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Vážení spoluobčané!

Slovo úvodem

Dovolte mi, abych vám hned v úvodu prvního
letošního sloupku ještě jednou popřála úspěšný nový rok 2010.
Zima se poprvé výrazněji ozvala v polovině prosince, a tak se pracovníci města místo
naplánovaných dovolených museli začít naplno věnovat zimní údržbě městských chodníků
a komunikací. O tzv. chodníkové novele jsem
se v úvodním slově již zmiňovala, nicméně se
k tomuto, v současné době aktuálnímu tématu,
chci opět vrátit. V souvislosti s novelou byl sestaven „Plán zimní údržby místních komunikací
a chodníků města Dubá“, který je občanům k nahlédnutí umístěn na úředních deskách, na internetových stránkách města www.mestoduba.cz a
samozřejmě je rovněž součástí lednového vydání Dubáčku jako samostatný článek. Při sestavování zmíněného plánu jsme brali v potaz zkušenosti z let předešlých i zatíženost komunikací.
Pořadí podle priorit tak bylo vytvořeno zvlášť
pro chodníky a zvlášť pro komunikace.
Protože se každý rok v rámci zimní údržby potýkáme také s menšími problémy, ráda
bych občany poprosila, aby dodržovali něko-

lik základních pravidel. První se týká parkování vozidel. V případě, že jsou vozidla nevhodně zaparkovaná, což se týká zejména užších
ulic nebo sídliště Na Výsluní, kde auta stojí po
obou stranách komunikace tak, že je mezi nimi
obtížné projet s pluhem, může se stát, že vozovka tu nebude moci být protažena. Dále bych
chtěla upozornit, že nové chodníky, které jsou
např. z boku pošty, u bytovek ve Školní ulici,
v ulici Požárníků nebo Českolipské, se NESMÍ
solit, neboť sůl by stávající dlažbu zničila. Tyto
chodníky se budou pouze protahovat a v případě potřeby je naši pracovníci budou sypat
posypovým materiálem k tomu určeným. Proto jsme také zakoupili nádoby na zimní posyp,
které naši pracovníci umístili na šest míst po
Dubé. Jedná se lokality, které jsou určeny pro
chodce, a které bývají v zimě hůře schůdné.
Také v novém roce budeme umožňovat případným zájemcům uzavřít smlouvu s městem
Dubá na tzv. výkon veřejné služby. Smlouvu lze
podle ustanovení § 18a zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
sepsat s osobami, které pobírají dávky. Díky
výkonu veřejné služby jim dávky nebudou kráceny. V současné době je možné odpracovat

jak stanovených 20 hodin, tak i 30 hodin, za
které dostanou příjemci těchto dávek ještě několik set korun navíc. Vzhledem k tomu, že veřejnou službu nenabízejí všechny obce, dojíždí
k nám lidé třeba až z Doks. To zmiňuji především proto, že není podmínkou, aby zájemci
měli trvalý pobyt v katastru Dubé.
Počínaje lednem se v Místní lidové knihovně budou čtenáři setkávat s novou knihovnicí.
Paní Petráňová v této funkci v závěru minulého roku po více než 35 letech skončila. Tímto
bych jí chtěla upřímně poděkovat za to, s jakou
obětavostí a pílí se o po tolik let starala nejen o
knihy, ale také o samotné čtenáře. Nutno podotknout, že paní Petráňová nevěnovala čas pouze knihovně, ale také Klubu seniorů, který se
pro mnohé starší občany stal příjemným zpestřením a v jehož rámci byla pro naše seniory
připravena celá řada zajímavých aktivit.
Paní Petráňová se významnou měrou podílela na rozvoji kulturního života v Dubé a za
to si zaslouží poděkování nejen mé, ale nás
všech. Do dalších let jí přeji, aby se těšila pevnému zdraví, a aby se jí v soukromém životě
vše dařilo podle jejích představ.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ
PRO ŽADATELE
O MĚSTSKÉ BYTY
Dovolujeme si upozornit
všechny žadatele o přidělení
městských bytů,
že si nejpozději do 31. ledna
2010 musejí obnovit
svoje žádosti.
Pro bližší informace
se můžete obracet
na paní Libuši Benešovou
na MěÚ Dubá (tel. 487 870 201,
sprava.domu@mestoduba.cz).

Veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 21. 1.
od 18.00 v Dubé.
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Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Plán zimní údržby
místních komunikací a chodníků města Dubá

Vydaný v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
a) Zimní údržba místních komunikací probíhá dle priorit stanovených v příloze č. 1.
b) Zimní údržba chodníků ležících na městských pozemcích probíhá dle priorit stanovených v příloze č. 2.
– Úklid chodníků bude probíhat dle pořadí priorit tak, jak bude v silách města Dubá jej zajistit. Pokud
budou chtít občané mít uklizený chodník ihned, budou ho muset uklidit sami.
– Úklid chodníků bude probíhat v liniovém protažení chodníků tak, aby alespoň jejich část byla schůdná.
Tento plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Dubá nabývá účinnosti a platnosti dnem
1. prosince 2009.
V Dubé dne 30. listopadu 2009
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Zimní údržba místních komunikací města Dubá – příloha č. 1
Fáze 2
Fáze 3
Malá Strana (k Jeništům)
Dřevčice

Fáze 1
Výjezd u hasičů

Dohody
Deštná

Nové Město (k lékaři)

Dlouhá ulice (k Sedlmaier.)

Dolní a Horní Heřmánky

Zakšín

Českolipská ulice k náměstí

Parkoviště pod radnicí

Zátyní – sběrné místo

Horní Dubová Hora

Parkoviště před NS

Nové Město (za Stratosem)

Dražejov a Nedvězí

Masarykovo náměstí

Nové Město (k Bukovanovi)

Kluk

Školní ulice, Poštovní ulice

Nové Město (k bytovkám)

Panská Ves a Křenov

ulice Luční, J. Roháče, Malá

Příjezd k domu seniorů

Plešivec

ulice Na Vyhlídce

Vodní ulice, Sluneční ulice

Korce

ulice Požárníků (k Hypšům)

Sadová ulice

Horky

sídliště Na Výsluní

Nedamovská ul. (u Ptáčků)

Nedamov nad Rybníkem

Zahradní ulice

ulice ke hřbitovu

Nedamov – sběrné místo

Autobusové nádraží

ulice k sušárně chmele

Pod Novým Berštejnem
Sběrný dvůr

Zimní údržba chodníků (schodů) města Dubá – příloha č. 2
Fáze 2
Fáze 3
Českolipská ulice (k ČSAD)
park před nák. střediskem

Fáze 1
Masarykovo náměstí

Dohody
Deštná

od pošty k nákup. středisku

Kolem č.p. 200 k bytovkám

ulička (ke Gyečukovi)

Českolipská ulice k náměstí

Školní ulice

pěšinka a schody z tržnice

Školní ulice před bytovkami

ulice Požárníků

schody ke hřbitovu

pěšina (zkratka) z Výsluní

Luční ulice

park za autobus. nádražím

Českolipská ulice ke kinu

ulice Jana Roháče

pěšinka na Nový Berštejn

Českolipská ulice u rybníka

Zahradní ulice

Autobusové nádraží

Nedamovská ulice

V zimě se neudržuje:

