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e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v lednu
l Dne 1.1.2014 od 00:07 do 02:27 hodin vyjela jednotka k požáru do Doks s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
rekreační chatky ve III. fázi požáru. Lokalizace
a následná likvidace byla provedena dvěma proudy „C“. Zásah probíhal v dýchací technice a byla
nasazena přetlaková ventilace. Na místě dále zasahovala místní jednotka JSDHO Doksy a Hasičský záchranný sbor Česká Lípa. Předběžná
příčina vzniku požáru je úmyslné zapálení a je
nadále v šetření Policie ČR. Škoda byla vyčíslena na 300.000,- Kč.
l Dne 3.1.2014 od 15:20 do 18:45 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25 Liaz
a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 7. Po příjezdu

na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda nákladního automobilu,
převážejícího dřevní kulatinu, a autobusu ČSAD.
Na místě bylo pět zraněných osob, z toho jedna
byla vyproštěna z podsedačky. Dvěma osobám
byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská pomoc, dále jednotka vypomáhala s ošetřením dalších osob a jejich transportem do sanitních vozidel a vrtulníku LZS. Vozidla
byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin.
Únik motorového oleje na ploše 6 x 30 metrů byl
zasypán sorbentem ECO-DRY. Vysypaná dřevní
kulatina byla na žádost Policie ČR dána mimo komunikaci a byl proveden úklid vozovky od kůry.
Po dobu zásahu byl uzavřen provoz na komuniMěsto 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 pátku dne
14. listopadu 2014 na podatelnu
Městského úřadu Dubá.

kaci I. třídy a následně byl odkloněn směrem na
Tuhaň. Na místě dále zasahovala jednotka HZS
ÚO Česká Lípa, ZZS, LZS a Policie ČR.
l Dne 6.1.2014 od 11:01 do 12:24 hodin vyjela
jednotka na údajný únik ropných látek v propusti
Horní Liběchovky na Mlýnku s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu nebyl zjištěn
žádný únik, pouze v propusti byla vidět sedlina
oxidu železa.
l Dne 7.1.2014 od 13:30 do 14:50 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Panskou Ves
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn nalomený strom ve sdělovacím
vedením, který byl pomocí motorové řetězové pily
odstraněn.

nehoda nákladního automobilu s návěsem převážející dřevní kulatinu. Vozidlo se nacházelo
převrácené na boku částečně mimo komunikaci.
Na místě byla zraněná jedna osoba, která byla
před příjezdem naší jednotky vyproštěna předním
sklem. Do příjezdu Záchranné zdravotní služby
byla zraněné osobě poskytnuta předlékařská pomoc, dále jednotka vypomohla s transportem do
sanitního vozidla a následně do vrtulníku LZS.
Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Unikající hydraulický olej z ruky byl jímán do
sběrné nádoby a dovezeného barelu. Po dobu
zásahu bylo provedeno uzavření provozu na komunikaci první třídy.
l Dne 31.1.2014 od 11:19 do 12:20 hodin vyjela jednotka na žádost Policie ČR k likvidaci úniku

l Dne 28.1.2014 od 13:16 do 18:00 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní

ropných produktů na Krčmu s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik
motorové nafty cca 60 až 70 litrů v ocelokůlně po
krádeži. Likvidace úniku byla provedena pomocí
70-ti litrů sorbentu Absodan. Místo zásahu bylo
předáno Policii ČR a majiteli.
l Dne 31.1.2014 od 22:16 do 23:12 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Jestřebí s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli
zásahu z Hasičského záchranného sboru Česká
Lípa byla zjištěna dopravní nehoda dvou osobních automobilů se dvěmi zaklíněnými osobami.
Naše jednotka do příjezdu Policie ČR z rozkazu
velitele zásahu provedla uzavření místa zásahu
a následné řízení silničního provozu.
Jaroslav Hoza

Od března 2014 začíná v Městské knihovně Dubá celorepubliková
hra Lovci perel, která mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou
dělá zábavu. Vybrané dětské knížky se ve hře stávají perlorodkami
a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě perel. Hra
končí v listopadu na Den dětské knihy. Vyhodnocení a slavnostní
vyhlášení nejlepších sběračů proběhne v lednu 2015 v Hradci Králové. Více
informací naleznete na http://knihovnaduba.webk.cz. Připomínáme změnu
výpůjčního dne. Nyní se na vás v Městské knihovně Dubá těšíme každý čtvrtek
od 14.30 do 18.30 hodin.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že letošní
zima, jako by vůbec nebyla. Díky velice příznivému počasí ušetřily obce, spoustu finančních
prostředků, které by jinak musely vynaložit na
zimní údržbu. U nás se úspora nepochybně nejvíce projeví na spotřebě pohonných hmot, neboť naše traktory téměř vůbec nemusely vyjíždět. Vzhledem k tomu, že nebylo třeba ani příliš
sypat, posypový materiál, který jsme nakoupili
v minulém roce, zůstal téměř netknutý a budeme jej moci použít v roce letošním.
Počasí nám zkrátka přeje a doufejme, že to
tak zůstane po celý rok, neboť v posledním roce
tohoto volebního období máme v plánu pokračovat v realizaci celé řady malých i velkých akcí.
O některých z nich, jako je např. stavební akce
chodník z Nedamovské ulice do ulice Požárníků a dále do Českolipské ulice jsme vás již informovali v minulých vydáních Dubáčku. Pokračovat budeme také ve výstavbě dalších chatek
v Autokempu Nedamov. Před zahájením letošní hlavní sezóny zde vyrostou dvě nové chatky, jejichž součástí bude i kuchyňka. Vzhledem
k tomu, že jejich zhotovitele bude městské zastupitelstvo teprve schvalovat, přineseme vám

podrobnosti týkající se nových chatek
v některém z příštích vydání městského zpravodaje.
Krátce bych se chtěla zmínit o místní autobusové linkové dopravě. Každý rok uzavírá město Dubá s Libereckým krajem smlouvu
o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje. Ani pro letošní rok tomu není
jinak, uzavření této smlouvy schválilo městské
zastupitelstvo již na loňském listopadovém zasedání. Částka, kterou naše město na zajištění
autobusové linkové dopravy u nás přispívá, je
pro letošní rok stejná, jako v roce 2013, a činí
158.580,- Kč. Výše této částky se odvíjí od počtu trvale hlášených obyvatel. Liberecký kraj
fungování autobusové dopravy ve značné míře
dotuje z vlastních prostředků. Vzhledem k tomu,
že linkové autobusy jsou na rozdíl od těch dálkových stále méně využívány, je v mnoha případech jejich zachování na některých trasách
finančně velice náročné. Přesto se je kraj snaží
udržet, což je jistě dobrá zpráva. Navíc se postupem času ukázalo, že i projekt tzv. „poptávkových autobusů“ funguje velice dobře.
Ráda bych vás informovala, že na našich
webových stránkách www.mestoduba.cz je již
umístěna Roční zpráva o činnosti města Dubá
a Městského úřadu Dubá za rok 2013, která

OBCE MOHOU ZVÝŠIT BEZPEČNOST DAT
– MINISTERSTVO VYHLÁSILO VÝZVU
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu
k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu – Konsolidace IT a nové služby v rámci technologických
center obcí. Obce tak mohou posílit bezpečnost
dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za
účelem sdílení rychlé a efektivní práce. K dispozici je celkem 250 milionů korun.
„Úřad bude s jednotným IT prostředím schopen
rychle i účelně využívat státem připravené registry a systémy. Výhodou eGovernmentu pro občany
je zkrácení doby čekání na úřadech, úspora času
při získávání informací, elektronické vyplňování žádostí a formulářů, čímž se postupně omezí nutnost
chození na úřady. Časová a ekonomická úspora je
i na straně úřadu, který se stane efektivnějším a
transparentnějším,“ řekla náměstkyně MMR ČR pro
evropské programy Klára Dostálová.

