkách jednotlivých
ulic, znemožňují tak vjezd městským traktorům s pluhem.
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu
oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Lenka Čermáková. Žádosti je nutné podat nejpozději do
pondělí dne 15. listopadu 2010 na Stavební úřad Dubá.

Poděkování

Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku vyjádřit srdečné poděkování
manželům Mirce a Františku Papírníkovým, kteří našli a obratem
vrátili moji brašnu s doklady a peněžní hotovostí. Jejich poctivosti si
velice vážím a tímto jim ještě jednou děkuji. Jana Ptáčková

!

Vážení čtenáři,
vážení přispěvatelé!
Vzhledem k tomu, že termíny
schůzí zastupitelstva jsou až
na konci měsíců, byli jsme
nuceni posunout vydání
Dubáčku na 5. den v měsíci.
Tím prodlužujeme i příjem
příspěvků až do 18. dne v měsíci.
Protože do redakce dostáváme
stále častěji malé fotografie
nevyhovující kvality, upozorňuji,
že je třeba, aby měly velikost
alespoň kolem 100 kB. Pokud
jsou menší, kvalita tisku je
špatná a v některých případech
je ani otisknout nelze.
Miroslav Málek, šéfredaktor

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 6. 2.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

sobota 20. 2.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 7. 2.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

neděle 21. 2.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

sobota 13. 2.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

sobota 27. 2.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 14. 2.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

neděle 28. 2.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 426/5, Česká Lípa
tel. 487 521 356

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček je 17 – 20 týdnů
Garantujeme začátek snášky maximálně
do 4 týdnů od data prodeje.
Cena činí 138,- až 148,- Kč/ks dle stáří.
Je možno si telefonicky objednat
i slepičky 10týdenní – cena 95 Kč/ks.
V Dubé se prodej uskuteční
v pátek 12. března 2010
od 15:10 hod. u kostela.
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 606 490 805,
415 740 719, 728 165 166.

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT

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

Dubáček -
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Městská památková zóna Dubá

část II.
Památková zóna Dubá byla vyhlášena pro velký počet památkově chráněných objektů, ale její
vzhled nevytvářejí pouze jednotlivé památky. Cenné jsou celé linie uliční zástavby, hmota a tvar staveb na historických parcelách, které zachovávají
urbanistickou strukturu města tak, jak bylo kolem
roku 1300 založeno. Hodnotu památkové zóny dotvářejí i prvky, které jsou pro ni charakteristické.
Bohužel, při různých rekonstrukcích, modernizacích a stavebních úpravách jsou tyto cenné detaily ničeny, protože majitelé objektů nechápou jejich
význam a hodnotu. Často nejsou řemeslníci ani
schopni je opravit nebo v případě nutnosti zhotovit jejich repliky.
Jedním z prvků, které spoluvytvářejí historický a esteticky hodnotný vzhled města, je dláždění.
Z období první poloviny 20. století pochází využití
kamene pravidelných tvarů a pravidelně skládaného, rovnoběžně či do oblouků. Starší dlažbu tvoří
povrch různě velkých, barevně odlišných kamenů,
které jsou sestavovány zdánlivě nahodile. Většinou
původní dláždění řeší kromě zpevnění povrchu také
odtok vody po komunikaci, a její odvádění pryč od
základů domů. Častým jevem je, že následným vyasfaltováním komunikací, při kterém byl povrch vozovky navýšen, voda stéká přímo k domům.
Pro Dubou, ale i pro okolní vesnice, je charakteristické dláždění z takzvaných „kočičích hlav“. Jsou
to nepravidelné kusy křemence nebo křemitého
pískovce s oble ohlazenou vrchní plochou. Dlažbu
z těchto kamenů najdeme v některých ulicích, ale

Dlažba v průjezdu památkově chráněného domu čp. 91

Do historické zástavby je nejvhodnější používat
přírodní kámen stejného typu, jaký je v původních
dlažbách použitý. V místech, kde je původní dláždění ve větší míře zachováno, je nutné ho doplnit
a opravit. Pokud není možné pro zcela nově dlážděné chodníky použít přírodní materiál, je nutné
Dlažba v průjezdu památkově chráněného domu čp. 91

dlažby poškozená, protože při zásahu do komunikace, například při výkopech pro plynové a elektrické vedení či kanalizaci nebyly firmy schopné dlažbu
upravit do původního stavu.
Poškozené ale velmi zachovalé plochy původní
dlažby nalezneme na Malé Straně, v ulici Sluneční
a Sadové u Máchadla a dále směrem k Nedamovské. Části této dlažby se dochovaly i v Dlouhé ulici
nebo v ul. Požárníků. Velmi pěkná je ulička, odbočující z Luční, kde můžeme dobře vidět uzpůsobení dlažby pro odvod vody. V Poštovní ulici, před
čp. 192 ve Školní, v Dlouhé před základní školou
nebo u kostela a u bývalého hotelu Slávie se dochovalo dláždění z malých pravidelných čedičových
kostek. Více frekventované vozovky, třeba právě

Plocha dlažby z kočičích hlav

Dláždění na Malé Straně

Detail křemencové dlažby

i v průjezdech domů, ve dvorech a dokonce i uvnitř
hospodářských objektů. Někde je místo křemence
použitý zlomkový čedič a určitá část městských ulic
a chodníků je vydlážděna klasickými pravidelnými
čedičovými kostkami dvou velikostí, někde je použita i žula. Na veřejných komunikacích je většina
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v Poštovní ulici, byly dlážděny většinou většími čedičovými nebo žulovými kostkami, které ale byly
později zality asfaltem, pod nímž zčásti prosvítají.
Nově byl malými dlažebními kostkami z okrové žuly vydlážděn střed náměstí a velkými z šedé
žuly prostor za čp. 192. Tyto pocházejí z původní
dlažby a získány byly z výkopů v komunikacích.
Velmi pěkné je dláždění z nepravidelných čedičových zlomků, provedené panem Stanislavem Červeným v části chodníku u památkově chráněného
čp. 149. Také zcela nedávno byly dlažební kostky
z přírodního kamene použity při úpravě Českolipské ulice. Většinou ale byla k dláždění chodníků
v uplynulých letech používána betonová, takzvaná
„zámková dlažba“, různých tvarů a barev.

Poškozené dláždění v Poštovní ulici

zvolit takový typ betonových dlaždic, které jak svým
tvarem, tak barvou mohou na přírodní kámen přirozeně navázat. To neplatí například o dlaždicích
industriálního typu, který byl použit u opěrné zdi
pod čp. 192, u čp. 86 nebo u přechodu u čp. 125
a jinde. Nevhodně také působí dláždění chodníku
v ulici Jana Roháče. V samotném centru města
– tedy na náměstí, před čp. 192 a v ulici Poštovní
by měl být obnoven povrch z přírodního kamene.
Právě tak by měly být dodlážděny a opraveny ulice Sluneční a Sadová u Máchadla a směrem k Nedamovské. Při plánované výstavbě kanalizace je
nutné, aby byl vždy povrch znovu zadlážděn nebo
aby se výkopy dláždění zcela vyhnuly – například
na Malé Straně, kde je dlažba velmi zachovalá a je
potřeba ji uchránit před zničením.
Historické dláždění bývá i ve vjezdech na soukromé pozemky, v průjezdech domů, na dvorech
i jinde. Pro zachování autenticity musí být především u památkově chráněných objektů dlažba
ponechána, v případě potřeby opravena stejným
nebo podobným typem
kamene. Celistvé plochy
dlažby působí velmi esteticky, ale i bližší pohled
na jednotlivé kameny
poskytne možnost vidět
zajímavé barevné odstíny a struktury kamene.
V některých dokonce lze
pozorovat otisky pradávných lastur a ulit. Takový
Otisk lastury v dlažebním
malý výlet do pravěku bekameni
tonová dlažba nenabízí.
–myš–
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Dubáček

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v prosinci

l Dne 6.12.2009 od 17:29 do 18:35 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy
číslo 270 v katastru obce Vrchovany s technikou:
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno
havarované osobní vozidlo mimo komunikaci. Ve
vozidle se nikdo nenacházel. Dle svědků dopravní
nehody byla ve vozidle jedna zraněná osoba. Jednotka provedla zajištění vozidla proti vzniku požáru a úniku provozních kapalin. Zraněná osoba byla
nalezena ve Vrchovanech. Do přivolání a příjezdu

Záchranné zdravotní služby byla na místě poskytnuta předlékařská péče.
l Dne 29.12.2009 od 21:14 do 23:20 hodin vyjela jednotka k požáru do městyse Holany s technikou: CAS-32 T148/1 v počtu 1 + 2. Po příjezdu
na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu
byla jednotka určena na dohašovací práce s jedním proudem „C“, rozebírání konstrukcí a likvidaci
skrytých ložisek požáru. Technika byla určena na
doplňování vody do CAS JSDH Holany.