Kolem malé školy

Poštovní ulice

schody z Výsluní

Dlouhá ulice u základ. školy
Českolipská ulice (u Miky)

Dubáček
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Českolipská ulice (k ČSAD)

JUBILEA

Z městské matriky

Jelenová Věra, Dubá
Jombík Juraj, Dubá
Vondráčková Jiřina, Dubá
Šimo Karel, Dubá
Peterová Jaroslava, Dřevčice
Havlíková Jarmila, Nový Berštejn
Šebestová Marie, Dubá
Michaliková Katarina, Dubá
Melicharová Věra, Dubá
Škodová Hana, Dubá

NAROZENÍ

Pokorná Karolína, Dubá

70 let
84 let

94 let
88 let
80 let
81 let

Dne 2. 1. uplynou dva roky, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Josef Kubizňák.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci vzpomíná manželka
a dcery 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

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 11/2009 ze dne 10. prosince 2009 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 doplněný pro- tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud u Dubé, část obce Nedvězí.
gram zasedání zastupitelstva č. 11/2009.
v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
8) PROJEDNALO předloženou písemnou
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 žádost společnosti RESPO-D s.r.o. o stanovis2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Danuši Červenou, ověřovatele zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a paní Markétu Slezák a zapisovatele usnesení paní
Mgr. Janu Maškovou.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 10/2009 ze dne 12. listopadu 2009
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 9/2009
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 23/09): p.p.č. 964, trvalý travní
porost o výměře 1 076 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Strana kupující: pan M.K.,
kupní cena činí 43 040,- 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: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 24/09): p.p.č. 913, trvalý travní porost o výměře 3 730 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Strana kupující: pan T.V., kupní
cena činí 149 200,- 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: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků včetně
porostů (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 18/09): p.p.č. 3096/9, ostatní
plocha o výměře 708 m2, p.p.č. 3096/40, ostatní
plocha o výměře 149 m2, p.p.č. 3096/41, ostatní
plocha o výměře 635 m2, p.p.č. 3096/42, ostatní
plocha o výměře 629 m2, p.p.č. 3096/43, ostatní
plocha o výměře 1 679 m2, p.p.č. 3096/45, ostatní
plocha o výměře 318 m2, p.p.č. 3096/46, ostatní
plocha o výměře 102 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: Ředitelství silnic a dálnic ČR, kupní cena činí dle znaleckého
posudku 514 390,- Kč, splatnost kupní ceny se
stanovuje ve dvou splátkách: 1. splátka ve výši
257 195,- Kč se splatností nejpozději při podpisu
kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 257 195,- Kč se
splatností nejpozději do tří měsíců ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k prodávaným nemovitostem. Termín podpisu kupní smlouvy se stanovuje nejpozději do

4d) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v rámci již schváleného prodeje městské budovy č.p. 82 ve Školní ulici v Dubé včetně příslušenství do vlastnictví Bytovému
družstvu Dubá, IČ 28705246 (číslo usnesení
4n-7/2009 ze dne 10.9. 2009), prodloužit stanovený termín podpisu kupní smlouvy a splatnost
kupní ceny včetně správních poplatků o tři měsíce, tj. nejpozději do 9. 3. 2010.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 1

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu
města Dubá na rok 2009, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Na straně příjmů se rozpočet zvýší o 1 655 tisíc Kč a na straně výdajů
také o stejnou částku, tedy o 1 655 tisíc Kč. Rozpočtová změna řeší především snížení daňových
výnosů a naopak zvýšení vlastních příjmů za prodeje městských domů.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové provizorium města Dubá pro
rok 2010. Město Dubá bude v této souvislosti pracovat do schválení nového rozpočtu na rok 2010,
dle skutečnosti vyplývající z plnění rozpočtu města
Dubá pro rok 2009, a to v poměru 1/12 na měsíc.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
6) PROJEDNALO předložený písemný návrh
společnosti AVE komunální služby s.r.o., pobočka Česká Lípa o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o nakládání s komunálním a separátním odpadem
číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007, který se týká navýšení cen za zneškodňování komunálních a separovaných odpadů ve městě Dubá na rok 2010.
ROZHODLO na návrh paní starostky přistoupit na navýšení ceny stanovené ve Smlouvě o nakládání s komunálním a separátním odpadem číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007 z částky
585,- Kč včetně DPH (na osobu nebo objekt) na
částku 600,- Kč včetně DPH (na osobu nebo objekt) s účinností od 1. 1. 2010.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Navýšení navrhuji s přihlédnutím k výši očekávané inflace, k očekávanému zvýšení spotřební daně u pohonných hmot
a s přihlédnutím k doložce o úpravě ceny, která
je součástí smlouvy o likvidaci komunálního a separovaného odpadu mezi naším městem a firmou
AVE. Navýšení poplatků bude hradit město ze
svého rozpočtu, obyvatelé budou nadále platit
poplatek ve stejné výši jako v loňském roce.
7) PROJEDNALO předloženou písemnou žádost pana T.J. o vyjádření k umístění fotovoltaických článků na pozemku č. 1598, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé, část obce Nedvězí.
SOUHLASILO na návrh paní starostky
s umístěním fotovoltaických článků na pozemku
č. 1598, v obci Dubá, katastrální území Dražejov

ko k podnikatelskému záměru na výstavbu Bioelektrárny Dubá v zemědělském areálu Krčma.
NESOUHLASILO na návrh paní starostky s předloženým podnikatelským záměrem na
výstavbu Bioelektrárny Dubá v zemědělském
areálu Krčma.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 1
komentář starostky: Zastupitelstvo nepovažuje předložený projekt za přínos pro občany
města Dubá. Hlavní problém spatřuje v přepravě biohmoty, neúměrném zatížení dopravy, zvýšení emisí do ovzduší, nejasnost ve financování následných projektů (vytápění části města,
výstavba termálního koupaliště).
9) POVĚŘILO na návrh paní starostky paní
starostku podpisem Potvrzení souhlasu města Dubá (investora) s podmínkami Rozhodnutí
o poskytnutí dotace Ministerstvem zemědělství
ČR na akci Dokončení kanalizace Dubá.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0

10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavření předložené Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2010 mezi městem Dubá a Libereckým
krajem. Město Dubá zaplatí na zajištění dopravní obslužnosti částku ve výši 158 490,- Kč.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
11) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty změnu jednacího řádu zastupitelstva města
Dubá ze dne 14. 12. 2006. Změna se týká čl. 6.
jednacího řádu (Zápis z jednání zastupitelstva),
kde v bodě pátém, ve větě první se slovo „spolu“
nahrazuje slovem „případně“, dále pak následuje
stávající text „s krátkým komentářem starosty…“.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
12) URČILO na návrh paní starostky data, časy
a místa konání řádných veřejných zasedání zastupitelstva města Dubá v roce 2010. Veřejná
zasedání se budou konat ve čtvrtek od 1800 hodin v termínech: 21. ledna, 18. února, 18. března, 22. dubna, 20. května, 24. června, 23. září
a 21. října. Místo konání zasedání: budova
č.p. 86 v Dlouhé ulici v Dubé (malá škola) s výjimkou termínů 22. dubna (místo konání v Deštné) a 23. září (místo konání ve Dřevčicích).
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
13) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) plánu zimní údržby místních komunikací
b) rekonstrukce městské budovy č.p. 9 v Deštné (výměna oken, oprava fasády)
c) prací na odvodnění městské komunikace
v Deštné (u Hřebíčků)
d) adventního koncertu v kostele Nalezení
Svatého Kříže v Dubé
e) rozsvícení vánočního stromu a výzdoby
v Dubé
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v listopadu