Z městské matriky

JUBILEA
Marklová Marie, Dubá 82 let
Antošová Růžena, Dubá 84 let
Bělohlávková Anežka, Dubá 94 let
Řídká Věra, Dubá 86 let
Brychová Růžena, Dubá 81 let
Kubištová Růžena, Dubá 70 let

NAROZENÍ

Z

Pribyla Tomáš, Korce
Šponiarová Nikol, Dubá
Zítka Jan, Dubá

ÚMRTÍ
Boudová Marie, Dubá

Výzva navazuje na projekty technologických
center, díky nimž řada obcí zavedla v minulých
letech elektronickou spisovou službu, digitalizaci dat nebo datové sklady. Aktuálně se mohou
obce soustředit na další modernizaci stávající
úrovně ICT. Výzva podporuje nový rozvoj služeb technologických center, nákup a instalaci
bezpečnostních prvků, konsolidaci hardware
serverů se softwarovými aplikacemi a elektronizaci procesů a dat.
Projektové žádosti budou přijímány do
30. června 2014, přičemž každý zájemce může
podat pouze jeden projekt ve výši způsobilých
výdajů od jednoho do šesti milionů korun.
Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jakna-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlasenivyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu

mapuje dění v našem městě za uplynulý rok ve
všech oblastech, kterými se zabýváme. Naleznete v ní informace z oblasti bytového i nebytového hospodářství, z oblasti kulturní, sociální,
z úseku matriky, životního prostředí či informace o vybraných poplatcích a mnoho a mnoho
dalších zajímavých údajů. Stačí navštívit výše
uvedené stránky, otevřít sekci Městský úřad –
Úřední deska – Zpráva o činnosti města Dubá
a zvolit příslušní kalendářní rok. Věřím, že v této obsáhlé zprávě naleznete řadu zajímavých
věcí, kterými jsme se v roce 2013 zabývali.
V letošním roce, počínaje první kulturní akcí,
kterou byl Masopust, jsme ve spolupráci se Základní školou Dubá zahájili projekt s příznačným
názvem „Dubá žije!“. Cílem tohoto projektu je
zapojit samotné žáky a jejich rodiny do kulturního dění v Dubé a tím zvýšit i povědomí o nich
a jejich návštěvnost. Pravidla jsou velice jednoduchá. V rámci projektu byl vytvořen kalendář akcí, přičemž ke každé z nich bude vydána
unikátní kartička, jež nabude platnosti v okamžiku, kdy bude označena razítkem projektu „Dubá
žije!“. Každý žák dostane v průběhu všech vybraných kulturních akcí na viditelně označeném
stanovišti kartičku vztahující se k dané akci. Na
kartičce bude uvedeno jméno žáka a počet rodinných příslušníků, kteří jej budou doprovázet.
Kartičky poté žáci odevzdají ve škole své třídní
učitelce/učiteli. V rámci vyhodnocení bude odměněna jak třída s nejvyšším celkovým počtem
odevzdaných kartiček, tak i žáci z ostatních tříd,
kteří dosáhli ve své třídě nejvyššího počtu odevzdaných karet. Nezbývá než doufat, že rodiče
své děti podpoří a pomohou jim tak dosáhnout
co nejvyššího počtu kartiček. Všem, kteří se do
tohoto projektu zapojí, tímto předem děkuji.
Ráda bych vás upozornila na zajímavou putovní výstavu Divadla Spejbla a Hurvínka, která bude v Dubé, respektive v Klubovém domě
k vidění pouze ve čtvrtek 3. 4. 2014 v době od
9 do 18 hodin. Organizátoři výstavy slibují zajímavý zážitek, bližší seznámení s loutkami, ale
třeba také soutěže pro děti. Především rodiny
s dětmi by si tuto příležitost neměly nechat ujít.
Všichni jsou srdečně zváni.
Přeji vám slunečný zbytek „zimy“ a brzký
příchod jara, na které se všichni těšíme.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá

26. 2. 2014 oslavili manželé Kašparovi z Tuhaně 59. výročí společného života.
Mnoho zdraví do dalších společných let přejí děti a vnoučata s rodinami.

12. března 2014 si připomeneme již druhé, ale o nic méně bolestivé výročí od
náhlého úmrtí našeho milovaného tatínka, manžela, dědečka, strýčka a známého,
pana Miloslava Resla. Všem, kteří mu touto cestou s námi věnují tichou vzpomínku,
děkujeme.
S láskou vzpomíná manželka s dětmi a celá rodina.
Dne 29. 3. 2014 uplyne 11 smutných let, kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav Šimák z Dubé. Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 1/2014 ze dne 16. ledna 2014 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 2/2014.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a pana Milana
Netrha a zapisovatele usnesení pana Tomáše
Nováka (ODS).
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 1/2014 ze dne 16. ledna 2014, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2014 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě doporučení odborného
lesního hospodáře Městských lesů Dubá, (písemná žádost – složka č. 1/14), vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 85, ostatní plocha
o výměře 496 m2, v obci Dubá, katastrální území
Heřmánky.
NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě doporučení odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá,
(písemná žádost – složka č. 1/14), vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 120, trvalý
travní porost o výměře 1 047 m2, v obci Dubá,
katastrální území Heřmánky.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemných žádostí
– složky č. 3/14 a 4/14, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských pozemků: pozemková parcela parcelní číslo 668/17, ostatní plocha o
výměře 110 m2, pozemková parcela parcelní číslo 668/18, ostatní plocha o výměře 65 m2, v obci
Dubá, katastrální území Zátyní. Pozemky budou
rozděleny na dva díly, výměry a rozsahy jednotlivých dílů pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky před budovami
čp. 3 a čp. 5 v Zátyní.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 31. 1. 2014, který
byl 9 milionů 421 tisíc Kč.
komentář starostky: Podle výsledku hospodaření za rok 2013 je rozdíl mezi příjmy a výdaji
pouze -1 138 tisíc Kč, na rozdíl od plánovaného schodku 5 082 tisíc Kč. Příjmy v upraveném
rozpočtu byly naplněny na 97,26 %, výdaje
byly naplněny na 89,10 %. Provozní výsledek
hospodářské činnosti byl 1 582 tisíc Kč. Finanční prostředky města dosahovaly k 31. 12.
2013 výše 8 165 187,- Kč a k 31. 1. 2014 výše
9 421 434,- Kč. Finanční výbor stanovil termíny

pro kontrolu hospodaření v příspěvkových organizacích – Základní školy Dubá a Mateřské školy Dubá. Spolu s účetní města je provedou ve
dnech 17. a 18. března 2014.
6) PROJEDNALO předložený písemný návrh
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., provozovna Česká Lípa na uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o zneškodňování komunálních a separovaných odpadů ve městě Dubá číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007, který se týká úpravy
výše ceny za zneškodňování komunálních a separovaných odpadů ve městě Dubá na rok 2014,
v souvislosti se změnou počtu trvale bydlících
obyvatel města Dubá a počtu rekreačních objektů ve městě Dubá a změnou ceníku na likvidaci
nebezpečných odpadů.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
předložený dodatek č. 8 ke smlouvě o zneškodňování komunálních a separovaných odpadů ve
městě Dubá číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007 uzavřené mezi městem Dubá a společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Poplatky za trvale hlášeného občana a rekreační objekt se pro rok 2014
nemění.
7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá –
organizační složka, za rok 2013, zpracovanou
Ing. Josefem Štveráčkem odborným lesním hospodářem Městských lesů Dubá, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na internetových stránkách města Dubá.
komentář starostky: Městské lesy vykázaly za
rok 2013 zisk ve výši 1 564 583,- Kč, po odečtení
investic (nákup terénního vozu Mitsubischi L200
Double Cab) je čistý zisk 987 643,- Kč. Celou
zprávu si můžete přečíst na internetových stránkách města www.mestoduba.cz. Ing. Štveráčkovi a všem zaměstnancům městských lesů děkuji
za celoroční práci.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok
2013, zpracovanou panem Jaroslavem Hozou
velitelem JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na internetových stránkách města Dubá.
komentář starostky: V jednotce je evidováno
16 členů. Naši hasiči zasahovali celkem u 105 zásahů, kde strávili přibližně 1 079 hodin a uchránili
majetek v hodnotě 7 800 000,- Kč. Za vzorné vedení jednotky a obětavou práci děkuji veliteli jednotky panu Jaroslavu Hozovi a všem členům sboru za časově náročnou a nelehkou práci, kterou
vykonali ve prospěch našeho města. Se zněním
celé zprávy se můžete rovněž seznámit na internetových stránkách města.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti Města Dubá a Městského úřadu Dubá za rok 2013, zpracovanou sl. Zuzanou
Martínkovou, viz příloha k nahlédnutí na Měst-