Jednalo se o požár „Tesko“ budovy v bývalém
pionýrském táboře Jordán o rozloze 20 x 5 x 3
metry. Celková likvidace požáru byla provedena
třemi proudy „C“. Jednotky na místě zajistily protipožární ochranu šesti přilehlých chatek. Příčina vzniku požáru byla nedbalost, nebo úmyslné
zapálení, škoda je v šetření. Na místě zasahovala místní JPO JSDH Holany, Hasičský záchranný sbor ÚO Česká Lípa a JSDH Dubá.
Jaroslav Hoza

Fakta o obnově kostela sv. Václava v Deštné
a občanském sdružení APSIDA

Pro objektivní posouzení dohadů a zastřených obvinění kolem obnovy kostela sv. Václava v Deštné a kolem občanského sdružení
APSIDA jsme se po přímých a nepodložených nařčeních v článku Markéty Slezák
„Všechno, co jste chtěli vědět o životě
a práci Milana Mordačíka“ v prosincovém
čísle Dubáčku rozhodli reagovat a předložit
veřejnosti reálná fakta a informace o dění
kolem deštenského kostela.
Pro úplnost nejdříve stručně k historii kostela. Kostel sv. Václava v Deštné je
sice nevelkou, ale architektonicky, historicky i všeobecně kulturně významnou a cennou stavbou. Jedná se o nejstarší stavební
památku regionu, dokládající existenci středověkého osídlení této oblasti, dávno před
prvními písemnými zprávami (osada Deštná poprvé zmiňována r. 1352). Současně je
pozoruhodným příkladem tvůrčího skloubení
románského a barokního tvarosloví ve venkovském prostředí, ovlivňovaného v průběhu
staletí českým i německým etnikem. Kromě
toho obsahuje i cenný dochovaný mobiliář
pocházející z několika slohových etap, prozatím jenom minimálně dotčený krádežemi.
Podrobnější údaje o historii kostela budou
shrnuty v samostatnŕ 9m článku.
A nyní něco málo o obnově kostela a působení spolku APSIDA. Kostel sv. Václava je
farním chrámem a dlouhá léta sloužil k pravidelným církevním obřadům. Od 50. let
ale bohoslužebná činnost vinou politických Detail dřevěných částí kostela napadených dřevomorkou
změn a odchodu původních obyvatel postupně zaniká a v souvislosti s tím je také za- se ocitla rovněž ohradní zeď se vstupní branou
nedbávána základní údržba kostela, jenž začíná a celý hřbitov. Oddalováním obnovy kostela zárochátrat a jeho stavebně technický stav se rychle veň stále narůstaly náklady na nezbytné stavební
zhoršuje. Ani výměna střešní krytiny v 90. le- a restaurátorské práce.
Rekapitulace veškeré činnosti Občanského
tech již nemohla zabránit rozsáhlému poškození
krovu a stropní konstrukce dřevokaznou houbou sdružení APSIDA. Pomalu, ale jistě se naplňujídřevomorkou, způsobenému zejména dlouhodo- cí osud této pozoruhodné stavby nebyl lhostejný
bým zatékáním. Navíc neexistující funkční odvod několika místním obyvatelům a dlouhodobým resrážkové vody a postupné navyšování terénu ko- kreantům osady Deštná a Zakšín a příznivcům
lem obvodových zdí kostela byly příčinami vlhnutí z Dubé, Mělníka a Prahy. Od roku 1997, kdy byl
zdiva a násl edného celkového narušení kamen- kostel vyčištěn od dřeva ze starého lešení a hroných stěn a vnějších i vnitřních omítek včetně mad suti mezi lavicemi, se odvíjí mnoho drobjejich štukové výzdoby a výmalby. Důsledkem ných, leč nezbytných vyklízecích a očistných
neřešení vzniklé situace došlo ke statickému prací, jak v interiéru kostela, tak v jeho okolí. Na
porušení základních nosných konstrukcí kostela pracích se podíleli někteří místní občané a děti
a k prohlubování devastace dalších stavebních z Dětského domova z Deštné.V témže roce bylo
prvků i cenného vnitřního vybavení. Byla tak O.Jeřábkové, akad. malířce a restaurátorce (která
vážně přímo ohrožena existence této architek- spolupracovala s Janem Horkým, restaurátorem
tonické památky. V obdobně neutěšeném stavu s velkými odbornými zkušenostmi, žijícím ve Švý-

carsku, a přivedla ho do deštenského kostela), vystaveno povolení k provedení průzkumu v interieru kostela. Povolení vydal PhDr.
L.Turčan, pověřený pracovník Památkového
ústavu v Ústí nad Labem. Roku 1999 bylo
založeno Občanské sdružení APSIDA, a to
s vědomím litoměřické diecése.
Hned od počátku působení APSIDY
byla navázána spolupráce s nadací Saving
Our Heritage – Spolek pro záchranu kulturně historických památek v České republice
se sídlem ve Švýcarsku (SOH), reprezentovanou osobou pana Petra Stránského (bratr spisovatele Jiřího Stránského, mimo jiné
autora románu a úspěšného televizního seriálu „Zdivočelá země“). Členy nadace jsou
osobnosti z různých profesí např. Libor Pešek – dirigent, Ivo Loos – architekt, Otakar
Motejl – současný ombudsman, František
Lobkowicz – biskup ostravský a opavský,
Jiří Lobkowicz, a další osobnosti z celé
Evropy. Díky nezištné finanční pomoci této
nadace mohly být restaurovány umělecky
a historicky cenné varhany a věžní hodiny. Po letech se kostel dočkal zpřístupnění
veřejnosti. Nejdříve se v něm občané začali scházet na adventních setkáních a od
roku 2000 i na benefičních koncertech. Sjížděli se lidé z okolí, ale i z Mělníka, České
Lípy, Prahy atd. Byl vyjmut historický hodinový stroj z věže kostela a jeho opravou byl
investorem SOH pověřen restaurátor technických památek Ing. Tomáš Flimel z Brna.
Veřejná sbírka umožnila zhotovení cimbálu
k bicímu zařízení hodin. Kompletní osazení se
uskutečnilo v roce 2007, ale hodiny se rozběhly
až na konci roku 2009, a to kvůli nedostatečnému přívodu elektrického proudu.
V roce 2000 byla románská věž kostela zbavena letitých nánosů holubího trusu a jiných nečistot. Okolí kostela opakovaně udržovaly děti
z Dětského domova Deštná a o vyvážení odpadu se postaralo město Dubá.
Roku 2002 se zřítila část klenebního pasu
u varhan a kostel se tímto stal akutně ohroženou památkou. Za pomoci členů sdružení APSIDA byl kostel zařazen v roce 2003 do Programu
záchrany architektonického dědictví. Bylo započato s přípravnými jednáními se špičkovými odborníky památkové péče – úvodní projekt oprav
a statické posouzení provedl přizvaný Prof. ing.
arch. akad. arch. Václav Girsa, jeden z našich
nejrenomovanějších odborníků v oblasti památko-
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vé péče. V předstihu bylo
zprostředkováno zpracování zaměření a stavebně
historický průzkum kostela, vše zdarma, čímž majiteli objektu – církvi byly
ušetřeny nemalé finanční
prostředky.
Práce probíhaly postupně – v interiéru kostela bylo vystavěno lešení renomovanou firmou.
Bylo započato se statickým zabezpečením a výměnou některých konstrukčních prvků stropu
a krovů, které byly vlivem zatékání napadeny dřevomorkou a jinými
dřevokaznými houbami
a hmyzem.Všechny tyto
aktivity byly uskutečňovány v součinnosti s památkovými orgány a po
dohodě s vlastníkem kos- Původní stav výmalby poškozené vlhkostí
tela, římskokatolickou církví, zastoupenou administrátorem Římskokato- blémů. Vzhledem k tomu, že žadatelem o finanční
lické farnosti Dubá Mgr. Milanem Mordačíkem. dotaci na obnovu památky a pochopitelně též jeCírkev však i nadále nejevila o deštenský kostel jím příjemcem je vždy vlastník dotyčné památky,
přílišný zájem, což potvrzuje například několikerá jsou tím pádem jasné i toky přiznaných finančnabídka občanskému sdružení APSIDA na pře- ních příspěvků. Vlastník památky zřizuje bankovní
vzetí této památky nebo na vykonávání dohledu účet, kam jsou peněžní částky převáděny a poté
nad její opravou. To ovšem nebylo akceptováno, čerpány, zároveň jsou u vlastníka soustřeďovány
neboť podl e našeho názoru je kostel sakrální veškeré doklady a podklady (formuláře žádostí, jestavbou se zcela specifickou duchovní náplní jich povinné přílohy, smlouvy na provedení prací,
položkové rozpočty, vyúčtování, posudky, doporua tou by měl i zůstat.
Během následující obnovy se postupně čení apod.). Tudíž má dokonalý přehled o všech
uskutečnily níže uvedené stavební a restaurá- aktivitách s pojených s průběhem celé akce obnovy kulturní památky. To jen na vysvětlenou k tvrtorské práce:
• kompletní tesařská oprava, vyčištění zení pí. Slezák, že sdružení APSIDA „…odmítlo rea konzervace havarijní stropní konstrukce, na- spektovat Milana Mordačíka jako správce farnosti,
vazující části krovu a dřevěné klenby nad lodí seznámit ho s rozpočty na jednotlivé práce…“. Na
(po odkrytí podlahy půdy bylo zjištěno masivní základě ústní dohody byla větší část administrace
poškození konstrukcí s akutní hrozbou destrukce projektu obnovy kostela sv. Václava připravována
a zajišťována nezištně členy APSIDY a poté přestropu a kleneb)
• oprava omítek klenebních ploch nad lodí dávána administrátorovi farnosti k oficiálnímu vyřía presbytářem včetně výmalby, fixace a restauro- zení, aby nebyl příliš zatěžován touto zdlouhavou
vání nástěnných maleb a štukové výzdoby v pres- a nepopulární činností.
Ministerstvo kultury při žádostech o dotace
bytáři i v lodi
• sanace přízemních částí obvodových stěn na rozsáhlejší obnovy požaduje jejich rozložení
lodi, sakristie a schodišťové věžice – oprava do několika etap, podle jejich náročnosti a povahy.
omítek, obnova výmalby a restaurování výzdoby Dále vzhledem ke značnému počtu žádostí nejsou
poskytované sumy v jednotlivých letech nijak přea souběžné provedení elektroinstalace
• repase nevitrážových oken (2x v apsidě, hnané ani stejně vysoké. Konkrétně obnova kostela v Deštné byla v projektu záchrany rozložena
2x ve schodišťové věžici, 2x na kruchtě)
• oprava a konzervace dřevěné kruchty – do 8 etap na roky 2003 - 2010 a dosud vynalozbavení nevhodných nátěrů, výměna částí napa- žené náklady činí 5 350 000 Kč, což i pro laika
dených biotickými škůdci, konzervování zachova- nepředstavuje jistě částku vůbec přemrštěnou, ba
právě naopak. Obzvláště když si uvědomíme, že
lých historických povrchových úprav
• oprava a sanace vnitřních prostor věže se v ní skrývá kompletní obnova celého kostela!
– oprava zábradlí, schodů a plošin, osazení ža- Z toho 4 800 000 Kč činí státní dotace a zbylých
luziových výplní do otvorů ve zvonovém patře 550 000 Kč spoluúčast vlastníka, Římskokatolické
a rámů s pletivem do ostatních otvorů, vestavba církve, o jejichž uhrazení se přičinilo na prvním místě Město Dubá, dále pak soukromý sponzor a také
dřevěné skříně na věžní hodiny
• celková obnova vnějšího pláště kostela sdružení APSIDA, které vyhovělo žádosti vlastníka.
včetně věže – doplnění poškozených plastic- Všechny práce byly provedeny ve vysoké kvalitě,
kých výzdobných článků, navrácení původní ba- což potvrdily i průběžné kontroly Ministerstva kultury. To se však bohužel už nedá říci o velmi nerokní barevnosti
povedené opravě bočního oltáře a o narychlo pro• oprava vstupní brány do areálu kostela
Až do poloviny roku 2008 probíhala spolupráce vedené neodborné a amatérské „renovaci“ hlavního
mezi sdružením APSIDA a církví, respektive admi- oltáře, realizované bez účasti i konzultace s příslušnistrátorem farnosti, korektně a bez vážnějších pro- nými specialisty. V průběhu roku 2008 byla totiž
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jednostranně a bez přímého zdůvodnění přerušena
spolupráce Římskokatolické farnosti Dubá, zastoupené administrátorem Mgr.
Milanem
Mordačíkem,
s občanským sdružením
APSIDA.
Závěrem ještě několik poznámek k tvrzením
uvedeným ve shora zmíněném článku Markéty
Slezák. Občanské sdružení APSIDA nemohlo „řadu
věcí souvisejících s obnovou realizovat podle svých
plánů“ prostě proto, že
k nakládání s nemovitostí
má oprávnění pouze vlastník a navíc vše od počátku
probíhalo pod dohledem
a na základě správních
rozhodnutí památkových
orgánů (jak již bylo výše
vysvětleno). Finanční dary
skutečně APSIDA obdržela. Byly to jednak drobnější příspěvky z benefičních
koncertů a zejména pak velkorysá sponzorská podpora oprav kostela od místních patriotů, manželů
Šabatkových. Můžeme všechny ujistit, že veškerá
finanční hotovost občanského sdružení byla nebo
bude použita na a ktivity související s obnovou
kostela. Chceme, aby námi poskytnuté prostředky
byly vynaloženy smysluplně a hospodárně podle
našeho nejlepšího přesvědčení. Z tohoto důvodu
se občanské sdružení APSIDA dne 4. října – v den
svěcení kostela sv.Václava domluvilo s Monsignorem J.Baxantem, biskupem litoměřickým o audienci, která se uskutečnila 12. listopadu loňského roku.
Pana biskupa jsme informovali o sdružení a jeho
konání a dalších případných možnostech. A jestliže si paní Slezák nezjistila důvod a obsah našeho
jednání, považujeme její tvrzení o „stížnostech na
pana Mordačíka“ za pomluvu.
Čekáme proto na příznivější okolnosti, například až bude vnitřní mobiliář kostela prohlášen za
kulturní památku (přestože vlastník k tomuto návrhu zaujal z důvodů nám neznámých negativní stanovisko) a nebude hrozit jeho znehodnocení popsanými neodbornými zásahy. To pravděpodobně
paní Markéta Slezák považovala za snahu APSIDY „znovu se dostat do hry“. Naší prioritou bylo
zachránit, opravit a znovu vrátit do života kostel
sv. Václava v Deštné. To se již z velké části podařilo. Těší nás, že jsme se o to zasloužili a mohli
se osobně na této bohulibé věci podílet. Mrzí nás
však jednání a postoj vlastníka, Římskokatolické
farnosti Dubá, z našeho pohledu zcela neodůvodněný a zbytečný. Snažili jsme se dle našich
možností a schopností pomoci a podle původních
představ měla spolupráce pokračovat i po dokončení ob novy. Například pořádáním kulturních akcí
v kostele, drobnou údržbou a úpravou okolí apod.
Cíle bylo sice dosaženo, kostel je zachráněn a září
do okolí svou novou fasádou i vnitřní energií, avšak
obyčejné lidské vztahy dostaly takříkajíc na frak.
P.S. Omlouváme se za možná rozvláčné popsání situace, ale 11 roků práce se nedá smést
ze stolu tak, jak učinila paní Slezák bez ohledu
na pravdivost svého tvrzení.
Za sdružení APSIDA PhDr. Pavel Bureš,
ak. mal. Olga Jeřábková, Alena Kosová
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Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory
Investujte do vzdělání a zájmových kroužků svých dětí!