l Dne 3.11.2009 od 06:29 do 07:56 hodin
vyjela jednotka k požáru do Korců s technikou
CAS-32 T148/1 a RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár skládky rostlinného odpadu o rozloze 5 x 10 metrů v bezprostřední blízkosti lesního porostu. Lokalizace
a následná likvidace byla provedena dvěma
proudy „C“. Příčina vzniku požáru byla ve vysypání žhavého popelu na skládku. Požár byl
beze škody. Na místě Policie ČR.
l Dne 5.11.2009 od 22:21 do 23:42 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na místní komunikaci v Popelově – KÚ Jestřebí s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda tří osobních automobilů. Na
místě byly dvě zraněné osoby, kterým byla do
příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta
předlékařská zdravotní pomoc. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení
AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé
kapaliny byly zlikvidovány pomocí 5-ti m2 sorpční
rohože. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 11.11.2009 od 12:26 do 13:18 hodin vyjela jednotka k požáru do Rozprechtic s technikou CAS-25 Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár odpadu v bývalé zemědělské usedlosti. Lokalizace a následná
likvidace byla provedena jedním proudem vysokotlaku. Na místě byl nalezen kanystr s hořlavou
kapalinou. Jednalo se o úmyslné zapálení. Díky
včasnému zásahu se požár nerozšířil na hořlavé
konstrukce objektu. Na místě byl uchráněn majetek v hodnotě 10.000.000.Kč. Místo zásahu bylo
předáno Policii ČR k dalšímu šetření.
l Dne 17.11.2009 od 10:08 do 11:08 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v katastru obce Zakšín s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný osobní automobil mimo komunikaci
převrácen na střeše. Ve vozidle se nacházely
dvě dospělé osoby a dvě děti, které byly před

příjezdem mimo vozidlo. Do příjezdu Záchranné
zdravotní služby byla poskytnuta dvěma zraněným osobám předlékařská zdravotní pomoc. Jednotka dále vypomohla s transportem zraněných
osob do sanitního vozidla. Havarovaný automobil byl po převrácení zpět na kola zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. DN bez úniku. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 17.11.2009 od 13:36 do 14:02 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy
číslo 9 v katastru obce Deštná s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil mimo komunikaci. Na místě

byly dvě osoby, které se po příjezdu jednotky nacházely mimo vozidlo bez zranění. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru
(odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez
úniku. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 23.11.2009 od 14:06 do 14:37 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
I. třídy číslo 9 v KÚ Chlum s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
spadlá větev do 2/3 komunikace. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily její rozřezání a následné odstranění z komunikace. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky.
Jaroslav Hoza

Jednotka SDHO Dubá několikrát vyjela k požáru sazí v komínovém tělese, proto několik základních rad:
Stručný výtah z právních předpisů:
Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním
nebo více otvory. Tyto otvory slouží k odvodu
kouře z tepelných spotřebičů. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně-technickém stavu, aby byla zajištěna bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů, zejména
musí být zajištěna celistvost a neprodyšnost komínového pláště. Dále je nutné zajišťovat čištění
a kontrolu komínů způsobem a ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem – Vyhláška
111/1991 Sbírky zákona ČR o čištění komínů.
Proto radíme:
1) Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů
nese odpovědnost správce, nebo vlastník (majitel)
objektu. 2) Komíny a kouřovody se musí udržovat
v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených
tepelných spotřebičů. 3) Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění komínů a vybírání sazí odborně způsobilou osobou. U topenišť na tuhá paliva 6x ročně
a na plynná 4x ročně. 4) Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek
před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

5) V půdních prostorách je zakázáno skladování
hořlavých látek ve vzdálenosti jednoho metru od
vnějšího povrchu komínového tělesa. 6) Je zakázáno používání komínů u nichž byly zjištěny závady.
7) Dbejte na řádné zaústění kouřovodů z topných
těles do komína. Dodržujte návody a technické
podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. Každý tepelný spotřebič instalovaný na podlaze z hořlavého materiálu (prkna, linoleum, koberec)
musí být opatřen ochrannou, nehořlavou podložkou
přesahující jeho půdorys, a to: 10 cm boční a zadní strana a 30 cm z čelní strany (ze směru manipulace – přikládání). 8) V případě vzniku požáru
sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý
materiál z blízkosti komínového tělesa. 9) Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou. Mohlo
by dojít k jeho popraskání a rozšíření požáru do
bytových prostorů. 10) Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. V prvé řadě chraňte
život a zdraví, potom teprve majetek. Pomáhejte
starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům a svému nejbližšímu okolí. 11) Bezodkladně
oznamte každý požár na tísňovou linku Hasičského
záchranného sboru – 150, 112, nebo na Ohlašovnu požáru města Dubá – tel.: 606 372 919 nebo
725 076 553
Jaroslav Hoza, velitel JPO II/1 SDHO Dubá

Komínová tělesa a tepelné spotřebiče

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 9. 1.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388

sobota 23. 1.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 10. 1.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

neděle 24. 1.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 16. 1.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

sobota 30. 1.
MUDr. Květoslava Boháčová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 971

neděle 17. 1.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

neděle 31. 1.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 762

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 9., 16.,
23. a 30. ledna 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

Ochrana památek a péče o ně není novodobou
záležitostí. Jako první se systematicky památkami zabývala již v roce 1796 Společnost vlasteneckých přátel umění. V roce 1850 bylo vydáno
Císařské rozhodnutí na ochranu památek v Českých zemích. Od poloviny 20. století se datuje
i ochrana celých urbanistických celků. Nejprve
byly vyhlašovány památkové rezervace a posléze i památkové zóny. Památková zóna má nižší
stupeň ochrany než rezervace, protože se v ní
nachází méně kulturních památek. Ale jako historické prostředí vykazuje významné kulturní
hodnoty.
Větší část města Dubá až k areálu zámku Nový Berštejn byla v roce 1992 vyhlášena
městskou památkovou zónou. Účelem vyhlášení
bylo zajistit zachování kulturních, urbanistických
a architektonických hodnot města. Popudem
k návrhu na vyhlášení byla plánovaná demolice zástavby v Poštovní ulici, kde měly vyrůst
dvě bytovky, nová budova podniku Elite a velká
trafostanice. Přitom Dubá si již velkou vlnu demolic zažila těsně po ukončení II. světové války.
Nejen, že bylo bombardováním města v květnu
1945 zničeno a poškozeno téměř 40 domů. Při
stavbě silnice I/9 byly zbořeny další bloky domů,
které bombardování přežily. I výstavba bytovek
ve Školní, Nedamovské a Luční ulici si vyžádala další demolice. Přes tyto velké ztráty si Dubá
stále ještě zachovala původní středověký půdorys kolonizačního města a stará zástavba v sobě dosud nese duch poslední velké přestavby
po devastujícím požáru města v roce 1845, kdy