ském úřadě Dubá a na internetových stránkách
města Dubá.
komentář starostky: Ve zprávě se můžete dočíst o nejdůležitějších investičních, kulturních
a společenských akcích, které proběhly v uplynulém roce. Dále zde najdete zprávy z jednotlivých odborů Městského úřadu Dubá, přehled
složení vedení města, zastupitelstva, komisí
starostky, výborů zastupitelstva, osadních výborů a kontakty na zaměstnance MěÚ Dubá. Závěr
zprávy tvoří Seznam zrealizovaných investičních
akcí města Dubá, kde se mimo jiné dozvíte, že
v roce 2013 jsme zrealizovali akce za více než
17 milionů Kč. Z městského rozpočtu se zaplatilo
necelých 55 %, protože se nám podařilo získat
finanční dotace ve výši 7 861 900,- Kč z krajských, státních i evropských fondů. V rekapitulaci
seznamu se dále dočtete, že zaměstnanci města
zrealizovali od roku 2007 akce za více než 88 milionů Kč a na dotacích se podařilo získat téměř
27 milionů Kč. Děkuji všem zaměstnancům městského úřadu, v čele s panem tajemníkem Bedřichem Janďourkem, za vynikající práci, kterou
pro město odvedli. Zpráva je v písemné podobě
k dispozici na úřadě nebo si ji můžete přečíst na
internetových stránkách města.
10) DELEGOVALO na návrh paní starostky
pana místostarostu k účasti a k jednání za město Dubá na valné hromadě Honebního společenstva Dubá – Deštná, která se uskuteční dne
10. března 2014 v Dubé.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) rekonstrukce křížku na Dražejově
komentář starostky: Křížek byl zrekonstruován
v rámci projektu památky a jejich budoucnost,
jejímž nositelem je MAS LAG Podralsko. Vyúčtování dotace by mělo proběhnout nejpozději do
května 2014 a do městského rozpočtu by se tak
mělo vrátit 118 818,- Kč.
b) obnovy vstupních portálů historických
sklepů v Sadové ulici v Dubé
komentář starostky: V průběhu března a dubna
dojde k opravě vstupních portálů včetně výměny
dveřních výplní u sklípků č. 15, 19, 20, 22, 23,
25 a bude tím ukončena I. etapa projektu „Areál
skalních sklepů v ulici Sadové, Projekt obnovy“.
c) restaurování kamenného zastavení –
kříže na konci Dlouhé ulice v Dubé
komentář starostky: Rekonstrukci provede
pan Hynek Bláha, Vysoký Újezd, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější. Cena zakázky je 74 946,- Kč a dílo bude předáno do
30. 5. 2014.
d) dodávky sadebního materiálu pro jarní
zalesňování 2014 Městských lesů Dubá
komentář starostky: Prostokořený sadební materiál pro jarní zalesňování dodá firma Lesní školka Vědomice s.r.o., jejíž nabídka byla nejvýhodnější. Celková cena sazenic bude 236 005,- Kč
bez DPH.
e) finančního příspěvku Ministerstva kul-
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tury pro Program regenerace MPR a MPZ na
rok 2014
komentář starostky: V roce 2014 může město
vyčerpat 200 000,- Kč. Dotace by měla být použita na rekonstrukci bývalého hotelu Slávie.
f) stálé expozice historických kol Veteránů Dubá
komentář starostky: Dne 7. února proběhlo slavnostní otevření Expozice historických
kol ve výstavní síni v Klubovém domě. Síň

zrekonstruovali na vlastní náklady a expozici
připravili Veteráni Dubá. Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě a realizaci velice zajímavého
setkání, kde nechyběla řada překvapení a v neposlední řadě i skvělé dobové občerstvení. Velká účast návštěvníků podtrhla skvělou atmosféru celé akce.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Veřejné zasedání
zastupitelstva bude
20. 3. od 18.00 hodin
v Dubé

Hasiči radí občanům
Pořiďte si pro svoji bezpečnost domácí detektor nebezpečných plynů.
Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet zranění, poškození majetku
nebo úmrtí z důvodu úniku nebezpečného plynu. Také počet domácností používajících k vytápění, ohřevu vody nebo vaření zemní plyn nebo
propan-butan stále roste.
Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro
vlastní bezpečnost každá domácnost, kde se nachází plynový ohřívač, vařič, nebo jiný přístroj,
který je poháněn plynem, případně místa, kde
jsou skladovány tlakové lahve s plynem. Detektor plynu dokáže včas odhalit případné nahromadění hořlavých, výbušných či toxických plynů,
protože reaguje už při koncentracích, které ještě
nejsou zdraví nebezpečné. Na přítomnost plynu
upozorní zvukovou a světelnou signalizací. Některé detektory také na digitálním displeji zobrazí
koncentraci v dané místnosti.
Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti
Metan
• hlavní složka zemního plynu
• hořlavý a výbušný
• lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem
Propan-butan
• hořlavý a výbušný
• těžší než vzduch, klesá k podlaze

Otevírací doba lékárny
v Dubé
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
9:30 – 12:45
9:00 do 11:00

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

Oxid uhelnatý
• vzniká při nedokonalém hoření a spalování
• hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý
• není ani cítit, ani vidět
• je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu
Kam umístit detektor
Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně, kotelny
nebo místnosti, kde je například plynový ohřívač
vody (tzv. „karma“). Místo instalace volíme podle toho, jestli chceme odhalit únik lehkého plynu stoupajícího ke stropu, nebo těžkého, který
se drží u podlahy. Vhodné umístění konkrétního
detektoru by mělo být popsáno v návodu použití
výrobku. Poplašným signálům se vyhneme právě
správným umístěním a dostatečnou vzdáleností
od spotřebiče.
Konkrétních modelů domácích detektorů
úniku plynu je celá řada. Detekují různé plyny,
nejčastěji propan-butan, zemní plyn, ropné látky
a etylen. Na trhu je také dostatečný výběr detektorů plynu, které lze zapojit do běžné zásuvky
s napájením 220V.

Jak se zachovat při úniku plynu
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavřeme hlavní uzávěr plynu. Místnost se snažíme
vyvětrat otevřením oken a dveří. Poté místo urychleně opustíme. Nezapomeneme varovat sousedy
v domě a událost oznámíme na tísňovou linku 150
nebo 112. Zamezíme používání otevřeného ohně
nebo jiného možného iniciátoru výbuchu (např. vypínače, elektronické přístroje, spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného
plynu, vyneseme postiženou osobu na čerstvý
vzduch, udržujeme ji v klidu a teple a sledujeme dýchání a stav vědomí. Při zástavě dechu
okamžitě zahájíme umělé dýchání. Vždy zavoláme lékaře prostřednictvím tísňové linky 155
nebo 112, i když se postižená osoba subjektivně cítí dobře.
Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události v souvislosti s provozem plynových
zařízení je důležité provádět jejich pravidelné revize a kontroly.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 22. 3.
sobota 8. 3.
MUDr. Jiří Kraus
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podj.Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
tel. 487 762 223
neděle 9. 3.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

neděle 23. 3.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

sobota 15. 3.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 705

sobota 29. 3.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

neděle 16. 3.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 30. 3.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

sobota 5. 4.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 223
neděle 6. 4.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662
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Maškarní karneval Klubu Malých Dubáčků
Za fotografie děkujeme manželům
Heleně a Richardu Ranglovým.
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Přes les na Panskou Ves
Letošní zima nepřeje zimním sportům, zato na
procházky krajinou je počasí skvělé. Na asi osmikilometrovou trasu se vydáme ulicí Jana Roháče, mineme poničený a nyní i vyhořelý památkově chráněný dům čp. 182 a kolem části