Zájmové aktivity sehrávají důležitou roli v budoucím
uplatnění. Nejde jen o zábavu.
Sociální nerovnost ve vzdělání
Vzdělání v Česku závisí na sociálním statusu rodiny. To mi zní v uších už mnoho týdnů a špatně se
s tou informací vyrovnávám. Znamená, že má-li dítě
rodiče pouze se základním vzděláním, dosáhne samo
také jen toho základního. Když má dítě rodiče s vysokoškolským vzděláním, universitu samo také vystuduje. Není to ale tak, že by se děti českých inženýrů
rodily chytřejší než děti českých popelářů. Jen mají
důslednější rodiče, kteří zdůrazňují potřebu kvalitního vzdělání, vedou dítě k mnoha zájmovým aktivitám
a nabízí mu všeobecný kulturní rozhled. Škola sama
o sobě nestačí.
Pasivní role státu
Česko dnes vydává na vzdělání dětí dvakrát méně
než je průměr zemí OECD a napřesrok se mají výdaje ještě o desetinu ztenčit. Přitom právě u nás se budoucnost dětí zásadně odvíjí od toho, jaké vzdělání
mají rodiče a do jisté míry i jaký je obsah jejich peněženek. V mezinárodním srovnání závislosti vzdělání
na sociálním původu se Česko stále více propadá. Na
mimoškolní vzdělání přispívá stát ročně 250 miliony,
za posledních pět let se ale tato suma nezvýšila. Školy dostávají finance na své vlastní odpolední kroužky
paušálně podle počtu žáků. Těch však celkově ubývá.
Zároveň je ale zájem o odpolední aktivity větší než
dříve. Proto se státní podpora zájmového vzdělávání
fakticky snižuje. A v rozpočtu budou tyto finance ještě
zkráceny. Od Města Dubá získává každoročně největší finanční podporu TJ Slavoj. Letos to bude opět 160
tisíc na provoz s tím, že na příští pracovní schůzce
zastupitelstva se bude jednat o výši další finanční pomoci nutné na dokončení vodohospodářských prací TJ
Slavoj. V rozpočtu města je tradičně pamatováno i na
využití volného času dětí a mládeže, v letošním roce
se jedná o částku 70 tisíc, a proto je možné vyhovět
žádostem o příspěvek od různých sdružení, jako jsou
Bodlinky, Klub malých Dubáčků a jiné. Ovšem platí se
také příspěvky dětem na dopravu na hory nebo na plavání, aby se rodičům snížily náklady.
Kroužky nejsou jen pro vyvolené
Cílem zájmových kroužků není z dětí vyrábět výjimečné umělce, sportovce, botaniky, překladatele, teology a podobně. A přesto má každý z těch kroužků
smysl pro budoucnost malého človíčka. I méně nadané
děti by měly být vedeny k co nejvíce směrům a vytrvat
u nich co možná nejdéle. K tomu ale potřebují podporu
rodičů, a to nejen finanční. Rodiče by se měly zajímat
o to, jak se dítěti daří, chválit ho i za malé pokroky
a podporovat ho v docházce, když se dítěti na kroužek
zrovna nechce. Kroužek je vlastně pro děti něco jako
práce. Roli rodičů dětí, kteří doma nenalézají podporu, by do jisté míry mohli suplovat kvalitní a dobře zaplacení učitelé. Avšak bez větších dotací ze státního
rozpočtu se bude sociální nerovnost ve vzdělání jen
dále prohlubovat.
Kroužky při škole
„Klasické kroužky jsou zásadní věc. Děti se tady
učí organizovat svůj čas, získávají komunikační návyky, a především všeobecný kulturní rozhled. Ten se
hodí třeba při přijímacích zkouškách na školu nebo pro
upevnění sociální pozice v zaměstnání. Je prokázáno,
že děti, které pochází z dělnických vrstev a neúčastnily
se žádných aktivit mimo školní výuky, mají v životě velký handicap.“ potvrzuje Natálie Simonová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Při Základní Škole
Dubá funguje téměř 20 kroužků. „Nabídka kroužků ve