většina domů získala půvabný klasicistní ráz. Požárem nezasažené a dodnes dochované zůstaly
i některé dřevěné stavby, které jsou jedinečnými
ukázkami lidové architektury. Statut kulturní památky nese v Dubé 28 nemovitostí, 5 soch a křížů a navržen k prohlášení za kulturní památku
je soubor skalních sklípků, nacházející se v ulicích Sadová a Jana Roháče. Dalších více než
30 domů je považováno za objekty památkového zájmu. Za hranicí zóny se nacházejí další památkově chráněné domy a sochařská díla. Nová
výstavba je považována za součást města, doplňující charakter MPZ.
Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně, je povinen vždy k zamýšlené stavbě, stavební změně,
či k udržovacím pracím na této nemovitosti vyžádat si předem závazné stanovisko obecního
úřadu s rozšířenou působností. To znamená,
že chce-li majitel domu v památkové zóně například vyměnit okna nebo dveře, postavit nový
plot, opravit a natřít fasádu či vyměnit střešní krytinu musí se nejdříve obrátit na stavební
úřad, úsek památkové péče na Městském úřadě
v České Lípě, který je pověřenou obcí. Teprve
po vydání závazného stanoviska k plánované
stavební činnosti si může vyžádat stanovisko
stavebního úřadu v Dubé a pustit se do práce.
Pracovníci památkové péče se v případě domů,
které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se
v památkové zóně, zaměřují především na vnější
tvary a barevnost domu. Mnohem přísnější jsou
požadavky v případě kulturní památky. Zde je
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kladen důraz i na stavební postupy a na materiály, použité k opravám.
Na pomoc majitelům kulturních památek existují dotační tituly, kde je možné žádat Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na rekonstrukci. Nárok na získání dotací ovšem není. V prvé řadě
u kriticky ohrožených památek se jedná o „Havarijní fond“. Dále je možné žádat dotace z „Programu regenerace městských památkových rezervací a zón“. V okolí Dubé je vyhlášena i vesnická
památková rezervace Lhota a vesnická památková zóna Bukovec. Zde je možné žádat o dotaci
z „Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny“. Dále existuje „Program restaurování movitých kulturních památek“, kde lze žádat o příspěvky na opravy inventáře církevních
objektů a podobně. Posledním z dotačních titulů
je „Program podpory záchranných archeologických výzkumů“.
Při poskytnutí dotace z Programu regenerace
MPZ se musí procentuelně podílet i město. Proto
si starostové takových měst musí jmenovat komisi pro regeneraci MPZ. Tyto komise mají pomáhat
starostům orientovat se v problematice ochrany
kulturních památek a chráněných území. Doporučují jednotlivé objekty, na které se z Programu
regenerace žádají dotace. Komise pro regeneraci
MPZ v Dubé byla také pověřena vypracováním návrhu, jakým způsobem by měla regenerace městské památkové zóny v Dubé probíhat. V průběhu
roku bude v Dubáčku s jednotlivými kapitolami tohoto návrhu seznamována veřejnost.
–myš–
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Paní Petráňová, jaký je Váš vztah k Dubé?
Pocházíte odtud?
Kdepak, s manželem jsme se v roce 1972
přistěhovali z Pardubic.
A proč právě do Dubé?
Protože v novinách inzerovali, že jsou tady
nové možnosti bydlení, nové bytovky. A tak jsme
se sem vypravili. Manžel dostal práci u statku,
nastoupil tady jako energetik, já jsem pracovala
ve škole. Ale hlavním důvodem byl skutečně byt.
Z Pardubic jsme odešli, protože oba kluci trpěli
na astma. Bydleli jsme ve středu města a Semtín nás „zásoboval“. Ten inzerát nám tenkrát dala
dětská lékařka v Pardubicích. Ona měla své děti
tady v Deštné v léčebně a moc si to chválila. Tak
jsme prodali dům a nastěhovali se do Dubé. Tenkrát jsme jako s prvním mluvili s panem Brychem
a byli jsme spokojení. Dostali jsme novou bytovku, ale časem jsme zjistili, že to není takové, jak
jsme si představovali, protože náš byt je umístěný
v přízemí a před každým oknem stojí zeď. Bytovka je trošku nešťastně postavená.
Jak se Vám líbí zdejší příroda?
Příroda nás nalákala. Přijeli jsme do Dubé od
Doks, tehdy bylo září a byl překrásný slunečný
den. Věděli jsme, do čeho jdeme, ale přesto jsme
se do města chtěli nejdříve podívat. Nádherná
kaštanová alej, co bývala na Berštejně se spojovala jako klenba. Škoda, že už tam není, ale teď
to tam opět začíná být pěkné. Tenkrát nás zdejší krajina nadchla. V místě, kterému se říká “Na
Lágru” byly švestky, pásly se tam
ovečky. Když jsme si šli prohlédnout okolí, říkali jsme si, že lepší
místo jsme nemohli vybrat.
Kdy jste začala pracovat jako
knihovnice?
Od září 1973. Na knihovnu
jsme vždycky byly dvě, protože
jsme obě chodily do práce. Do
roku 1978 vedla knihovnu kolegyně a já jí spíše pomáhala.
Když měla službu ona, já byla
v knihovně a obráceně. Lepší je,
když jsou na takovou práci dva.
Knihovna bývala na MěÚ, tam,
kde je teď správa domů. Pak
jsme se na stejném patře ještě
několikrát stěhovali. Ale umístění v patře bylo nešikovné – přece jen knihovnu drželi starší lidé,
a drží dodnes. Přestěhovali jsme
se do prostor, kde je nyní Infocentrum a matrika.
Tam, kde jsou poplatky, byla samostatná místnost, kde dělal pan Eliáš kulturu. V té době už
jsem v knihovně sloužila sama. Dolů mě stěhovali pan Fajtl a pan Čech s dětmi. Pamatuji si,
že udělali řetěz a všechny knihy si děti podávaly.
Dovedete si asi představit, co to bylo za rumraj,
protože napřed se knihy musely vyndat z regálů,
odnosit dolů, což děti spořádaně zvládly, a pak
jsme měli čtrnáct dní co dělat. Synovi tenkrát
bylo dvanáct, tak mi pomáhal. Přestěhovali jsme
regály, uklízeli, a dole jsem si to už organizovala
sama. Chodilo se jedněmi dveřmi, těmi, co dnes
na matriku, tam byla hlavní místnost a v ostatních

Rozhovor

byla čítárna a dětské oddělení. V těchto prostorách jsem byla do roku 1990. Teprve potom jsem
šla do stávající knihovny. Knížky se vezly na valníku a pomáhali mi knihovníci z České Lípy. Každý balíček se svázal, s manželem jsme sestavili
regály a knihy zařadili. Pomáhala nám i Lucka
dcera kuchařky ze školky. Časem jsme řešili nedostatek místa, protože knih přibývalo. Radnice
uvolnila nějaké peníze, a tak jsem nechala regály
přidělat. Koupit se už nedaly, protože dodavatelská firma již nefungovala. Takže pan Baloušek