Rozprechtický statek

Památkově chráněný dům čp. 182

ně silnice i starý mlýnský náhon naproti bývalému Šibeničnímu mlýnu. Půjdeme po silnici dále
kolem Rozprechtického statku, který stále více
podléhá zkáze, a za ním odbočíme doprava.
Úvozem vystoupáme na planinu s jedním z řaPaseky vedle cesty

Cesta k Panské Vsi

Bývalý lom v Rozprechticích

souboru památkově chráněných skalních sklípků
půjdeme do Rozprechtic. V zimě jsou dobře vidět odlámané stěny bývalých lomů po levé stra-

Výhled z cesty přes planinu

dy bunkrů. Z cesty napříč planinou můžeme obdivovat hezké rozhledy do okolní krajiny.
Posléze vyježděné koleje odbočují doleva,
ale naše cesta pokračuje rovně k lesu, kde hlu-

Panská Ves

Skály u silnice

Dubáček
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bokým úvozem vystoupáme nahoru. Na rozcesí se dáme vlevo, projdeme kolem několika pasek a dostaneme se na prostranství, určené na
skládku dřeva. Odtud nalevo vede zpevněná lesní cesta, prudce klesající k mšenské silnici, kde
se dáme opět doleva. Podél silnice jsou mokřiny, které náleží do přírodní rezervace Mokřady
horní Liběchovky.
Po necelých 400 m chůze odbočíme u označení Přírodní rezervace doprava po červené
značce naučné stezky, půjdeme přes mostek
a kolem bunkru, za kterým je informační tabu-

le Naučné stezky Dubsko - Kokořínsko. Můžeme se na ní dočíst zajímavosti o stinných lesních roklinách. Pěšina, která u bunkru odbočuje
doprava nahoru, vedla původně do osady Křenov, ale nyní je bohužel v horní části přehrazena oplocením pastviny. My jdeme rovně údolím
a posléze vystoupáme skalnatou cestou nahoru.
Kolem velké hromady posečeného rákosu jdeme
do osady Panská ves, kde si všimneme nevhodných betonových sloupů elektrického vedení. Mineme bývalou školu z roku 1882, boží muka mezi
mohutnými lipami a po modré turistické značce

sejdeme pěšinou ke kamennému schodišti, kterým sestoupíme do údolí.
Vyjdeme na silnici u pomníku, za kterým jsou
zbytky Ženského mlýna. Vedle stojí funkční historická vodárna. Silnicí se dáme doleva, po pravé straně mineme odlámanou skalní stěnu s letopočtem a další z řady bunkrů, za zatáčkou vlevo
vedle silnice si můžeme na naučné tabuli přečíst
informace o Mokřadech horní Liběchovky. Silnice
nás dovede k Černému rybníku, odkud se lipovou
alejí vrátíme do Dubé.
–myš–

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 433/2001
Sb. definuje lesní cestu jako „účelovou komunikaci, která je součástí lesní dopravní sítě, a je
určená k odvozu dříví, dopravě osob a materiálu
pouze v zájmu vlastníka lesa a pro průjezd speciálních vozidel.“ Lesní cesty se pak podle normy rozdělují do čtyř skupin a zpravidla se na ně
vztahuje lesní zákon.
Jdeme-li po lese, sledujeme spíše schůdnost
lesní cesty a krásu okolní přírody než zákonná
pravidla. Ačkoliv některé cesty vznikají a zanikají v souvislousti s potřebami při hospodaření
v lese, většinu lesních cest na Dubsku bychom
našli i na mapách Stabilního katastru z doby
před rokem 1843, či na mapách I. vojenského mapování z let 1764-83. A pravděpodobně
jsou tyto cesty mnohem starší. Jejich trasy zůstaly po staletí stejné, jen někdy hluboký skalnatý úvoz nahradila nově vyježděná cesta nad
úvozem. Působivé jsou úseky cest, vytesané
do pískovcových skal, například cesta lesem
k Vrabcovskému mlýnu, z Vrabcova k Deštné,
za střelnicí na N. Berštejně či u Dolní Dubové
Hory. Unikátních skalních cest, které se nacházejí ve zdejší krajině, se dochovalo poměrně
hodně a poslední dobou jim věnují pozornost
i odborníci.
K dopravě dřeva z lesních komplexů byly
v nové době budovány zpevněné lesní cesty.
Jmenujme třeba známou Panelku u Pavliček,
cestu v lokalitě Paraple v Berštejském revíru,
ale i třeba cestu u Drchlavského vrchu nebo
na Vrabcově k bývalé pískovně. Nejnověji byla
upravena a zpevněna lesní cesta do komplexu lesa u Dražejova, kde hospodaří Městské
lesy Dubá. Zastupitelstvo města Dubá v září
2009 tuto stavební akci odsouhlasilo a práci svěřilo firmě WIKO - servis, s.r.o. z Prahy

za více než 4 miliony korun. Na podstatnou
část této sumy ale získalo město dotaci z Ev-

ropské unie. Stavba lesní cesty byla zahájena
v říjnu 2009 a dokončena v září 2010. –myš –

Z Deštné na Vrabcov

K Vrabcovskému mlýnu

Lesní cesta Panelka

Cesta do lesů pod Dražejovem

Lesní cesty

Škola v Horkách
V lednovém Dubáčku v článku o vesnických školách byla zmíněna i škola
v Horkách, kde podle dostupné literatury probíhala výuka ve dvou etapách
- od roku 1793 do roku 1922, a poté ještě v letech 1945-49. Jako školní
budova byl identifikován dům čp. 32. Na základě vzpomínek pamětníků je
ale třeba tyto údaje doplnit.
Když v roce 1945 po II. světové válce a po odsunu německého obyvatelstva došlo v Horkách znovu zahájení výuky, nebylo to v původní školní
budově, ale v domě čp. 5. Proč tehdy k této změně přistoupili, není jisté,
ale pravděpodobně již původní školní objekt sloužil zcela jiným účelům.
Pamětníci vzpomínají, že v čp. 5 i po ukončení výuky zůstalo školní vybavení, například vycpaní pávy.
V roce 1949 byla škola v Horkách zrušena a horecké děti docházely do
školy do Vrchovan, kde učil pan učitel Žaloudek. Tehdejší školáci vzpomínají, že když pan učitel onemocněl, chodily pro změnu do školy do Korců,
kde učila paní učitelka Papírníková, později provdaná Mertinová.
–myš–

10

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Ze života škol
Zápis do ZŠ
Zlatý Ámos 2014
6. února byl významným dnem pro budoucí prvňáčky, které přivítala Ekoškola Dubá. V doprovodu rodičů i babiček se k zápisu do 1. třídy
se dostavilo 24 dětí. Zápisem je provázeli žáci
z V. a IV. třídy v převlecích za zvířátka. Žabka,
medvídek nebo pejsek doprovodili budoucí prvňáčky do tříd, kde děti ukázaly, co všechno dovedou. Na závěr si u paní ředitelky vyzvedly odměnu a pamětní list. Na budoucí prvňáčky se
všichni moc těšíme.
Kadlečková Ludmila,
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová

Zdravé zoubky
Prevence je velmi důležitá, a proto se jí v Ekoškole Dubá věnuje velká pozornost. Tentokrát šlo
o prevenci zubní. Děti viděly důsledky nesprávné péče o zoubky, seznámily se se správným
čištěním svých zoubků a nechaly si prohlédnout
svůj vlastní kartáček, zda je přiměřeně velký, zda
nepotřebuje už vyměnit. Získaly praktické rady,
které jim pomohou v každodenní péči o chrup.
Dozvěděly se, že není až tak důležité jakou používáme pastu, ale že je daleko důležitější správný kartáček.
A tak mě napadá, zda by nebylo vhodné
uspořádat takovou aktivitu i pro rodiče, aby si
věděli rady s volbou zubního „nářadí“ pro své
ratolesti.
Děkujeme lektorkám – budoucím zubním lékařkám – za přínosnou aktivitu pro děti.
Mgr. Jana Mašková
Dne 30. ledna dostali Ekoškole Dubá naši
prvňáčci svoje první vysvědčení. Zvědavost,
napětí a radost provázely celé předávání.
Sladká odměna v podobě lízátka obarvila
prvňákovské jazyky. Tak hurá!