škole by měla být další alternativou pro využití volného
času dětí a poznání jejich schopností a možností. A já
si myslím, že tuto úlohu plní.“ říká Veronika Matějková
ze ZŠ Dubá. „V nabídce je Keramika, Dovedné ruce,
Výtvarný kroužek, Pěvecký sbor a Sboráček, Hra na
Klavír, Muzikál, Maňáskový kroužek, Německý jazyk,
Angličtina pro nejmenší, Konverzace z Aj, Chovatelský
kroužek, Jóga pro děti, Sportovní hry, Florbal, Tenis,
Karate, Rybářský kroužek a Mažoretky. Nejvíce zájmu
projevily děti o keramiku. Naplněnost kroužků není velká, ale určitě by bylo na škodu, kdyby bylo na kroužcích stejně dětí jako ve třídě. Při většině činností je
potřeba individuální přístup, takže je nižší počet dětí
pro přítomné výhodou.“ vysvětluje Veronika Matějková.
„Všechny kroužky vedené pracovníky školy jsou bezplatné, jen v keramickém kroužku si žáci platí odebraný materiál (20Kč/hod.), protože si výrobky odnášejí.“
říká Jindřiška Skalická, ředitelka ZŠ Dubá „Tři poslední
uvedené neorganizuje škola. Rybářský kroužek vede
pan Veselý pod Rybářským svazem, je též bezplatný
a probíhá ve škole odpoledne. Mažoretkám i malým fotbalistům jsem po dohodě se Slavojem bezplatně propůjčila tělocvičnu. Karate, pokud ho navštěvují jenom
žáci naší školy, rovněž používá tělocvičnu. Jde mi o to,
aby se všem žákům umožnila návštěva kroužků a nebyli omezeni finančními možnostmi rodičů. Do informačního katalogu pro rodiče na začátku školního roku
jsme všechny kroužky vypsali, ale přesto návštěvnost
je velmi malá. Dojíždějící žáci pospíchají na první autobus po ukončení výuky a odjíždějí domů, kde většinou
nemají žádné smysluplné vyžití. Ve škole by mohli jít
na oběd a pak do kroužků.“ říká se smutkem Jindřiška
Skalická a vysvětluje: „Vím, že je krize a nezaměstnanost, proto jsme nedali úplatu za kroužky. Děti, které
využívají mimoškolní aktivity získávají nové návyky
a dovednosti a netropí neplechu z nudy. Je to každoroční bolest. Nesnažím se vydělat za každou cenu,
proto mně mrzí, že kroužky nejsou využity. Informace rodičů i žáků je dostatečná. Myslím, že rodiče plně
nedoceňují naši nabídku, protože v jiných městech jsou
kroužky placené a to nemalými částkami.“
Sport pro děti při TJ Slavoj Dubá
Práce s dětmi a mládeží je prioritním posláním
TJ Slavoj už téměř 60 let. V loňském roce zde trénovalo šest dětských sportovních družstev, jedno družstvo dorostenců a jedno družstvo dospělých. Tenisový
kroužek při ZŠ Dubá celoročně využívá tenisové kurty
TJ Slavoj. Mladí sportovci pak zase na oplátku tělocvičnu školy. Děti si to chválí. František Kubišta z TJ Slavoj k tomu říká: „I nadále jsou členské příspěvky pro
děti 50 Kč/měsíčně, ale je to bohužel dlouhodobě neudržitelné. Ještě do konce roku je bude třeba mírně
upravit. Je to sice velmi nemilé, ale enormní rychlostí
rostou náklady na všechno, co pro činnost s mládeží
potřebujeme. Přestože nás Město Dubá s pochopením paní starostky a zastupitelů významně finančně
podporuje, nám nezbývá nic jiného než zavést změny
a poplatky zvýšit.“ Účast rodičů na sportovní výchově
dětí je už dlouho velmi nízká. „Uvítali bychom větší
zájem a spolupráci rodičů. Vždyť trenéři a cvičitelky
nemusí být vždy kvalifikovaní odborníci. Obvykle tito
funkcionáři začínali trénovat bez jakýchkoliv zkušeností
a k této práci je vedlo jen to, že v oddílu nebo družstvu
měli své děti. A po dvou letech jsou z nich ve většině
kvalifikovaní trenéři skupiny C. Chce to jen chtít dělat
a věnovat trochu volného času výchově svých dětí.“
doplňuje František Kubišta. „Letos například u mažoretkových družstev nebudeme moci zvyšovat počet
cvičenek, protože je to už nezvládnutelné po stránce

organizační. Tedy pokud se nám nepřihlásí nějaká šikovná maminka jako cvičitelka.“
Sport buduje osobnost
„Kolektivní sport učí dítě kolektivní disciplíně a práci v týmu. Naučí jej také zvládnout určitý stupeň nespravedlnosti, což je v dalším životě velmi důležité.
I méně talentované dítě má dobrou šanci se poměrně
snadno sportovně vylepšit. Z hlediska rodičů je kolektivní sport nejméně náročný finančně i organizačně.
O vše se stará trenér a vedoucí družstva, rodiče jsou
od toho osvobozeni až na placení nezbytných výdajů
spojených s provozem. Časy, kdy to bylo úplně zadarmo, už neexistují.“ říká Miroslav Slezák. „U individuálního sportu se očekává aktivní spolupráce rodičů,
což může být ze začátku výhodou. Rodiče zpočátku
mohou dítě trénovat sami. Používá se metoda cukru
a biče. Později ovšem rodiče musí být připraveni dělat svému dítěti taxikáře a platit profesionální trenéry.
Dítě je více opečováváno a chráněno před nespravedlivými vlivy okolí a tak trochu i izolováno. Pěstuje se
v něm individuální egoismus, který je v individuálních
typech sportu velmi zapotřebí. Z dítěte vyrůstá silná
osobnost. Rodiče, kteří investují nemalé prostředky,
očekávají jistou návratnost, což však může v případě
neúspěchu nenávratně zničit rodinné vztahy. Nejlepší
by bylo udělat dítěti takový sportovní mix. Zpočátku nasadit co nejvíce kolektivních sportů, později se na jeden soustředit a najít si alespoň jeden vhodný individuální sport. Sport pomáhá překonat jalová léta a může
ochránit Vaše dítě před negativními vlivy ulice a užíváním drog. A to bez ohledu na jeho výkonnost a sportovní výsledky. Jak všichni víme, v pubertě přestává
rodičovský vzor platit. Mládež zpochybňuje rodičovský
vzor, vzpírá se mu a tvoří si vlastní představu o sobě
a o světě. Rodiče by s tím měli počítat a včas otevřít
dveře vzorům mimo rodinu. Sportovní kluby se nabízí
právě pro tento účel. Tady mládež nachází nové vzory,
na které se může orientovat. Na mladé lidi bloumající
bezcílně po městě v kapucách přes hlavu a poflakující se před Slávií a samoobsluhou je zpravidla zoufalý
pohled. Odtud je jen krůček k průšvihu. Přitom v životě
se nejlépe uplatní ti, kteří mají určité úspěchy jak ve
sportu, tak i ve studiu. V zaměstnání pomohou znalosti
sportu a ve sportu pomůže inteligence. Vzájemně se
to doplňuje a zvýhodňuje.“ tvrdí Miroslav Slezák. Laskavý čtenář promine, že jsem chtěla vyjádření právě
od mého muže. Domnívám se, že je pro takový závěr
sám příkladem. Odmalička byl veden k učení, kultuře
i ke sportu, a to i rákoskou. Tenisu a hokeji se v dospělosti věnoval profesionálně a dokonce stále drží rekord
– střelil nejrychlejší gól po začátku zápasu v německé
Bundeslize. Přesto by mohl užívat titul Ing., tedy kdyby si na to potrpěl – získal ho dalším studiem v emigraci a potřeboval jej pro to, aby mohl v Německu vést
stavební firmu. Specializovala se na omítkářské práce
a vlastně také díky ní se mu podařilo objevit a poté
koupit a zrekonstruovat zámek Berštejn u Dubé.
Dobré řemeslníky čeká velká budoucnost
Já ale rozhodně nechci propagovat jen vysokoškolské vzdělání, ale kvalitní vzdělání jako takové, ať už je
nakonec jakékoli. Sama si velice vážím inteligentních
středoškoláků, řemeslníků a lidí, kteří umí pracovat
rukama. A v celé EU je v současné době velice málo
kvalitních řemeslníků. Před časem se u nás i v zahraničí dokonce pro nezájem zavřely některé dobré školy a tradiční učiliště. Teď se ukazuje, že to byla velká
chyba. Úspěch budou mít mladí a šikovní řemeslníci,
kteří budou inteligentní, schopní hovořit nejen svým
mateřským jazykem, ale i jazykem našich nejbližších
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sousedů, ochotní pracovat poctivě a přizpůsobit se novým podmínkám. Takoví lidé budou skvěle finančně
ohodnoceni a budou mít v budoucnu i výjimečně dobré
společenské postavení u nás i v celé Evropě. Aby právě Vaše děti měly šanci obstát, je nezbytné, abyste pro
to něco udělali a třeba si i něco odepřeli, přestože za
socialismu to bylo všechno zadarmo. Jako odpovědní
a milující rodiče prosím investujte do vzdělání Vašich
dětí i prostřednictvím zájmových kroužků. Věřte, že je
to ta nejlepší možná investice.
ANKETA
1) Jak investujete do vzdělání svých potomků?
2) O kolik korun je proto Vaše rodina na začátku školního roku chudší?
3) Znamená to pro Vás či Vaši rodinu nějaká omezení?
4) Proč to vnímáte jako důležité?
Milan Netrh
Strojní inženýr, zastupitel Města Dubá
1) Syn kromě školy má v pondělí, ve středu a v pátek plavání,
v úterý má dramatický kroužek.
Každý čtvrtek strávíme pár hodin pobytem v přírodě, sportem,
většinou s přáteli a jejich dětmi.
Dva víkendy v měsíci věnujeme technickým pracím,
stavění modelů, kreslení, občas ho naučím pár slov
španělsky a anglicky apod. (výuku matematiky a výtvarné výchovy má již od 1. třídy v češtině a v angličtině). Ukazuji a kupuji mu knihy. Chodíme na výstavy
obrazů, modelů apod. a zbude-li čas, též do kroužku
dětských hasičů v Litoměřicích, který je velmi pěkně
veden. Učím ho, aby se uměl postavit ke každé práci.
Víc se mu do programu nevejde, musí mít také nějaký volný čas na hraní a uplatňování fantazie. Zejména
příroda dává nepřeberné možnosti vzdělání, kdy dítě v
lese objevuje stromy, zvířata, staví si skrýše atd.
2) Na korunu Ti to neřeknu, ale pod 10.000 Kč na přímých výdajích to asi nepůjde.
3) Starost o dítě není pro normálního rodiče omezením, pokud má o dítě zájem. Mě se lépe práce daří
s dítětem, než samotnému, ani ne tak kvůli pomoci,
ale spíše mě to motivuje.
4) Investice do vzdělání nejsou v žádném případě
otázkou peněz, ale především času, úsilí a osobního
příkladu. Jak známo, člověk se učí nápodobou a především dítě a nakonec každé mládě opakuje to, co
vidí. Jednou vidět je lepší než stokrát slyšet. Základem
jsou určitě vrozené dispozice, ale výchova je může buď
doplnit či utlumit. Nejlepší je podle mě s dětmi pracovat, aby se seznámily se vším, co je kolem nich. Kvalita vzdělání nijak nesouvisí s tím, zda dítě půjde na
„prestižní“ školu či zda vyrůstá ve velkoměstě, což jsou
bohužel časté předsudky. Drtivá většina významných
Čechů pocházela z nuzných poměrů a mnohdy zapadlých vísek a ve světě je tomu nejinak. Vzdělání také
není jen otázka školního prospěchu, ale celkové úrovně
osobnosti. Vzdělání způsobem „škola se musí postarat“ nikdy nefunguje. Hlavním cílem vzdělání je přivést
děti v životě k něčemu pořádnému, ať je to dělnická
či intelektuální práce. Není nic horšího než budižkničemu ověšený tituly a diplomy, ale neschopný udělat
cokoliv užitečného.
Iveta Exnerová
Ekonom-účetní, koordinátorka
Avonu, t.č. na mateřské
1) Všechny tři školní děti navštěvují ZUŠ, dostupné kroužky (letos zdarma), kupujeme literaturu
případně časopisy, PC výukové
programy.
2) Cca 5.000 Kč.
3) Počítáme s tím a musíme tomu náš rodinný rozpočet prostě přizpůsobit.