Tentokrát s knihovnicí
paní Petráňovou,
která po více než 35 letech
svou práci v knihovně ukončila.
udělal mezi originální regály další fochy. Jsou
tady tři regály, kterým říkám depozitář, to slovíčko se mi docela líbí, dávám tam knížky, které se
moc nečtou a nemohou se vyřadit. Je tam třeba
Jirásek, to je klasika. Měli jsme tady dvě registračky, každá knížka měla svůj lístek a já jsem
vše abecedně seřazovala.
Říkala jste, že momentálně tady je na 9 tisíc knížek. Vybavíte si, kolik jich bylo, když jste
začínala?
Regály byly až ke stropu, používala jsem dřevěné schůdky. Staré knihy se vyřadily, ale i přesto jich byly asi 4 tisíce. Když jsem začala vést
evidenci na počítači, jeden student mi tady pomá-
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Je tady někdo, kdo k Vám chodí od začátku?
Ano, paní Chalupníčková a pan Miláček. Ze
začátku k nám chodilo asi tři sta čtenářů. Dříve
jsem ještě starším lidem nosívala knížky domů.
Jedné paní jsem nosila pravidelně čtyři knížky
každých 14 dní, protože nemohla chodit. Teď už
bych to pomalu potřebovala sama.
Časem se čtenáři mění. Ubyla střední generace. Děti si hodně chodily půjčovat knížku pro
maminku, pro tatínka, románek pro babičku. Přišly a ptaly se „že víte jaký…“. Také jsem zavedla
jednotnou cenu, každý platí 50,- Kč za rok, vyhovuje to čtenářům a mně taky.
Můžete nám prozradit rozdíl mezi počtem čtenářů dnes a v sedmdesátých letech?
Čte se méně, k dnešnímu dni máme cca
124 čtenářů a bývalo jich tři sta, ale bylo taky
několik desítek těch, kteří přišli dvakrát do roka.
Někdo knížky ani nevrátil, tolik se na to tehdy
nehledělo. S některými čtenáři jsem měla velké
problémy. Teď se snažím, aby se knížky vracely. Dřív také děti z knížky vystříhávaly, co potřebovaly. To už se nestává. Mají počítač a internet
jim poskytuje velké množství informací. Literatura je dnes celkově rozličnější. Původně jsme měli
hodně románů, českých klasiků, ti už se dnes nečtou. Jezdili jsme do České Lípy, kde byl velký
sklad a tam jsme si mohli vybírat. Dostali jsme
košík a do něj jsme si dávali knížky, které jsme
chtěli, a pak nám je přivezli. Doma jsme je se synem zpracovávali, zapisovali, razítkovali a balili.
Teď dostávám zásilky čtyři krát
nebo pět krát do roka. Třeba
z naučné literatury neberu věci,
o kterých vím, že tady budou ležet, totéž platí i o cizojazyčných
knihách.
Co literatura faktu? Je o ni
zájem?
Ale ano, ta se tu čte. Nemáme jí tu mnoho, ale přece se
u nás najde. Oblíbené jsou dějiny
války a válečné knihy všeobecně, stejně tak i detektivky. Protože mezi našimi čtenáři převládají ženy, máme hodně románů.
Na své si přijdou i děti, pohádek
máme také požehnaně.

hal. Každá knížka dostala svůj štítek a já jsem ji
zabalila. Jezdila jsem také na školení do Liberce,
protože jsem s počítačem neuměla. Nechci říct,
že teď umím, ale aspoň základy zvládám. K tomu mě donutil můj malý vnouček. Chtěla jsem
v knihovně skončit, ale vnuk říkal „babi, neboj
se, já tě to naučím“. Hodně mi pomohl, stejně
tak i synové. Když se mi něco nedařilo, stačilo
jim zavolat.

A ještě poslední otázka. Co
si myslíte o současných programech v televizi?
Já bych řekla, že v televizi by si měli jak
dospělí, tak děti vybírat. Neměli by se dívat od
rána do večera. Třeba ráno v půl šesté začínají pohádky, děti zapnou televizi, rodiče spí
a jsou rádi, že užijí chvilku klidu. Televizi rozhodně neodsuzuji. Já osobně sleduji všechny
soutěžní pořady, a to i pro děti. Jsou poučné a člověk si při nich může procvičit paměť
i znalosti.

Když teď končíte, bude se Vám stýskat?
To víte, že jo! Už v polovině prosince jsem si
říkala „ještě dvakrát sem půjdu a bude konec“.
Vždyť to dělám takových let!

Paní Petráňová, děkuji Vám za rozhovor a za
celý Dubáček Vám přeji hodně zdraví a neutuchajícího elánu.
Miroslav Málek

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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Nápady pro turisty

Vážení čtenáři! Omlouvám se vám i paní Myškové za opětovné otisknutí listopadové rubriky Nápady pro turisty v prosincovém vydání.
„Toto se stává jednou... maximálně dvakrát
za deset let“. Takže v tomto čísle je otištěna
správná procházka.
Miroslav Málek, šéfredaktor

Dubáček

a za mostkem se dáme vpravo. Po levé straně
můžeme za mokřinou vidět odlámanou skalní stěnu - pozůstatek po těžbě kamene. Jdeme podél
potoka směrem zpět k čističce. U dvou chat odbočíme vlevo do lesa. Na kraji si všimneme vytesané místnosti ve skalním bloku. Po levé stra-

MALÁ ZIMNÍ PROCHÁZKA

Na kratší, přibližně osmi kilometrovou vycházku se z Dubé vydáme po modré turistické značce k Nedamovu. Podél souboru skalních sklípků
v Sadové ulici dojdeme k Máchadlu se sochou
sv. Floriána a pokračujeme rovně k dvěma pramenům, ukrytým v malých stavbičkách vlevo vedle cesty. Mohutnější Böhmův vytváří přítok Dubského potoka, z druhého vyvěrá voda na cestu.
Vravo u silnice za stromy vidíme areál stáčírny
pitné vody, jejíž historická budova byla původně Hellerovou sušárnou a sířírnou chmele. Vlevo stojí dům čp. 1, postavený jako špitál a chu-

Vchod do tesané prostory s lavicí

Skalní místnost

ně cesty je stráň, po pravé vysoký smrkový les.
V místech, kde se údolí větví, je rozcestí. Ve skalce vlevo nad cestou uvidíme zajímavě koncipovaný reliéf Madony s Ježíškem. Půjdeme cestou
Dům čp. 1

dobinec, sloužil posléze jako škola a mateřská
školka, ubytovna vietnamských dělníků státního statku a nyní je to obytný dům. Pokračujeme
alejí starých lip, působivou i v zimním období.
Mineme bývalou mlékárnu a za ní čističku odpadních vod.