6.2. 2014 proběhlo regionální kolo této ankety
v IQ parku Babylon Liberec. Sešlo se celkem
6 nominovaných zástupců škol Libereckého i Ústeckého kraje. Už jenom to, že jsem se tohoto
setkání mohla zúčastnit jako jedna ze šesti nominovaných, bylo pro mě ctí. Podpořit mě přišel
žabí tým – Eliška Mojteková, Natálka Hrušková
a Štěpánka Zývalová. Na všech třech jsem se
školně podepsala, snad jen v dobrém. Obhajobu
své nominace jsme slyšela od děvčat až před porotou. Děkuji moc celé trojici za vyřčená slova,
protože byly všechny tři úžasné. Domů jsem si
díky jim přivezla certifikát Nejoblíbenější učitelka
ZŠ Dubá, a to je pro mě skvělé ocenění.
Chci ještě jednou poděkovat trojici děvčat,
která obětovala svůj čas a um vyjádřit se, za mimořádnou podporu.
Chci zároveň poděkovat paní starostce města Dubá Mgr. Zdeňce Šepsové , paní ředitelce
ZŠ Dubá Mgr. Jindřišce Skalické a ekoložce
města Dubá Zuzce Martínkové za zorganizování
celé akce a přípravu děvčat. Překvapivé, úžasné a dokonalé.

Děkuji panu tajemníkovi města Dubá panu
Janďourkovi za doprovod.
Součástí programu byla i exkurze do IQ parku, kterou jsme si všichni tři užili.
Mgr. Jana Mašková

Pomoc pejsanům
Ekoškola Dubá jako každý rok uspořádala hmotnou sbírku, tentokrát pro psí útulek v Dobranově.
Trvala od prosince 2013 do ledna 2014. Sešlo se
celkem 38 kg granulí, 14 kg konzerv, 30 sáčků
piškotů, 20 kusů hraček, 17 kg různým mňaminek,16 kg salámků pro pejsky, 5 l mléka, 2 pelíšky 25 dek a 2 polštáře.
Do sbírky přispěli: Jelínkovi, Volejníkovi, Hromádkovi, Knapovi, Šponiarovi, Středovi, Kubíčkovi, Heřmánkovi, Lupoměští, Garihhy, Dlouhá,
Svobodovi, Nikodémovi, Novákovi, Zabilanská,
Mojtekovi, Maškovi, Krejčíkovi, Tomanovi, Hruškovi, Charouzkovi, Poupovi, Pavlíkovi, Finkovi,

Bezdíčkovi, Šperlovi, Sochovi, Honcovi, Jeništovi, Skaličtí, Žalovičovi, Velikovi, Kadlečkovi,Plocarovi, Šarmovi, Dalečtí, Stejskalovi, Žebrovi,
Pejpalovi, Mendlíkovi, Kicovi, Slámovi, Maříkovi,
Kohoutovi,Hruzíkovi.
Všem dárcům moc děkujeme. Je milé, že se
najde tolik lidí, kterým není lhostejný osud pejsanů v útulku. Díky.
Sbírku jsme předali dne 13.2. 2014 v Dobranově. Děkujeme městu Dubá – Martině Šepsové
– za zprostředkování dopravy.
Mgr. Jana Mašková

Úžasná paní asistentka Naďa Sloupová připravila pro berušky z první třídy šablony myšek
a srnečků. Děti je pak proměnily v téměř živá zvířátka. Děkujeme
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„Učme se
podnikat!“
I když jsou naši žáci už v polovině školního roku,
proběhne od února na naší škole nový projekt:
„Učme se podnikat!“.
Tento projekt je realizován místní akční skupinou LAG Podralsko o.s. v rámci operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo priority osy 7.1, název osy: Počáteční
vzdělávání – Modul 3 A) – Produkty peněžního
a bankovního trhu.
Cílem Modulu – Produkty peněžního a bankovního trhu je, aby žáci získali alespoň základní představu o současné a budoucí hodnotě peněz, že reálná hodnota úspor, které si budou
časem spořit třeba na penzi, bude díky inflaci
za desítky let nesrovnatelně nižší než dnes. Měli
by se orientovat v nabídce finančních produktů,
naučit se rozlišovat výhody a nevýhody jednotlivých produktů, samozřejmě umět spočítat nejen úroky, ale i celkové náklady (RPSN) např.
půjčky, což je pro orientaci a výběr základní
předpoklad.
Modul byl vybrán s ohledem na to, že
v současné době roste počet mladých lidí,
kteří jsou extrémně zadlužení a mohou se dostat i do dluhové pasti, a proto považuji za důležité seznámit žáky s produkty peněžního trhu
co nejdříve.
Projekt je určen pro žáky 8. a 9. tříd a bude
probíhat v pěti lekcích vždy jednou za 14 dní dvě
vyučovací hodiny.
Věřím, že získané znalosti a schopnosti pomohou dětem se lépe orientovat ve finančních
produktech a různých „výhodných“ nabídkách.
Informační zdroje projektu:
www.ucmesepodnikat.cz, www.lagpodralsko.com
Mgr. Miroslava Sochová,
koordinátor projektu na ZŠ Dubá
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý,
žlutý, modrý kropenatý a bílý.
Stáří 15 až 20 týdnů.
Cena 149,- až 185,- Kč/ks, dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř
dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční
v neděli 16. března 2014 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek,
cena 20 – 30,- Kč/ks
Případné bližší informace
Po - Pá 9.00 - 16.00 hodin
na tel: 728 605 840, 601 576 270, 606 550 204

Báseň na daná slova:
Měl jsem doma brambory.
Pěstovány na poli.
Modrobílé bylo nebe.
Viděl jsem v něm jenom sebe.
Princ si přijel na koni.
A bylo to někdy vloni.
Chtěl po mně malé koťátko.
A přijel zase zakrátko.
Byl jsem pozván na ples.
A věděl o tom celý les.
Bylo mi těsno v kravatě.
A zapomněl jsem dát jídlo krávě.
V trávě ležely malinký kaktusky.
To královna bude mít opravdu radosti.
Královna mi nabídla ananas.
A byl tam také šťavnatý karas.
Princ má v kleci papouška.
A já mu říkám Pavočka.

BÁSNIČKY OD NATÁLKY
Byl jeden zámek
Byl jeden zámek,
a v něm byl krámek,
v tom krámku lilie,
vzala ji Klaudie.
Byla tam lavička
a vedle ni ve vaničce kachnička.
Claudie přecházela přes přechod.
Vedle ní je semafor,
vedle semaforu máme staforda
a ten řídí Forda.
Na Fordu je obrázek
a na něm je oblázek.
Natálka Hrušková, IV, třída

Olympiáda v českém jazyce –
školní kolo

Dne 6.12.2013 se konalo na naší škole školní
kolo Olympiády v českém jazyce. Skládalo se
ze dvou částí – jazykové a slohové. V jazykové
části museli žáci odpovědět na 5 otázek, ve slohové části napsat slohovou práci na téma : „Možná se vám už také stalo, že…“.
Olympiády se zúčastnilo 16 žáků a žákyň

z 8. a 9. třídy. Do okresního kola postoupily žákyně 8. ročníku – Karolína Pangrácová (23 bodů)
a Markéta Ptáčková (22 bodů), na třetím místě se umístila Veronika Mordačíková (20 bodů)
také z 8.třídy. Maximálně bylo možné dosáhnout
31 bodů. Všem účastníkům gratulujeme.