4) Věříme, že děti mají předpoklady něčeho v životě
dosáhnout a chceme jim tedy poskytnout alespoň to,
co jsme schopni. Finančně ani organizačně toho více
bohužel nezvládneme. Myslím si, že dostatek a hlavně dostupnost kroužků je pro děti velmi důležitá. Ne
všechny rodiny si mohou dovolit posílat děti na placené kroužky, zvlášť když mají dětí více. Když se ale
děti nudí, začínají si zahrávat s nebezpečnými nebo
pro ně nevhodnými věcmi či kamarády.
Leona Maříková
Sekretářka starostky, MěÚ
Dubá
1) Syn chodí do LŠU a dcera na
flétnu do Klubu malých Dubáčků, a od února začíná ve škole
kroužek angličtiny. Dále dcera
navštěvuje Sboráček, Muzikál
a chovatelský kroužek na ZŠ.
V loňském roce děti chodily ještě do skautu, ale letos už nechtějí. Kroužky jim nevnucuji, ale pokud si
nějaký vyberou, musí na něj chodit pravidelně.
2) ZŠ letos vyšla rodičům vstříc a kroužky zůstaly bezplatné. Zbytek dělá 1.600 Kč za pololetí, plus
ještě náklady na vybavení, výlety a samozřejmě doprava do LŠU.
3) Zahrnu to do povinných poplatků, stejně jako inkaso
a jiné složenky. Počítám s tím a vytvořila bych snad
ještě rezervu i pro další zájmový kroužek.
4) Děti je potřeba zabavit a najít jim nějaký program,
aby se nepoflakovaly po ulicích a měly nějakou disciplínu a zájem.
Juraj Raninec
Poslanec, Parlament ČR
1) Moje dcera chodí teprve do
první třídy, a tak investujeme
přiměřeně k jejímu věku. Chodí
do obecní základní školy (malotřídky), kde má také keramický
kroužek a kroužek angličtiny.
Mimo školu navštěvuje kroužek
tancování, výtvarný obor při základní umělecké škole
a dochází též na hodiny náboženství. Poplatky za tyto
aktivity nejsou velké. Prioritní je pro nás to, aby byla
dcera spokojená a aby jí to bavilo.
2) Zatím za první pololetí byly poplatky něco přes
3.000 Kč.
3) Finančně pro nás poplatky za vzdělání a zájmové
kroužky nejsou omezující. Omezující je časová náročnost na dopravu, na organizaci volného času, aby zbyl
dceři dostatečný časový prostor na odpočinek, na přípravu do školy a na společné rodinné aktivity.

4) Dnešní doba umožňuje dětem věnovat se studiu
i různým zájmům, ale současně nabízí též negativní
závislosti jako počítačové hry, internet, drogy apod.
Důležité je proto dítěti nabídnout a ukázat různé způsoby využití volného času, ať už je to například studium oboru, který ho zajímá, rozvíjení uměleckých vloh,
různorodé sportovní aktivity a další.
Jaroslava Sloupová
Učitelka MŠ Dubá, logopedický asistent
1) Vzdělání mých potomků je
v naší rodině na prvním místě.
A tak se dětem snažíme dopřát
to, co je pro nás dostupné a o co
mají zájem.
2) Vzhledem k tomu, že dcera
je už na střední škole, jsme na začátku školního roku
chudší o velkou sumu, cca 38.000 Kč.
3) Je to velice těžké. Samozřejmě to pro nás znamená poměrně velká omezení. Nekupujeme si věci a potraviny, které chceme, ale na něž máme. Chtěli jsme
dětem letos zaplatit pobyt na horách, ale z finančních
důvodů může jet pouze jeden. Navíc, kdyby nám nepomáhali prarodiče, nemohli bychom dopřát dítěti střední
školu na kterou chce - šlo by na školu nám finančně
dostupnou.
4) Vzdělání našich dětí je pro nás dost důležité už z toho důvodu, aby prosperovaly lépe než my sami. Aby
si jednou vybraly povolání, které je bude bavit. Aby se
naučily povinnostem, byly svědomité a cílevědomé. Nechceme, aby se někdy „poflakovaly“ po ulicích a ničily
majetek druhých. Musí vědět, že za vším je spousta
práce a úsilí, k čemuž dojdou vzděláváním.
Stanislav Mareš
Truhlář, hospodář na rodinné
Kozí farmě
1) Investice do vzdělání našich
potomků je velice omezená, neboť žijeme pod hranicí životního minima.
2) Každé dítě nás na začátku
roku přijde cca na 3.000 Kč,
a to zatím chodí jen dvě děti a brzy budou chodit další dvě. Zatím tedy 6.000 Kč.
3) Znamená to pro naši rodinu obrovská omezení, neboť náš rozpočet je velice limitovaný a toto jsou výdaje, s kterými není počítáno. Zatím se nám to daří řešit
tak, že něco prodáme.
4) Jsou to naše děti, ke kterým máme láskyplný vztah.
Je to naše vizitka. Je to naše budoucnost.
Markéta Slezák

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ) PRO KAŽDÉHO
Víte, že mamograf je nyní zdarma i pro dámy starší
70 let? Dosud si screening, který odhalí rakovinu prsu
v samém počátku, platily starší ženy samy. Přišel je
na zhruba 500 korun a jen některé zdravotní pojišťovny jim přispívaly v preventivních balíčcích. Ze zákona
mamograf platily jen ženám od 45 do 69 let. Vyhláška
ministerstva zdravotnictví horní věkovou hranici zrušila.
V naší zemi je každoročně diagnostikováno více než
5 500 nových případů onemocnění a mezi příčinami
úmrtí ve věkové kategorii 20 - 54 let zaujímá karcinom
prsu bohužel první místo. Přitom včasný nález zachrání
život! Samovyšetření je dobrá metoda v dvouletém období mezi dvěma preventivními mamografiemi. Nezapomeňte však, že malé změny, malá nádorová ložiska nelze při samovyšetření odhalit, a že samovyšetření tedy
nemůže mamografii nahradit. Vyhrávají ty ženy, které
se naučí samovyšetřovat a ještě k tomu chodí na preventivní mamografii. Více například na www.mamo.cz
nebo na www.mammahelp.cz.
Chcete se dožít vysokého věku? Máte šanci!
Skoro 1 000 lidí letos v Česku oslaví sto a více let.

V důsledku změny životního stylu, zdravější výživy
i moderní medicíny se život lidí prodlužuje a stoletých a starších lidí přibývá. Zatímco v ČR nyní senioři tvoří zhruba 15 % populace, v roce 2065 jich
podle demografů bude 32 %, tedy asi 3,41 miliónu. Počet stoletých a starších lidí se zřejmě vyšplhá přes 14 000.
Věřili byste, že v tragických způsobech umírání
držíme další smutné prvenství? Nejenže na našich
silnicích umírá každý rok nejvíce motorkářů. Také
v počtu obětí nehod na železničních přejezdech je
Česko první z celé Evropy! Tratě kříží silnice už
po 874 metrech, což je nejčastěji v Evropě. Jen
loni zdemolovali lokomotivy 209 aut. Přitom srážka
vlaku s autem je extrémně nebezpečná. Nepřežije ji
každý šestý motorista. V žádné jiné zemi nemají tolik karambolů. Správa železniční dopravní cesty se
snaží nechráněné přejezdy zabezpečit, ale jde to pomalu. Nezbývá nám než být opravdu velmi opatrní.
Více na www.szdc.cz.
Markéta Slezák
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o.s.
Konopeova 812 Česká Lípa, Fax : 487 853 48, E-mail:czpcl@volny.cz, www.czp.az4u.info

Poradní den Centra pro zdravotně postižené
Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete pomoc jiné osoby
při zvládání běžných úkonů každodenního života ?
Poskytujeme osobní asistenci jako profesionální službu pro Vás.
•
•
•
•

Jste uživatelem nebo potřebujete sociální službu ?
Zajímá Vás zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ?
Vyřizujete si příspěvek na péči ?
Nevíte si rady s odvoláním proti rozhodnutí úřadu ?