Reliéf Ukřižovaného Ježíše

pole a březového hájku dojdeme k pruhu mladých boroviček. Obejdeme cíp pole a slabě vyjetými kolejemi zamíříme loukou k myslivecké kazatelně, stojící u kraje vysokého lesa. Od něj se
dáme doleva po cestě dolů terénní vlnou. Otvírá
se před námi nádherná rozlehlá planina. Jdeme

Louky u Husarské soutěsky
Reliéf Madony

Lipová alej

Před Černým mlýnem u cedule Nedamov odbočíme na parkoviště ke kontejnerům na odpad

doprava. Asi po 15 metrech vpravo si všimneme
několika stromů porostlých břečťanem. Za nimi
se v úpatí stráně skrývá vchod do nevelké tesané skalní prostory s lavicí. Po dalších přibližně
10 metrech vlevo nad cestou uvidíme na skále
reliéf Ukřižování.
Cesta mírně stoupá vzhůru. Původní trasa
vedla rovně, nyní je nutné jít doleva nahoru,
směrem k posedu. Za ním u řady mohutných
dubů vyjdeme z lesa. Podél kraje řepkového

rovně kolem kovovému stožáru vysokého napětí,
potom dále březovým hájkem k dvěma mohutným
dubům s posedem u ústí Husarské soutěsky. Nepůjdeme ale dolů, dáme se cestou mezi břízkami doprava. Nad planinou, zarůstající březovými
hájky, ční Velký Beškovský vrch.
Jdeme cestou, vyjetou v louce doprava, k další kazatelně. Asi deset metrů za ní u prvního velkého dubu zabočíme pěšinkou doleva dolů do
lesnatého údolí. Překonáme padlý dubový kmen,
poté ležící borovici a scházíme do skalnaté úžiny.
Před námi se objeví skalní terasa s oknem. Je

Dubáček -
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Stěny starého lomu

Mohutné duby u ústí Husarské soutěsky

Skalní okno

Pěšina mezi skalními bloky

možné na ni vylézt po zádlabech ve skále. Pokračujeme dolů úzkou, prudce se svažující soutěskou a dostaneme se na dno obrovského amfiteátru bývalého lomu na pískovec.

Abychom si lom lépe prohlédli, zabočíme doleva nahoru a jdeme podél odlámané skalní stěny
11 doprava. Lom tvoří schodiště, kaskády, římsy
a hradby. Na stěně lomu pod vrcholem si můžeme všimnout několika kamenických značek s více
či méně čitelnými 12 letopočty. Jdeme stále podél
stěny lomu, v místech, kde tvoří ostré nároží, je
možné sejít doprava vcelku pohodlně dolů. Pod
skálou se dáme málo zřetelnou pěšinou doleva
a posléze vyjdeme na mšenskou silnici naproti
rozcestníku u odbočky k soše sv. Prokopa.
Dáme se po šikmé zelené turistické značce
podél obnoveného rybníčku, náležejícímu k Šibeničnímu mlýnu, lesní cestou, vedoucí Sviňským
příkopem. Při pohledu na sklanaté stráně nad
cestou můžeme přemýšlet, zda to bylo zde, kam
shodil Ignác Schiffner svého umírajícího otce ze
skály dolů. Na konci údolí vystoupáme k soše
sv. Prokopa, lépe řečeno k její kopii. Světci chybí biskupská berla a řetěz, na kterém má mít připoutaného ďábla, zde v ženské podobě. Vpravo
od ní provádí místní podnikatel zkušební vrt pro

Kamenická značka ve stěně lomu

plánovanou další stáčírnu pitné vody. Nepůjdeme ale po značce, ale
dáme se rovně podél pole
směrem k Dubé, kterou
máme před sebou jako
na dlani. Posléze cesta
zahýbá doprava, je-li pole
schůdné, půjdeme mimo remízek k areálu bývalé odchovny býků. Máme odsud dobrý výhled na
technickou památku
- bývalou sušárnu
chmele. Podél
plotu odchovny
Kopie sochy sv. Prokopa
býků dojdeme až na
panelovou cestu naproti obchodu u Fléglů.
–myš–

Volně pobíhající psi

K napsání dalšího článku na téma volně pobíhající psi, se chystám již delší dobu. Důvod je
prostý, tato problematika je stále velice aktuální a v poslední době dokonce ještě více než
tomu bylo v letních měsících, což je v celku paradoxní. Dříve skutečně platilo, že největší počet odchycených volně se pohybujících psů jsme
evidovali v období letních prázdnin. Dnes tomu
tak již není. V průběhu měsíců září až prosince
jsme „trhli rekord“, což ovšem není nic, čím bychom se chtěli chlubit.
Během jednoho týdne se nám ve dvoře údržby sešlo psů hned několik. Vzhledem k tomu, že
jsem odchytem psů pověřená já, dospěla jsem
k následujícímu závěru.
Doporučuji občanům, kteří tak neučinili, aby
se dostavili na MěÚ Dubá a aktualizovali údaje vedené v evidenci psů. Stává se totiž, že je
na jejich jméno v evidenci zapsán pes konkrétní
rasy a pohlaví, přičemž tento údaj je již zastaralý a oni už mají pejska nového, a to vesměs
zcela jiné rasy. Správně přitom stále platí za
jednoho psa, což je v pořádku. Proč je důležité

hlásit veškeré změny týkající se psů? Protože
bez těchto údajů je velmi těžké dohledat majitele. V souvislosti s tímto se pro příští rok chystám zřídit doplňkovou fotodokumentaci. K čemu
by měla být dobrá? Když k nám někdo přivede
pejska, např. křížence, nahlédneme do archivu
fotografií kříženců a podle podobnosti zvířete
budeme kontaktovat majitele.
Cílem MěÚ je co nejvíce urychlit proces
hledání majitele,
k čemuž by nám
fotografie pejsků
mohly výrazně pomoci. Málo kdy se
stane, že jsou od
sebe dva psi téměř k nerozeznání. Vytvořit si jakousi doplňkovou
foto evidenci psů
se mi proto jeví
jako docela dobrý nápad. Navíc,

pokud se nám podaří psa vrátit k majiteli týž
den, nebudou s jeho odchytem vznikat žádné
náklady, jejichž uhrazení bychom jinak museli
požadovat po vlastníkovi zvířete. Těmi náklady
myslím prostředky vynaložené na krmivo, lékařské ošetření, popř. útulek.
Více informací k tomuto tématu připravím
do dalšího vydání Dubáčku.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá
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Ze života škol

Vánoční soutěž Na návštěvě

Dne 24. prosince se uskutečnila akce školní družiny
ZŠ Dubá „Zvonková soutěž“. Soutěžící, kteří se do
naší nové vánoční soutěže přihlásili, dostali za úkol
nakreslit do zvonečků jakýkoli vánoční motiv.
Nejprve se dětem připravily na novou flipchartovou tabuli čtyři zvonky pro inspiraci. Poté
jim byly rozdány šablony. Mladší děti dostaly
menší zvonek, starší kreslily na větší.
Naši soutěžící se tohoto úkolu zhostili velmi dobře a výsledkem byly krásně pestrobarevné zvonky
s rozmanitými vánočními motivy. Odměnou byly
dětem sladkosti a reflexní nálepka na školní tašku.
Všechny práce byly vystaveny v městské šatlavě.
Děkuji Jindřišce Plzákové za pomoc při přípravě této akce.
ved. vychovatelka Lenka Treutnerová

Dubáčci ve škole

V úterý 8. prosince Klub malých Dubáčků navštívil zvířátka v chovatelském kroužku ZŠ Dubá.
Mrňouskové si v doprovodu svých maminek prohlédli, pohladili i pochovali spoustu zvířátek.
Nejodvážnější byl Vojta, ze kterého bude asi
herpetolog, neboť žádné zvířátko mu neuniklo a všechna prošla jeho rukama. Děti prožily
i s maminkami zajímavé zpestření dne. Těšíme
se na jejich další návštěvu.
Mgr. Jana Mašková