(další informace ze škol na str. 15)

HORKÝ POPEL OPĚT NAPÁCHAL ŠKODY
Jsou věci, které mi zkrátka hlava nebere. K takovým patří i lidská bezohlednost, s níž se v posledních měsících setkávám stále častěji. V čem, že ta bezohlednost spočívá? V ničem jiném, než v páchání škod na majetku jiných. Teď nemám na mysli bohapustý vandalismus, spíše lidskou hloupost,
která má na svědomí další škodu ve výši 15.000,- Kč. Je vám ta částka povědomá? Měla by být!
V Dubáčku se o ní v poslední době dočítáte téměř pravidelně. Přejděme tedy k věci. Poté, co jsme
v únorovém Dubáčku na 3. str. zveřejnili článek s názvem „Nedbalost“ (článek pojednával o shořelých kontejnerech na Novém Berštejně), říkala jsem si, že konec nejsilnější části topné sezóny je už
na dohled a proto už se snad s podobnou nepříjemností nebudu v nejbližších týdnech muset zabývat. Opak byl pravdou. O „zábavu“ se mi tentokráte postarali v Zátyní, kde nějaký dobrák vysypal do
kontejneru na směsný komunální odpad horký popel, který způsobil zahoření ostatního odpadu. Výsledek? Dva zcela zničené kontejnery, ze kterých tentokrát nezbylo ale vůbec nic. Proto mi nezbylo
nic jiného, než k tomuto článku přidat fotografii z loňského 28.3., kdy pro změnu v Zátyní shořely
oba kontejnery 1 100 l na směsný komunální odpad.
Stále se mi nedaří rozklíčovat, co za zvláštní rituál to v Zátyní každý rok probíhá a proč si to vždy
vyžádá „dvě oběti“. Vskutku nechápu, proč je pro někoho tak velký problém, nechat ten kýbl s popelem vychladnout, než ho půjde vysypat. Opakovaný „vtip“ přestává být „vtipem“ a tohle už opravdu
vtipné není. Je to spíše k pláči.
Zátyní se tak na cca 12 dní ocitlo bez nádob na odpady (vyjma několika šťastlivců, kteří mají
přidělené popelnice). Možná byla chyba také v tom, že
stanoviště s nádobami pro tříděný odpad a ony nebohé
„jedenáctistovky“, jejichž životnost v Zátyní je jeden rok,
byla na místě odstrčeném a mimo zraky bedlivých a poctivých občanů této obce. To ukáže čas, neboť celé hnízdo
se všemi nádobami bylo přemístěno na přístupnější místo,
a to sice na okraj Zátyní, přímo ke krajské komunikaci ve
směru na Lhotu. V souvislosti s přemístěním nádob na odpady žádám, ne žádám, já prosím občany, aby nám kolem
kontejnerů udržovali pořádek, neodkládali zde žádný odpad
volně a hlavně, nám kontejnery nezapalovali…
Možná vám přijde, že si z toho tak trochu utahuji, ale
ne, takhle přátelé, tak vypadá čiré zoufalství!
A abych nebyla stále jen negativně nabitá, děkuji
v závěru všem, kteří si moje slova v tomto článku vezmou
k srdci a do budoucna si pohlídají, aby popel, který půjdou
vhodit do zdejších kontejnerů, nebyl horký.
Zuzka Martínková, ekolog