Potom se můžete obrátit na našeho poradce, který má poradní den každý čtvrtý čtvrtek
od 8 – 10 hodin na Městském úřadu v Dubé.
Poradenství je bezplatné. Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel.
Poradní dny: každý čtvrtý čtvrtek od 8 – 10 hodin
Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová, mob. 731 653 009
PLACENÁ INZERCE

Zelený obchůdek ZDRAVÍČKO
Dubá, Masarykovo nám.15/15
Od 16. ledna 2010 jsou nově v prodeji
medové výrobky od firmy Medex !

Sváteční medovina 0,5l, sváteční víno
s aronií 0,5l, ovoce a ořechy v medu,
medové chuťovky a sirupy, ovocné tekuté
čaje a ovocné čaje pro osoby, ovocno –
bylinné čaje !
Srdečně vás zvu – přijďte si koupit tyto
skvělé pochoutky!

Chramostová Irena

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – PRODEJ UHLÍ
nabídka služeb

–
–
–
–
–
–
–
–

výkopy kanalizace, základů
srovnávání povrchů, demolice
štěrky kámen, písek, zemina, mulčovací kůra
prodej a dovoz uhlí * stále slušné ceny *
dovoz a montáž jímek: 5,5, 8,5, 9, 12, 16 m3
čistírny odpadních vod
odvoz fekálií – Tatra 11 m3
odvoz suti a odpadu kontejnerem
Kontakt: Miroslav Nečas, Mšeno
tel.: 315 694 703
fax: 315 694 704
mobil: 602 234 404
e-mail: necasautodoprava@seznam.cz

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ
UHLÍ, DŘEVA,
DŘEVĚNÝCH BRIKET
tel. : 723 524 112
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Vy jste zakladatel kapely Los
Rumberos. Jak
dlouho existuje?
Los Rumberos
jsem založil zhruba před pěti lety.
Byl to vlastně můj
„pracovní“
band,
protože jsem chtěl
někde dělat svoje
skladby a hrát hudbu, která se mi líbí.
Tehdy jsem byl začínající amatérský
muzikant. Na Mělníku jsem chodil do ZUŠky a na gympl. Tam jsem
znal místní muzikanty. Jinak v Dubé jsem znal Káťu
Myškovou a Zdeňka Dudku, u kterého jsem vlastně
začínal a kterého si velice vážím. Z dnešního pohledu to byly úsměvné začátky. Teď už je to úplně
jinak. V kapele jsou profesionální muzikanti z Prahy a vyprofiloval jsem to jako salsa orchestr. Teď
jsou v republice vlastně dva takové orchestry, oba
v Praze – jeden je můj a druhý je Františka Schejbala. Tam ale hraju taky a Franta u mě. Takže jsem
z toho udělal takový originální projekt, s kterým teď
točíme cédéčko.
Tak to je Los Rumberos. Už je to pro mě spíše okrajová záležitost, protože už toho mám tolik
jiného. Původně to však bylo to hlavní, co jsem
v hudbě dělal.
A co je pro Vás teď hlavní?
Hlavně působím jako muzikant na všechny afro-kubánské perkuse. To znamená timbales, congas, bongos a hand percussion. Hraju třeba s Jirkou Stivínem v triu až kvintetu, v pražských salsa
kapelách, s kubánskými hudebníky, v Pragasónu
nebo s Los Rumberos, Franta Schejbal Orchestra,
Banda Libre a v různých dalších afro-kubánských
tělesech. Kromě toho si někdy zahraju jazz, teď
třeba budu natáčet perkuse pro Wrgha Powu Orchestra, s Frantou Schejbalem také děláme osmnáctičlenný skladatelský Bó-Big-Band. Někdy doprovázím na piano – piano je můj původní nástroj,
toho jsem se nevzdal, a tak třeba doprovázím různé zpěváky. Dnes zrovna jedu na vystoupení, kde
budu hrát piano i perkuse, to bude taky veselé.
Mám rád i klasickou hudbu. Nedávno jsem
natáčel hudbu do opery pod dirigentem Milošem
Macourkem. To se natáčelo ve Studiu A v Českém rozhlasu. Není to všechno, ale momentálně
si víc nevybavuji.
Takže hraji hlavně perkuse, okrajově i piano
a občas pro zábavu i dudy.
Posloucháte i jinou hudbu než afro-kubánskou?
Ano, líbí se mi jakýkoliv jazz. Hodně poslouchám třeba nahrávky mých známých, kolegů, ti
hrají moderní jazz. Tam už se neobjevuje swing.
Mám rád Dizzy Gillespieho, Milese Davise, Big
Bandy... Já jsem zatížený na velké orchestry.
Poslouchám i klasickou hudbu – od gregoriánského chorálu až po modernu. Ne že bych to
poslouchal stále, ale je mi to blízké. Pak mám rád
folklór. Víc asi neposlouchám. Občas něco slyším v autobusu a to si radši dám na uši sluchátka. A všechno, co poslouchám, mě baví i hrát,
ale v rámci časových možností.

Rozhovor

Kdykoliv jsem si vzpomněl na Los Rumberos, tak mě zajímalo, co ten název znamená.
To jsou obecně lidi, kteří hrají salsu.
Poprvé, když jsem se s tím názvem setkal, tak jsem si říkal, jestli to neznamená
„berem rum“.
Takový komerční český název, že jo. Ne, to
je označení hráčů, tanečníků a zpěváků. Takže
když já to hraju, tak jsem rumbero.
Já jsem vlastně říkal, že Los Rumberos beru
okrajově, ale ona to není zas tak pravda. Stále
to vnímám jako svůj základní projekt, ale jak už
toho dělám hodně, tak tomu můžu věnovat jen
část času. To třeba teď znamená, že nesháním

...s hudebníkem a skladatelem
Petrem Smetáčkem
koncerty, ale veškerý možný čas věnuji natáčení
cédéčka, a víc si toho nemůžu dovolit. Zas aby
to nevypadalo, že Rumberos už ne – stále je to
důležitá součást mých aktivit.
Kdy bude vystoupení někde v okolí?
To je zajímavé… Vlastně jezdím po celé republice i do zahraničí, ale na sever vůbec. Akorát jednou
jsme hráli v Ústí nad Labem s Pragasónem a v Jablonci nad Nisou s Los Rumberos. Je to zvláštní, ale
tímhle směrem nějak koncerty nefungují.
Kdy to napravíte?
No až si nás pozvou. To nezáleží na mně. Nejblíž jsme loni hráli ve Slaném a vlastně přímo zde
v Dubé na Jazzových dnech. Nejčastěji hrajeme
v Praze. To je pro muzikanta nejdůležitější místo.
Na Jazzových dnech ale budete hrát, že?
Já doufám, že ano. Nechci předbíhat, ještě
jsme o tom moc nemluvili. Vítek Fiala to ale vidí
tak, že když jsem místní, tak bych tam hrát měl.
Nechci ale říkat, že tam budeme, když to ještě
není domluvené.
Když hrajete afro-kubánskou hudbu, nechcete se podívat na Kubu?
Ne. Mně stačí ti Kubánci v Čechách. Vlastně ta
hudba, co já dělám, tak ta ani není z Kuby. Z Kuby je rytmika, z Ameriky je jazzová sekce… To už
je tak celosvětové! Problém je, že v Čechách není
nikdo, kdo by se tím naplno zabýval, takže nemůžu
třeba k někomu chodit na lekce, musím si všechno
zjišťovat sám. V dnešní době je ale obrovská výhoda, že se dá sehnat materiál – sice anglicky – i video, hudební nahrávky. Chtěl bych ale zajet k nějakému mistrovi. To si někam budu muset vyrazit,
protože tady zčásti průkopničím – nemůžu si moc
k někomu chodit pro pomoc.
Pozvěte někoho významného na koncert.
No… to už musím mít trochu jméno, abych
si to mohl dovolit.
Mně se líbí i ta jihoamerická domorodá
hudba, která se třeba v České Lípě objevuje
před Vánoci. Co Vy na to?
Já vlastně s jedním Peruáncem hraju. On říkal, že když se v 90. letech tady objevili, tak to
byly pro ně žně. Pak zájem opadl. Také přijeli další, a už to nedělali tak kvalitně. Už jejich hudbu
neprovozují živě na ulicích, ale natáčejí CD, je to
víc do popu, jednodušší… Už to upadlo.
Vy pocházíte z Dubé?
Originálně ne, jsem dovezen. Já jsem tady
od první třídy ZŠ.
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Máte čas se dostat do přírody?
To je jediné, co tady dělám kromě práce, když
jsem v Dubé – jdu do lesa. Teď ale moc ne, hodně se toho nahromadilo, hodně lidí chce, abych
s nimi hrál nebo pro ně psal, a ještě k tomu letos
absolvuji na škole.
Jakou školu vlastně studujete?
Pražskou Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor
skladba u Karla Růžičky.
Jezdíte zkoušet jen do Prahy?
Všechny kapely, s kterými hraji, jsou pražské.
Ne že by všichni muzikanti byli z Prahy, ale minimálně bydlí blízko a dojíždějí. Takže zkoušky
probíhají v Praze. Mně se tam sice vůbec nelíbí,
ale pracovně nemám na výběr. Navíc tam dělám
tu školu. Jinak hodně bývám na Mělníku.
Ještě bych se vrátil k CD, které natáčíte.
To bude moje první oficiálně vydané. Natáčíme s Los Rumberos, i když v podstatě bude moje
prezentační jako skladatele, muzikanta, aranžéra – budou tam moje skladby, všechny perkuse
a piano jsem tam nahrál sám a zbytek pak nahráli
členové mojí kapely.
Kdy by mělo vyjít?
Teď hledám vydavatele, nejdřív jsem to chtěl
natočit. Rád bych to stihnul do mého absolventského koncertu. Na ten mi slíbili účast výborní muzikanti. Podařilo se mi domluvit speciální hvězdný
salsa orchestr. To bude vlastně první koncert v republice, kde bude české těleso s plně afro-kubánskou rytmikou se vším, co tam má být.