Dne 9. prosince se uskutečnila návštěva ekotýmů
dětí z Ekoškoly Dubá v ZŠ Antonína Sovy v České Lípě. Návštěvy se zúčastnilo 13 dětí z ekotýmů
3.-8. třídy. Děti si prohlédly prostory školy, která je
zapojena do projektu Ekoškola a o titul bude teprve žádat. Došlo k výměně zkušeností ze všech
oblastí projektu. Ekotým z naší školy zaujaly některé skutečnosti: ve škole nezvoní a místo toho
se ozve ze školního rozhlasu hudba – ve třídách
nejsou nádoby na separaci, jsou jen na chodbách
– škola má chovatelský kroužek jako u nás – v jídelně funguje čipový systém objednávky obědů a
nabízí dva chody – děti si vyzkoušely práci na interaktivní tabuli, která bude do vánoc i v naší škole. Věříme, že spolupráce našich škol bude pokračovat a bude přínosná i do budoucna.
Mgr. Jana Mašková
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Dubáček

Sběr papíru

1. prosince proběhla na ZŠ Dubá soutěž ve
sběru papíru. Děti mohly přinést jakýkoliv papír v jakémkoliv množství na školní dvůr od 7,30
do 8,00.
Celkem jsme nasbírali 551 kg papíru, který firma Wegarecycling odveze a uhradí škole 0,80 Kč
za 1 kg. Všichni sběrači byli odměněni věcnými
cenami, které věnovala firma AVE.
1. místo
Jakub Ježek
75 kg
2. místo
Nikola Lupoměská 74,5 kg
3. místo
Nicola Heinrichová 46 kg
Vítěze odměnila paní ředitelka Mgr. Jindřiška Skalická.
Mgr. Jana Mašková

Běh 17. listopadu

16. listopadu se uskutečnil již 37. ročník Běhu 17.
listopadu, kterým si žáci připomínají události tohoto
významného státního svátku. Kromě žáků základní
školy se zúčastnily i děti z mateřské školky.
Pro všechny běžce byla v cíli připravena odměna v podobě sušenky a čaje. Ti nejlepší si odnesli diplom a jednu z deseti sad medailí, které
pro tento závod věnoval p. Kadleček.
Protože nám přálo počasí, přišlo i dost rodičů, povzbudit své ratolesti. Všichni se navzájem
povzbuzovali a někteří nechali na trati skutečně
všechno. Atmosféra celého dopoledne byla skutečně výborná a všem se určitě líbila.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Mateřská školka: 1. Šíma M., 2. Mordačiková M.,

3. Jančák F.; 1. třída: 1. Bačovský J., 2. Rajnišová E., 3. Tomášek V.; 2. a 3. třída dívky: 1. Kmetzová J., 2. Lupoměská N., 3. Pejpalová A.; 2. a 3.
třída hoši: 1. Horský J., 2. Dalecký J. 3. Exner T.
H.; 4. a 5. třída dívky: 1. Vnuková A., 2. Kmetzová D., 3. Dvořáková N.; 4. a 5. třída hoši: 1. Mynařík A., 2. Jelen P., 3. Vorel J.; 6. a 7. dívky: 1.
Bouchnerová K., 2. Doová L., 3. Lešková D.; 6.
a 7. třída chlapci: 1. Kmetz T., 2. Demeter M., 3.
Chadraba J.; 8. a 9. třída dívky: 1. Godlová M., 2.
Sýkorová A., 3. Menclová Denisa; 8. a 9. chlapci:
1. Růžička J. 2. Lizner S., 3. Forzstág M.
Absolutní vítěz, Jiří Růžička odnesl domů putovní pohár Běhu 17. listopadu.
Fr. Kadlec, hlavní organizátor závodu

Dne 3.12.2009 proběhl v pěkné sportovní hale
v Bělé p. Bezdězem turnaj v sálové kopané.
Podle očekávání vyhrály Doksy. Je třeba říci, že
zcela zaslouženě. O to je cennější, že žáci naší
školy jako jediní s nimi sehráli vyrovnaný zápas.
Ještě 2 minuty před koncem jsme nad nimi vedli
1:0. To nám stačilo na postup do finále a mohli
jsme skončit nejhůře druzí. Jenže právě 2 minuty před koncem si náš nejlepší obránce Standa
Lizner roztrhl botu a musel střídat a než jsme se
znovu zformovali, Doksy vyrovnaly a postoupily do finále místo nás. Na nás zbylo 2. místo ve
skupině a souboj o 3. místo. V souboji o 3. místo
jsme prohráli náš jediný zápas a skončili jsme na
4. místě z osmi týmů.
Přiznám se, že pro mne to bylo příjemné
překvapení, protože v současném osmém a devátém ročníku máme málo fotbalistů. Polovinu
našeho týmu tvořili žáci z praktické třídy. Pře-

sto dobře zapadli a zcela se dokázali vyrovnat
konkurenci.
Turnaj byl výborně připravený. Bylo vidět,
že to děti baví. Přišla se podívat spousta dětí
ze školy v Bělé. Bohužel jejich dva týmy skončily na posledních dvou místech, přitom loni
vyhrály. To svědčí o tom, že byl turnaj obsazen silnými týmy. Zúčastnily se školy: Doksy,
Bělá, Dubá, Kravaře, Mnichovo Hradiště 1+2
(mají 2 školy), Bakov. Hrálo se velmi čiště, žádné zákeřné fauly jsem za celý turnaj neviděl.
Nezbývá než poděkovat za pozvání a těšit se
na příští ročník. Kéž by takových akcí bylo během roku více.
Naši školu reprezentovali: Standa Lizner, Tomáš Pavlík, Jirka Růžička, Lukáš Mencl, Martin
Forszták, Honza Kareš, Kuba Sloup, Mirek Houska, Mirek Krejčí.
Mgr.Tomáš Krejčík

Turnaj starších žáků v Bělé p. B.

Vánoce a páťáci

Již tradičně v předvánoční čas se scházejí rodiče
dětí při ZŠ Dubá na vánoční besídce, tentokrát
již páťáků. Vánoční cukroví, vůně svíček, koledy
a zimní básničky naladily všechny přítomné do
krásné vánoční atmosféry. Děvčata si připravila vlastní ukázku z roztleskávaček. Grónská divadelní písnička byla opravdu unikátní ukázkou
jak lze zapojit všechny děti a zároveň i pobavit.
Všichni si popřáli krásné Vánoce a zdraví do roku
2010. Věříme, že děti budou v této tradici pokračovat i na 2. stupni.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -

11

Měsíčník informací z Dubé a okolí

BOROVICE VEJMUTOVKA

Pinus strobus
Borovice vejmutovka se řadí do čeledi borovicovitých Pinaceae. Vytváří v mládí jehlancovitou,
později širší nepravidelnou korunu s vodorovně
odstávajícími větvemi. Nejmladší větévky jsou
nápadně tenké a ohebné. Dorůstá výšky 30 až
50 m. Na mladých stromech je borka šedozelená, hladká. Ve stáří je hnědavá, podélně brázditá. Namodralé jehlice vyrůstají ve svazečcích