ho

.cz.
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Křestní jména v březnu a jejich význam
(Vybraná jména se vyskytují na Dubsku, v závorce je uveden počet ke dni 15. ledna. Zdroj: svatky.centrum.cz)
1. 3. Bedřich (2)
slov „gavrí“ (ve významu „silný muž“) a „él“ („Bůh“). Jméno Radek má slovanský původ. Vzniklo osamoBedřich je českým jménem, které se v ostatních jazycích Významově se pak překládá jako „Bůh je mocný“ nebo statněním domácké varianty jmen začínajících na Rad,
přibližuje své původní podobě „Fridurihhi“. Německy se „Bůh je má síla“.
příp. jmen končících na rad. Jméno se vykládá ze sloužívá jako Friedrich nebo zkráceně Fritz, anglicky Freva „radovat se”, tedy jako „radující se”, „radostný”, „raderic nebo Frederick, francouzsky Frédéric. Polština zná 9. 3. Františka (2)
dost dávající”.
jméno jako Fryderyk, maďarština jako Frigyes, italština Františka má svůj mužský protějšek ve jménu František,
jako Federico, stejně tak i španělština. Jméno se vyvinulo které se u nás vyskytuje častěji. Zřejmě jde o českou od- 22. 3. Leona (5)
ze staroněmeckého jména Fridurihhi. První část jména vozeninu italského jména Francesco. Jméno Francesco Charakteristika
„Fridu“ lze přeložit jako „mír“ a „rihhi“ jako „vládce“. přitom v Itálii vzniklo jako přezdívka Jana Bernandone- Atraktivní jméno Leona je jménem pro lvici - ženu, která
ho, posléze svatého Františka z Assisi. Překládá se jako má odvahu a sílu pro uskutečnění svých snů. Žena jméVýznamově předkládá jako „mírumilovný vládce“.
„malý Francouz“, resp. „malá Francouzka“.
nem Leona může být materiálně založená, přesto dokáže
2. 3. Anežka (4)
ocenit i vnitřní krásu a bohatství člověka.
Jméno Anežka vyznává tradiční hodnoty, je jménem 10. 3. Viktorie (3)
Slovenština a španělština jméno zná jako Leóna. Franpro nevinnou dívku. Vyzařuje čistotu a nevinnost, Angličtina jméno zná jako Victoria nebo Victorine. Jmé- couzská mutace jména je Leóne, italská Leonia, stejně
svým významovým překladem i zněním. Anežka exis- no jako Victoria, příp. Viktoria užívá i němčina či švéd- tak i polská. Ruská verze jména je Leonija.
tuje také v mnoha cizojazyčných podobách, v angličtině ština. Francouzskou podobou jména je Victoire, italskou Jméno Leona řecký původ. Překládá se z řeckého slova
nebo němčině se užívá latinský tvar Agnes, příp. Inés Vi'oria, španělskou Victoria.
„león“ či latinského „leo“ jako „lev“ nebo „lvice“.
(něm.), ve francouzštině Agnès nebo Inès, v italštině Ag- Jméno pochází z latiny. Jeho vznik je spojen s latinským
slovem „victoria” − „vítězství”.
23. 3. Ivona (1)
nese, ve španělštině Inés, v polštině Agnieszka.
Jméno má francouzský původ. Kořeny však sahají až do
Anežka je tradičním ženským křesťanským jménem. Pokeltštiny, která jméno spojuje s jehličnatým tisem.
chází z řeckého slova „hagnos, hagné“, které se překládá 11. 3. Anděla/Angelika (1/2)
Domáckou podobou jména Anděla mohou být verze Francouzská, německá, španělská nebo italská verze je
jako „čistá“, „nevinná“, „neposkvrněná“.
přebrané z jiných jazyků, například Andy, Angelina či Ivonne, také Yvonne. Portugalci jméno užívají jako IvoAngelika. Zvláště známé je jméno jako Angela v anglic- ne, Poláci jako Iwona, Maďaři jako Ivonn.
3. 3. Kamil (3)
Jméno má bohatý původ a několik odlišných významů. ky mluvících zemích.
Ivona má germánský původ. Vyvinulo se ze starogerNěmčina jméno zná nejenom jako Kamil, ale také jako Jméno souvisí s označením „anděl“ jako „posel boží“. mánského slova „iv“, resp. keltského „íwé“, které se přeKamillo, Camill nebo Camillus. Francouzskou verzí Původ je spojován s řeckým slovem „angelos“ nebo jeho kládá jako „tis“. V překladu jméno znamená „tisový luk“
jména je Camille, španělskou a portugalskou Camilo, latinskou podobou „angelus“.
či „lučištník“. Stejný význam má i jméno Iveta.
italskou pak Camillo.
Jméno se nejčastěji vykládá z latinského „camillus“ jako 13. 3. Růžena (10)
25. 3. Marián (5)
„vznešeného původu“. Jméno tak lze přeložit též jako Jméno Růžena je spojeno s latinským původem. Vznik- Marián může mít hebrejský nebo latinský původ. Prv„ten, kdo slouží posvátnou službu“, „chrámový služeb- lo z latinského jména Rosalie, resp. slova „rose”, které ní teorie výkladu jméno spojuje s hebrejským ženským
ník“. Další výklad překládá jméno jako „ten, kdo má je jménem květiny − růže. Jak napovídá samotné znění jménem Marie. Nejčastěji se překládá jako „milovanýsvobodné rodiče“. Jméno vychází z původního rodové- jména, Růžena je tak „růží”, „královnou květin”.
Bohem”, také „hořký”, „krásný”, „ničitel” nebo „kapho římského jména Camillus s etruským původem. Zde 17. 3. Vlastimil (4)
ka moře”. Druhá teorie jménu přisuzuje původ latinjméno mělo význam „Merkur“. Další výklad nás zavádí Nositel jména je milujícím člověkem, zdaleka nemusí jít ský. Jméno Marián by pak pocházelo z římského slova
do arabštiny. Z arabštiny se pak překládá jako „doko- pouze o hmotné statky.
„Marianus”. Jde o přídavné jméno k „Marius” a znamená
nalý“, „kompletní“ nebo „celý“.
„náležející
k rodu Máriů”. Rodové jméno římského rodu
Vlastimil má slovanský původ. Jeho základ je ve slově přitom pochází
„vlast”, které se ze staročeštiny překládá jako „majetek”, významem „muž”.z latinského „mas”, „maris” s prostým
6. 3. Miroslav (28)
Nositel jména Miroslav je mužem do nepohody i do „moc”, „vláda”. Jméno tak lze překládat jako „milující
krásných slunečných dnů. Tento muž dokáže ocenit krá- svoji moc”, „milující svoji vládu” či „milující svůj maje- 26. 3. Emanuel (1)
sy světa, zlost a násilí jsou mu cizí. Stejný význam mají tek”. V novodobém podání se jméno Vlastimil vykládá Mužské křestní jméno Emanuel má starý hebrejský půi jména Slavomír nebo Lubomír. Významově jsou mu jako „milující svoji vlast”, „milující svoji zemi”. Jméno vod. Jméno se vyvinulo z hebrejského „Immánú-él“, kteby tak představovalo počeštěnou verzi latinského jmé- ré se překládá jako „Bůh s námi“.
příbuzná i další jména jako Bedřich, Friedrich, aj.
Jméno Miroslav je slovanského původu. Vykládá se na Patrik.
27. 3. Dita (1)
jako „proslavený mírem”, „slavící mír” nebo „mírumi- 18. 3. Eduard (1)
lovný”. V původním významu jméno znamenalo „ten, Eduard je jménem pro muže, který dokáže jako stráž- Jméno Dita má zřejmě hebrejský původ. Jednalo by se
kdo oslavuje svět”, „zrozený k oslavě světa” (ve staro- ce ochránit štěstí a blaho své i svých nejbližších. Jeho o severskou podobu jmen Judita či Edita, do češtiny by
jejich domácká zkrácenina. Významově by
češtině má totiž slovo „mír” význam „svět”, resp. „svět význam
můžeme hledat u staroanglického tvaru jména sese přebírala
pak
jméno
překládalo jako „židovka“ (ze jména Jubez války”).
Éadweart“, který se skládá ze slov „éad“ („štěstí, blaho“, dita) nebo „šťastný
(ze jména Edita). Jméno Dita
také „moc“ či „bohatství“) a „weart („strážce“). V překla- však může mít takéboj“
7. 3. Tomáš (32)
germánský
původ, dle některých
Toto běžné jméno má prastarý původ. Další jazyky vy- du tak jméno Eduard znamená „strážce štěstí“, „strážce teorií výkladu jde o zkráceninu germánských jmen Diužívají různé mutace jména, například angličtina, něm- majetku“ nebo také „bohatý strážce“.
etlind a Dietmunt.
čina nebo francouzština podobu Thomas, italština verzi Tommaso, španělština Tomás, portugalština Tomas. 19. 3. Josef/Josefa (50/1)
28. 3. Soňa (1)
Ruština jména zná v podobě Foma, polština ho zná jako Prastaré jméno Josef bylo oblíbené již před tisíci lety. Soňa je jménem pro křehkou ženu, která je však také
Nabízí nespočet domácích variant, starobylý původ velmi moudrá a sečtělá. Majitelka jména Soňa je dle
Tomasz, maďarština jako Tamás.
Jméno Tomáš patří v Česku k těm nejoblíbenějším. Toto a zajímavý výklad. Jméno se v různých mutacích uží- významu svého jména také zlatem, tedy pokladem pro
biblické jméno má původ v aramejštině. Pochází ze slova vá po celém světě.
své okolí.
Josef je prastarým biblickým jménem, jehož původ je Soňa má původ v řečtině. Pochází z Ruska, kde vznik„tómá” s významem „dvojče”.
spojený s hebrejštinou. Pochází z hebrejského jména Jó- lo jako odvozenina řeckého jména Sophia, resp. jeho
8. 3. Gabriela (3)
séph. Jméno se z hebrejštiny překládá jako „Bůh ti dá domácké verze. Z původního řeckého jména se Soňa
Gabriela je dle významu svého jména silnou ženou, vzo- (dítě)“, „Bůh ti dá následovatele“, „Bůh ti přidá“.
překládá jako „moudrá”. Soňa a řecké jméno Sophia se
rem jí může být její biblický jmenovec archanděl Gabripřekládá také z hindského jazyka jako „zlatá”.
el. Jméno Gabriela se užívá i ve slovenštině, španělštině, 21. 3. Radek (9)
portugalštině nebo polštině. Německá mutace jména je Jméno Radek je významově příbuzné se jmény Radovan, 29. 3. Taťána (3)
Gabriele. Francouzská podoba jména je Gabrielle, stej- Radomír, Radoslav apod. Latinskou podobou jména je méno Taťana má zajímavý tvar a ještě zajímavější výně jako norská či dánská. Italové nebo Maďaři jméno Hilarius. Jméno se vyskytuje i v jiných jazycích. Zná ho klad. Prastarý původ jména je spojený se slavným římnapříklad němčina. Jméno se užívá jako Radij, Radko, ským rodem, doslovný překlad dává nositelce jména moc
znají jako Gabriella.
Gabriela má hebrejský původ. Pochází z hebrejských Raden, Radak, Radeka nebo Rajko.
k rozhodování.

Dubáček -

13

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Kultura
ČESKÁ LÍPA
Jiráskovo divadlo
17. března v 19.30 hodin
TANČÍRNA S ONDŘEJEM BRZOBOHATÝ
29. března 2014 v 10:30 hodin
FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU
Na úspěšnou Kouzelnou školku navazuje divadelní představení v licenci České televize.
KD Crystal
14. března 2014 v 20:00 hodin
TOUR KREYSON 2014 NÁVRAT KRÁLE
Láďa Křížek a jeho kapela Kreyson

NOVÝ BOR
Městské divadlo Nový Bor
pondělí 10. března v 19:00
POPEL A PÁLENKA
Svérázná komedie. V hlavní roli Květa Fialová.

NEFF; Bubenická show: TAM TAM BATUCADA;
Ochutnávka brazilských specialit; 20:00 projekce
brazilského filmu
Sobota 15. března – náměstí Míru
13:30 Sraz masek před kinem, zahájení masopustního průvodu
14:00 náměstí Míru: Tam Tam Batucada, Zumba, DTK Boráček, kejklíři Vagabundus Colective,
Novoborské mažoretky, závody Historická lyže,
masopustní občerstvení.
Navrátilův sál
pátek 21. března v 19 hodin
KAMBODŽA
Miloslav Petrtýl nás provede Kambodžou a jihovýchodní Asií
Městské divadlo
sobota 22. března v 10:00
POPELKA
Pohádkový písničkál o chudé dívce, která ztratí
střevíček, ale najde svého prince.