Co plánujete po škole?
Budu pokračovat v tom, co dělám.
Žádná změna?
Změna je tak každý půlrok. To je vlastně na
celý život. Je to o tom, že se budu muset celý život vzdělávat a cvičit a dostávat se tak dál. Takže
v podstatě žádná změna.
Kdy složíte první muzikál?
Tak to nevím, muzikály nesleduji. Mně se líbí
staré… třeba West Side Story. Dnešní jsem přestal sledovat, když jsem zjistil, že je to stále stejné, jak přes kopírák.
Tak třeba někdy složíte muzikál s afro-kubánskou hudbou. Děkuji Vám za rozhovor
a přeji hodně úspěchů.
Miroslav Málek

Dubáček -
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Ze života škol

Vánoční jar- Vánoční besídka ve školní družině
mark ve škole

Dne 17. 12. 2009 proběhl na naší škole Vánoční jarmark spojený se Dnem otevřených dveří.
Rodiče přivítal svým zpěvem pěvecký sbor pod
taktovkou Mgr. Jany Staňkové, pak už se mohlo utrácet. Ti zvědavější si nejprve ovšem prohlédli školu a těm nejhezčím třídám udělili své
body formou žetonů, které obdrželi hned u vstupu do školy.

Této akce se pravidelně zúčastňuje také
školní družina. Spolu s kolegyní Jindřiškou Plzákovou vymýšlíme, čím obohatíme sortiment na
těchto trzích. Nakoupily jsme vánoční dekorace
(svíčky, stříbrné perličky, stuhy, třpytky, ozdobné provázky aj.) a daly se i s dětmi do práce.
Teď jsme konečně společně mohli zužitkovat
to, co jsme nasbírali na podzim – šišky, jeřabiny, postupně jsme nasušili kůru z pomerančů
a jablek, a tak mohly vzniknout nádherné adventní svícny.
Dále jsme vyráběli zápichy s vánoční tématikou, přáníčka atd. Napekli jsme i cukroví, abychom nalákali něčím na zub. Zkrátka jsme toho
měli plný stůl.
Za peníze, které jsme společnými silami utržili, nakupujeme pomůcky a drobné věci pro děti
do družiny. S dětmi hodně kreslíme, tak se nám
hodí hlavně čtvrtky, pastelky, lepidla, špejle, barevné křídy…
Děti nám na jarmarku pomáhají prodávat
a vždy se na tuto činnost těší. Vždyť, kdo by se
netěšil na ty nejkrásnější svátky v roce.
Lenka Treutnerová, vedoucí vychovatelka

Čekání
na Mistra

Čekání na Mistra.... čekání na Paganiniho či Karneval zvířat, tak šlo nazvat vystoupení hudebního skladatele Ivana Urbánka, které proběhlo
ve středu 13. 1. v ZŠ Dubá. Zajímavá, aktivní,
humorná i přínosná byla více než hodina profesionálního vystoupení jediného hudebníka, který
v úvodu dětem představil hudební nástroje. Děti
pak dostaly několikrát během pořadu možnost
přímo podílet se na hudebním vystoupení, což
uvítaly s nadšením. V závěru se dočkaly Mistra
Paganiniho v podobě loutky, se kterým si mohly
společně zahrát. Více takových zážitků!
Mgr. Jana Mašková

Vánoce už jsou za námi, ocitli jsme se v novém roce 2010 a další Vánoce před námi – ty
letošní. Pojďte se ale spolu s námi ohlédnout,
zavzpomínat na ty loňské.

Ještě než zavítal Ježíšek do našich domovů, navštívil také děti ve školní družině při ZŠ
Dubá. Dne 18. 12. 2009 se ve školní družině

Škola plná
Indiánů

Nový týden začal přímo indiánsky! 18. 1. jsme
v tělocvičně ZŠ Dubá přivítali skupinu amerických Indiánů. Dozvěděli jsme se o indiánských
zvycích, vyslechli jsme si indiánskou pohádku
a zatančili jsme si v rytmu fléten a bubínků. Bylo
to super!
Mgr. Jana Mašková

sešly děti na Vánoční besídce. Kromě ochutnávky nejrozmanitějšího vánočního cukroví od
svých maminek, vychovatelek a paní Pejpalové, které touto cestou děkuji, nechyběla také
zábava. Děvčata z páté třídy předvedla společně nacvičený tanec, Janička Blahutová přinesla CD s muzikou pro děti a to teprve začala
pořádná diskotéka, vánoční rej.
Nejvíce se ale děti těšily na ten okamžik,
kdy budou moci rozbalit dárečky, které našly
pod stromečkem. Letos jim Ježíšek nadělil stavebnici Fantazii, vláčkodráhu, pěnovou
stavebnici Linkit a česací hlavu panny s fénem
pro děvčata.
Děti si zaskotačily, předvedly nám mnoho
pěkných tanečních kreací, zkrátka si to užily.
Když byly tancováním unavené, došlo na to,
aby si také pohrály s novými hračkami, ze kterých měly radost.
Ještě v pondělí si děti o besídce vyprávěly
a já jsem měla radost z toho, že to, co pro ně
s kolegyní Jindřiškou Plzákovou děláme, má
cenu, a že se nám to vrací v dětské radosti.
To byl pro nás krásný dárek k těm již loňským
Vánocům.
Vedoucí vychovatelka: Lenka Treutnerová

Sběr papíru

Již podruhé v tomto školním roce se v úterý 19. 1. sbíral ve škole starý papír. Děti nosily z domova časopisy, noviny i další papírové odpady. A kolik jsme nasbírali tentokrát?
206 kg!
1. místo Kája Sloup (I. třída)
75 kg
2. místo Natálka Krsová (I. třída)
42 kg
3. místo Viktorka Špoulová (I. třída)
30 kg
4. místo Natálka Hromádková (I. třída) 17 kg
5. místo Bětuška Imrichová (I. třída)
13 kg
6. místo Nicolka Heinrichová (IV. třída) 9 kg
7. místo Mia Mihálová (I. třída)
8 kg
8. místo Míša Holíková (I. třída)
5 kg
8. místo Martina Holíková (VI. třída)
5 kg
9. místo Fanda Flégl (I. třída)
2 kg
Odměny za sběr byly dětem předány ve
středu 20. 1. v jídelně školy. Zvláštní poděkování patří I. třídě za aktivitu.
Mgr. Jana Mašková
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Rok 2010 zahájily Bodlinky výpravou ke krmelci
do Rozprechtic. Připravily si mlsání pro zvířátka,
navázaly jablíčka, mrkvičku a rohlíky na provázky. Cesta byla nelehká, jelikož všude byla pořádná
vrstva sněhu. Šlo vlastně o zkoušku, kdo vydrží.
U krmelce došlo k nadělování, mlsky se rozvěsily
i po okolích větvičkách. Nejmladší budoucí Bodlinka Michal byl cestou tak vyčerpaný, že se pustil do
rohlíku a nevadilo mu, že je jako beton. Pro zahřátí
každý musel najít borovici, pak smrk a následně
jsme se honili navzájem. Řádně jsme si to užili!
Jana, Pavel, Bodlinky

Klub malých dubáčků

Milí rodičové, prarodičové, tety....
Víte jak jsme trávili ten sněhový a mrazivý leden
v našem Klubu malých Dubáčků?

Kromě všech různých hrátek se sněhem a na
sněhu jsme se věnovali hudbě. V první polovině
ledna jsme pořádali DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA CLASS.
Na tento den se k nám přišlo podívat několik
hudby chtivých dětí se svými rodiči, prarodiči i tatínky. Díky zájmu se od února otevřou hned dva
z kurzů této školy. Kurz „První krůčky k hudbě“ –
pro děti od 18 měsíců do 4 let a „Rytmické krůčky“
pro děti od 4 let do 18 měsíců. Pokud jste nestihli
navštívit naše ukázkové hodiny, nezoufejte, máte
stále možnost se k nám připojit. Ještě máme volná místa!! Více informací o kurzech: www.yamahaskola.cz. V případě zájmu nás kontaktujte, nebo
můžete bezplatně navštívit ukázkovou hodinu dle

rozpisu, který bude vyvěšen na
vývěsce u knihovny a na webových stánkách našeho klubu.

MIMI KLUB V KLUBU
Od ledna je novinkou také
pondělní setkávání miminek. Zveme všechna miminka
k nám! Společně si budeme říkat říkanky, trochu protáhneme
tělíčka a hlavně si maminky navzájem poradí nějaké fígle :-)
Mezi výbavu klubu již patří i dětská postýlka, polohovací lehátko, nejrůznější hračky
pro naše maličké i ohřívačka
kojeneckých lahví.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám
krásný únor!
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2010
pondělí – Novinka!!!!
od 11.1.2010 MIMI KLUB 9 – 11:30
- otvíráme klub i pro naše nejmenší Dubáčky
a jejich rodiče!
program: zábavné cvičení miminek s říkankami
(vhodné od 4 měsíců), minikurzy vázání šátků,
laktační poradna... (vstupné 15,- Kč)
středa
již tradiční „STŘEDEČNÍ PIKNIK“, 9 – 11:30
- otevřená HERNA v knihovně

ÚNOROVÉ AKCE:
2.2.2010 od 19:30 hodin v Bar-restaurantu Tam Vedle, Malá strana 246, Dubá
1. ČLENSKÁ SCHŮZE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ 2010 - schůze
členů os., pokud i vy jste aktivní rodič a chcete se stát aktivní při chodu mateřského centra či
při pořádání akcí pro děti všeho věku, přijďte mezi nás!
14.2. od 15 hodin „VALENTÝNSKÁ KAVÁRNIČKA“ - nebuďte doma sami a přijďte si se svými
dětmi vyrobit valentýnské přání, pohrát si a zasoutěžit! Vstupné: 40 Kč/rodina (cena zahrnuje
občerstvení: kávu, zákusek)
20.2. od 8 hodin – 17 hodin ZdrSem MAMA – zážitkový kurz první pomoci u dětí do 5 let (pouze
rezervace - tento kurz je již obsazen)
CHYSTÁME NA BŘEZEN:
Dětský maškarní bál l Bazárek Jaro/léto l Jarní výtvarná dílnička l Výroba netradičních fotoalb technikou Scrapbook
Klub malých Dubáčků hledá a potřebuje: výtvarné potřeby (čtvrtky pastelky, lepidla, vodové
barvy, modelína...), jídelní židličku pro naše nejmenší návštěvníky (zánovní), velké gymnastické
míče, plastovou klouzačku.
Dále hledáme pro nově otevřený Mimi Klub laktační poradkyni a porodní asistentku pro vedení
kurzu pro těhotné.
Hledáme i pohybově nadanou maminku (tatínka) pro vedení tanečků
Finanční dary: č.účet: 234030640/0300
Pokud můžete některou z věcí či služeb poskytnout, budeme Vám moc vděčni!