Borovice vejmutovka u kostela v Dubé

po 5, jsou tenké, velmi měkké, 6 - 12 cm dlouhé. Květenství borovice vejmutovky tvoří šištice,
samčí jsou žluté, samičí růžové. Kvete v květnu
a červnu. Šišky visí na konci větví po 1 - 3 na
kratší stopce. Jsou dlouhé 7 - 18 cm, válcovité,
někdy prohnuté, hnědé s bělavými výrony smůly. Semena jsou hnědě mramorovaná s úzkým
dlouhým křidélkem.
Borovice vejmutovka pochází z atlantské části USA a jihovýchodní Kanady, centrem rozšíření
jsou jižní a severovýchodní části Apalačského pohoří a oblast Velkých jezer, od kanadského státu
Manitoba, přes americkou Minesotu a Iowu k severní Georgii a zpět do Kanady po New Foundland. Je to státní strom států Maine a Michigan
a kanadské provincie Ontario. Jedná se o jednu
z nejcenějších amerických dřevin. V Evropy se
ve větší míře pěstuje již od roku 1705, v Čechách
byla poprvé vysazena roku 1812 u zámku v Hluboši u Příbrami, kde byla kolem roku 1800 jedna
z nejstarších botanických zahrad a také arboretum. Z Evropy zpětně byly porosty vejmutovky
v Americe nakaženy rzí vejmutovkovou (rybízovou), která se tam rozšířila a devastuje porosty.
Většinou se uvádí, že české jméno dostala
tato borovice po lordu Thomasi Thynnem, prv-

ním vikomtu z Weymouthu (1640 - 1714), na
jehož panství se ve velkém začala pěstovat.
Do Anglie ji ale přivezl kapitán George Weymouth již v roce 1620. Jedná se o nenáročnou
dřevinu, která snáší plné slunce i stín, vyhovuje
jí vlhčí stanoviště, nemá ráda sucho a vápenitý substrát. Je mrazuvzdorná a odolnější proti
znečištěnému ovzduší než naše původní druhy
borovic. Využívá se k parkovým úpravám, bylo
vypěstováno mnoho jejích kultivarů, které se liší
tvarem i velikostí. Dobře zmlazuje. Dožívá se
stáří 200 - 400 let. V USA dorůstá výšky více
než 50 m, údajně nejvyšší borovice vejmutovka
v Evropě - 42 m - roste na Ostravsku.
V Evropě pěstované vejmutovky nemají tak kvalitní dřevo jako exempláře v Severní Americe. Poskytují dřevo měkké, snadno
štípatelné, které se používá v truhlářství jako
podklad pro dýhy, v sirkárnách, při výrobě beden a jako palivo. V lesních porostech se dnes
jedná o nevítanou dřevinu, vytlačující původní
druhy. Je zařazena na seznam invazních druhů jako akát nebo křídlatka japonská. Je vážným problémem v chráněných oblastech Labské pískovce a Českosaské Švýcarsko. Žádný
exemplář borovice vejmutovky nenese v Libereckém kraji statut památného stromu. V Dubé
ji můžeme vidět mimo jiné v parčíku u kostela
Nalezení sv. Kříže.
–myš–

Větévka borovice vejmutovky

Šišky borovice vejmutovky

Kultura

Dubský rap a vítězné hodiny

Druhou prosincovou neděli při ukončení Vánoční výstavy v Galerii Pošta v Dubé vyhlásil
generální manažer Podbezdězského spolku intelektuálního, poetického a okrašlovacího vítěze soutěže o nejkrásnější hodiny, který pro své
členy spolek uspořádal. Diplom si odnesl autor
výtvarně nejpovedenějších hodin Vojta Bartoš

a čas. Byli odměněni zaslouženým bouřlivým
potleskem.
–myš–

dubští rapeři

Autor nejkrásnějších hodin

z Dubé. Vyhlášeni byli i vítězové v kategorii
„hodiny prodané za nejvyšší cenu“. Zde se o
první místo podělil Vojta Bartoš s Lucií Křivánkovou z Doks.
O hudbu se při akci postaral Dydák s přáteli. Předvedli jednu připravenou rapovou skladbu a freestylové improvizace na téma hodiny

nejkrásnější hodiny
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Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ČT 7.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Co v detektivce nebylo

I obyčejný slušný člověk se občas
ocitne v situaci, kdy je schopen
vraždit… Skvěle napsaná detektivní komedie s vtipnou zápletkou
se odehrává v prostředí spořádané anglické rodiny. Můžete se
těšit na skutečně hvězdné obsazení. V hlavních rolích: P. Nárožný,
V. Vydra, J. Švandová, J. Boušková, M. Sochor, L. Trojan aj.

250,-

NE 10.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

Setkání s lidovkou
a evergreenem

K tanci a poslechu zahraje Jiří
Horák

50,-

PÁ 15.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00 Charlie & Diana Blues Band Skvělá blues rocková sestava pod
vedením zkušeného harcovníka,
zpěváka a foukačkám Charlieho
Langa zahraje bluesové standardy

60,-

PÁ 15.

KD Crystal

SO 16.

Sokolovna

NE 17.

KD Crystal

ST 20.

Navrátilův sál

Nový Bor

ČT 21.

Malá škola

SO 23. Městské divadlo

Česká Lípa 20,00

Mšeno

20,00

Česká Lípa 14,00

Plesovou sezónu 2010 otevírá do hlavního
dlouho očekávaný ples města sálu 350,stylizovaný do 60. a 70. let. Vea do
čerem provází Tomáš Matonoha, restaurace
hraje Orchestr Václava Hybše,
Crystal
jako hosté vystoupí Eva Pilarová,
150,Zuzana Norisová, Juraj Bernáth,
Walda gang

Myslivecký ples

Pořadateli akce jsou MS Houska, neuvedeno
MS Mšeno a MS Nosálov

Sejdeme se na dechovce

K tanci a poslechu hraje Vratislav
Bretšnajdr

40,-

19,00

Raven

V rámci hudebních sklepů se
tentokrát můžete těšit na vynikajícího hudebníka a skladatele,
který začínal jako pianista v kapele
Krausberry a dnes spolupracuje se
skupinou Neřež

90,-

Dubá

18,00

Zastupitelstvo

První veřejné zasedání zastupitelstva v letošním roce

Nový Bor

10,00

Sólo pro čerta

Divadelní soubor při Divadelním
klubu Rumburk zavítá do N. Boru
s pohádkou pro děti od K. Svobody

50,-

Lakomec

Komedie pro každou dobu, a pro
tu dnešní zvlášť. Hrají: Zdeněk
Dolanský, Štěpán Benoni, Lukáš
Homola aj.

190,-

Je úchvatná

Divadlo Kalich připravilo hru o životní radosti, podivuhodné síle
přátelství, citu, toleranci i bláznovství. Skutečný příběh výstřední
americké dámy Florence Jenkinsové, která věří, že úchvatně zpívá
a s pomocí přátel dokáže uspořádat koncert v Carnegie Hall. Hrají:
J. Kretschmerová, L. Potměšil,
N. Konvalinková aj.

250,-

Tři pohádky světla a tmy

Leporelo z pohádek Perníková
chaloupka, O zlaté rybce a O zvědavém broučkovi zavádí diváky do
prostředí magického světa černého divadla.

50,-

ST 27. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,00

PÁ 29. Městské divadlo

Reprezentační ples města
Česká Lípa

Nový Bor

19,00

SO 30. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 15,00