Navrátilův sál
čtvrtek 13. března v 18:00
PhDr. Vladislav Jindra - TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
téma: Smutný konec Radeckého pomníku aneb
Příběh slavné sochařské rodiny Maxů z Janova.

Navrátilův sál
sobota 22. března v 19:00
PAVEL VĚTROVEC COMPANY a jeho hudební hosté.
vstupné: 90 Kč

14. - 15. března
MASOPUST - v duchu brazilského karnevalu
Pátek 14. března – Městské kino Nový Bor
18:00 vernisáž výstavy objektů RICARDO HOI-

Městské divadlo
úterý 25. března v 19:00
MONOLOGY VAGÍNY
Rozpustilá exkurze do poslední zakázané zóny,

Ondřej Brzobohatý
Světově proslulá divadelní hra Tančírna vznikla téměř před třiceti lety v pařížské divadelní společnosti Le Théatre du Campagnol. Tento námět později zpracoval pro svůj slavný film Tančírna známý italský režisér Ettore
Scola. Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých duší
se stávají páry, z lidí, včera si ještě cizích, partneři nebo milenci. Kolem
se řítí dějiny, píše se historie našeho národa, jen v tančírně osamělí tanečníci zůstávají v každé době pořád stejní – se svou touhou, nesmělostí
i nesplněným snem.
Dle námětu divadelního představení Jeana-Clauda Penchenata a Théátre du Campagnol „Le Bal“ napsala a režírovala Hana Gregorová.
„Tančírna – to byl můj dárek Radkovi, který měl ve své tváři všechno.
Takové vzpomínání starého číšníka, který vidí, jak se kolem valí historie,
jak se svět mění, jen lidi jsou stále stejní. To je aktuální i dnes,“ řekla krátce po představení, které spolu se souborem divadla, jehož je ředitelkou,
odehrála a k tomu, co pro ni hra znamená, dodala: „Mám ráda všechny
postavy, co jsem kdy točila nebo hrála, ale Tančírna je teď moje srdcovka.
Stále tam vidím Radka…“.
V jedné z hlavních rolí se 17. března v Jiráskově divadle představí Ondřej Brzobohatý, který pro inscenaci vybral hudbu. V dalších rolích uvidíme
Jana Révaie, Petra Olivu, a právě Hanu Gregorovou a řadu dalších.
Barbora Neumannová

Hurvínek v Dubé
Téměř v samém závěru února zavítala na
dubskou radnici vzácná návštěva – Hurvínek. Cílem setkání se starostkou města paní
Mgr. Zdeňkou Šepsovou bylo domluvit termín
připravované putovní výstavy nesoucí název
„Slovo má Hurvínek“, která probíhá pod taktovkou Divadla Spejbla a Hurvínka.
Výstavu budou zájemci moci navštívit
pouze 3. 4. 2014 od 9 do 18 hodin v Klubovém
domě v Dubé. Malí i velcí návštěvníci si při ní budou moci prohlédnout loutky zblízka, nebo třeba
je zkusit i vodit. Výstava je tvořena z informačních panelů s fotografiemi a obrázky. Děti by
neměly být připraveny ani o pohádky, které by
se zde měly promítat. Organizátoři v rámci této
akce připravují i nejrůznější soutěže.
(mar)

Dan Bárta

Dan Bárta představí během svého Maratonika tour
2014 svůj jedinečný program s kapelou Illustratosphere. Jedenáctý dubnový den se tour zastaví
i v českolipském Kulturním domě Crystal.
Fenomenální zpěvák předvede průřez svou
tvorbou, zahraje novinky z aktuálního alba a přidá i staré skladby v novém kabátě.
Dan Bárta je jedním z mála mužských jazzových vokalistů v Evropě s vynikající technikou
zpěvu a originálním repertoárem.
Barbora Neumannová

Stašová bude svádět
Nárožného
Jiráskovo divadlo uvede 6. dubna od 19.30 hodin skvělou komedii Poslední
ze žhavých milenců s Petrem Nárožným a Simonou Stašovou, na kterou
v představení čekají celkem tři rozdílné postavy.
Poslední ze žhavých milenců patří mezi nejúspěšnější hry známého
amerického autora. Řadu sezón se těšila velké divácké přízni na Brodwayi.
Skvělá je svým námětem i mistrnými dialogy.
Barney Tringold, starší majitel rybí restaurace v New Yorku, se po letitém
spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec
nežije. Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. Budu mít
úspěch, budu se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na které bych už
nikdy nedostal odpověď, kdyby se moje jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí!“
Do bytu své stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen
(sexu chtivou Elaine, ztřeštěnou Bobbi a upjatou Jeanette) a dostává se
s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
Odvěká mužská touha po milostných dobrodružstvích inspirovala autora
k napsání komedie, při které se baví a smějí diváci bez rozdílu věku. Je jen
otázka, zda životní poznání majitele rybí restaurace v Americe je pro starší
pány varováním nebo naopak, povzbuzením pro nová dobrodružství.
Barbora Neumannová

HANA A PETR ULRYCHOVI – PŘESUNUTO!!!
Vzhledem k onemocnění zpěvačky Hany Ulrychové je plánovaný koncert skupiny Javory
v Jiráskově divadle přesunut na náhradní termín 26. března od 19 hodin.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme za pochopení.
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Koulelo se,
koulelo…
…ne však červené jablíčko, ale na bowlingu v Dubé, kde se sešli rodiče s dětmi I. třídy na páté společné aktivitě. Soutěžilo se v týmech dítko-rodič
a soutěžilo se o medaile. Legrace, povzbuzování
a radost z každého úspěchu nebrala konce.
Vítězným týmem se staly Anežka Hromádková + babi, druhé místo obsadili Tomáš Horváth +
taťka, třetí místo rovnou dva týmy Josífek + taťka, Honzík + Péťa. Všem gratulujeme a děkujeme
beruškám, že vytáhli své rodiče do soutěže, děkujeme rodičům za čas věnovaný dětem. Někteří
úspěch z medaile nevydrželi a museli ji uložit do
bříška. Jiní si ji pyšně nesli na bundě.
Jana a Pavel Maškovi

Prvňáci z Ekoškoly Dubá už mají splněný únorový úkol z lednové schůzky ekotýmu: v únoru
vylepšete jakkoliv svoji třídu. Společně s rodiči
vyrobili v keramické dílně písmenka – počáteční ze svého jména – a ta jim od 5.2. 2014 zdobí stěnu ve třídě. A že se jim povedla!
Mgr. Jana Mašková

Jestli jaro už bude nebo ne, to je prvňáčkům
jedno. U nich ve třídě už je. Paní asistentka
Naďa není jen asistentka, ale i výtvarnice
a připravila pro děti na okna jarní parádičky.
Moc děkujeme!
Mgr. Jana Mašková a berušky

Předškolácká návštěva
Ve středu 22.1. 2014 přivítali prvňáci z Ekoškoly Dubá své předškolní kamarády z mateřské školy.
Ukázali jim jak už umí číst a děti ze školky si mohly vyzkoušet sezení v lavici. Dokonce došlo i na
počítání předškoláků a musím říci, že byli šikovní. Prvňákům předvedli počítání do deseti i v angličtině. Proběhla výměna dárečků – obrázků a mlsání – a předškoláci se ještě rádi vrátili do školky.
No, a nám prvňákům nezbylo, než pokračovat v učení.
Tak ať se vám daří u zápisu!
Mgr. Jana Mašková
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V pátek 7. 2. 2014 byla v Klubovém domě
v Dubé slavnostně
otevřena
poutavá
Měsíčník informací
z Dubé avelice
okolí - Dubáček
expozice Veteránů Dubá. Tato akce se mimořádně povedla. Všem, kteří přišli Veterány
podpořit a navštívit, patří velké poděkování.
Ti, kdo nestihli slavnostní otevření expozice,
nemusejí truchlit, přístupná bude i nadále.
Stačí si domluvit předem telefonicky návštěvu, a to přímo u pana Lukáše Daleckého
tel. 602 477 993. Nebudete litovat.