- přezůvky a svačinku sebou
- v případě pěkného počasí nás najdete na zahradě MŠ, od léta 2009 kontinuálně i přes letní prázdniny
čtvrtek
15.45 - 17 hod.- od října do května CVIČENÍ
A HRÁTKY RODIČŮ S DĚTMI
- tělocvična ZŠ Dubá, nutné přezůvky se světlou podrážkou
- děti pouze v doprovodu rodičů
- vhodné pro děti od 2 – 5 let, přiměřeně lze zapojit i mladší děti pokud již chodí nebo staršího sourozence
- NOVINKA: nepravidelně v rámci cvičení budeme zařazovat kromě velké trampolíny také
10 minut anglických říkanek, jógu pro děti
a soutěže
pátek
PÁTEČNÍ KLUB MALÝCH OPIČEK 9 – 11:30
- pro děti od 1 roku – pohybové říkanky, tanečky, cvičení s výtvarným nebo hudebním
kroužkem.
- sebou přezůvky a svačinku
vhodný oděv pro případné malování barvami
apod.
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www.kdm.estranky.cz a vývěsku u knihovny.
email: klub.dubacku@email.cz
Říkanka měsíce února:
ÚNOROVÁ ZIMA
Paní zimo, ty jsi nová?
Kdepak, já jsem únorová. Únorově zebu,
mrazím, čerstvý snížek na zem házím.
Irena Žalovičová, Zuzana Macurová

Dubáček -
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BOROVICE ČERNÁ

Pinus nigra
Borovice černá patří do čeledi borovicovitých
Pinaceae. V mládí má kuželovitou, později nepravidelně rozložitou korunu s vrcholem deštníkovitého tvaru. Dorůstá výšky 20 - 30 m, výjimečně 50 m. Borka borovice černé je šedá
až černošedá, hluboce rozbrázděná. Jehlice
vyrůstají na brachyblastech ve svazečcích po
2, jsou 5 - 19 cm dlouhé, tmavozelené, tuhé,
na okraji jemně pilovité, špičaté. Ve střední
Evropě kvete v květnu a červnu. Samčí šištice jsou válcovité, žlutavé. Samičí mají bar-

vu karmínově červenou až nafialovělou. Šišky dozrávají po 3 letech a jsou vejčité, světle
hnědé, lesklé, později matně hnědošedé, až
8 cm dlouhé.
Borovice černá je původní evropský strom,
na území naší republiky se běžně vyskytovala
v třetihorách a pak vymizela. Nově se k nám
dostala z Balkánu umělým vysazováním. Její
původní stanoviště jsou na různých izolovaných
místech Evropy, například v horách na jihu Itálie, v Pyrenejích, v horských oblastech Řecka
a bývalé Jugoslávie, či v jižních Karpatech a na
Krymu. V jednotlivých místech vytvořila pod-

Borovice černá na Lopušáku

borka borovice černé

Kultura

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
bude v době od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010
pro návštěvníky expozic muzea
a výstav galerie zavřeno.
DŮVODEM JE ZMĚNA NADREGIONÁLNÍ
SPECIALIZACE MUZEA
NA MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY
Všechny přírodovědné expozice v přízemí hlavní budovy
kláštera se přemění v expozice exotické přírody
s novými exponáty exotických živočichů a ukázek
živých obojživelníků, plazů, hmyzu a dalších bezobratlých.
Pokračovat budou také rekonstrukce a reinstalace
regionálních expozic Českolipska. Připravujeme pro Vás
nové stálé expozice borového lesa a stálou expozici ranného
středověku a vrcholně středověké kolonizace Českolipska.
Tak jako každým rokem budeme provádět ošetřování
a konzervaci vystavených sbírek, doplnění expozic o nové
sbírkové předměty a exponáty. Nutná je i pravidelná údržba
zařízení expozic a prostor kláštera.
Hlavním naším cílem je připravit na novou sezónu
pro naše návštěvníky něco nového a zajímavého.
Návštěvní sezóna 2010 bude zahájena v muzeu a galerii
ve středu 1. dubna 2010.

druhy, které se od sebe liší především zvarem jehlic, ale i výškou kmene. Vyskytuje se
také v Malé Asii a v severní Africe. V kultuře
je vedena od roku 1759.
Borovici černé vyhovují slunné vápenaté stráně, je světlomilná, dobře snáší sucho
a znečištěné prostředí, ale je náročněnější
na teplo než naše druhy borovic – lesní, kleč
a blatka. Používá se k osázení odlesněných
oblastí, v polohách ohrožených průmyslovým
znečištěním, na rekultivaci imisemi zasažených ploch. Její dřevo pro velkou sukovitost
není vhodné pro truhlářskou výrobu, ale slouží jako palivo, stavební materiál nebo jako
surovina k výrobě celulózy. Různé kultivary
borovice černé se často vysazují v parcích
a zahradách. V Libereckém kraji nemá žádný exemplář borovice černé statut památného
stromu. V Dubé nalezneme mladé borovice
černé v parčíku u kostela Nalezení sv. Kříže,
kde je můžeme porovnat s borovicí lesní i borovicí vejmutovkou, které zde také rostou. Mohutnou borovici černou si můžeme prohlédnout
například na Lopušáku po pravé
straně směrem k pozemkům za čp. 247.
–myš–

Srovnání šišky borovice černé s menší šiškou naší domácí borovice
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Kam jít v lednu

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
SO 6.

Městské divadlo

Nový Bor

10,00

SO 6.

KD Crystal

NE 7.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

Setkání s lidovkou
a evergreenem

PO 8.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Madame Melville

Česká Lípa 19,00

ST 10.

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského
NE 14.
Klub malých
Dubá
15,00
Dubáčků
NE 14.

KD Crystal

ST 17.

Navrátilův sál

ST 17.

Nový Bor

19,00

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského

ČT 18.

Malá škola

PÁ 19.

KD Crystal

SO 20. Jiráskovo divadlo

SO 20.

Česká Lípa 18,00

KD Bohemia

Dubá

18,00

Česká Lípa 20,00

O perníkové chaloupce

II. Country bál

Papežství v dějinách Evropy
Valentýnská kavárnička

Ples seniorů

Jan Matěj Rak

Z doby táborů lidu
– Bezděz 21. 6. 1968
zastupitelstvo
The Plastic People of The
Universe

Divadlo z Praku připravilo pohádku
o Mařence, Jeníčkovi, stařence
a perníčkovi
Hraje skupina Kliďánko. Hostem
večera budou legendární Stařenky
Schovanky. Předtančení se ujme
Taneční skupina Country road
Česká Lípa. Chybět nebude výuka
country tanců Evy Vítové
K tanci a poslechu zahraje
Vratislav Bretšnajdr

19,00

PO 22.

Ples seniorů

150,-

50,-

Intimní zpověď svobodné učitelky
250,Claudie, jež zasvětila svého
žáka Carla do světa ženské
psychologie, erotiky i evropské
kultury. V hl. r. Ivana Chýlková
a Eva Holubová
Přednášet bude Mgr. Jaroslav
Šebek
Nebuďte doma sami a přijďte si se 40,- na
svými dětmi vyrobit valentýnské
rodinu
přání, pohrát si a zasoutěžit
K tanci a poslechu zahraje známá
Přívoranka. Moderuje Zdeněk
Kaňka

120,-

Hudební sklepy, tentokráte se
skvělým kytaristou a synem
virtuóza Štěpána Raka

90,-

Přednáší Mgr. Ladislav Smejkal
Druhé letošní veřejné zasedání
zastupitelstva
Koncert výjimečné skupiny, která
se stala symbolem české svobody.
Předkapela: Papír Sklo Plasty

Česká Lípa 15,00 Povídání o pejskovi a kočičce Jevištní zpracování veselých
příhod pejska a kočičky o tom „Jak
myli podlahu“, „Jak věšeli prádlo“
a „Jak pekli sváteční dort“
Nový Bor

50,-

190,-

60,-

K tanci a poslechu zahraje Sklářská muzika Míly Dočkala z N. Boru
Přednáší PhDr. Renata Mauserová

100,-

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského
ÚT 23.
Navrátilův sál
Nový Bor 19,00

Doksko v běhu času
Zhasínání

Tradiční vystoupení novoborské
folkové skupiny ve složení:
J. Horák, M. Vaněk, I. Vaňková,
Leoš a Libor Kropáčkovi

55,-

ST 24. Jiráskovo divadlo

Česká Lípa 19,30

Mydlibaba a ty druhé

190,-

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského

Verona a oblast
kolem Lago Di Garda

Tři rozdílné dámy ve třech
rozdílných příbězích naplněných
černým a růžovým humorem
ztvární fenomenální Ljuba
Skořepová
Přednáší prof. Zdeněk Pokorný
Zahrají Swing Band Z. Hůlky a DJ
Petr Němec. Předtančení se ujme
pořádající Taneční škola Enliven
Centre

250,-

ČT 25.
PÁ 26.

KD Crystal

Česká Lípa 20,00

1. květinový ples

