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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
Letošní zima je, co se sněhu týče, opravdu
štědrá, a tak mají naši údržbáři plné ruce práce. Počet pracovníků, kteří zabezpečují zimní úklid místních komunikací města, chodníků
i dalších veřejných prostranství je vzhledem
k rozloze území, které spravujeme nepoměrný. Přesto však dělají maximum, protahují,
shrnují sníh a sypou kluzká místa všude, kde
je třeba.
Na některých místech, a to zejména v Dubé, se občas stalo, že se kvůli nevhodně zaparkovaným vozidlům naše technika všude nedostala. Proto vás prosím, pokud budou naši
pracovníci i v únoru muset vyjíždět se zimní
technikou (což v době, kdy píši tento sloupek,
ještě nemůžeme zcela vyloučit), dbejte na to,
aby jim v průjezdu ulicemi nic nebránilo. Chápu, že s parkováním může být někdy problém,
ale daleko větší problémy mohou nastat, když
nám nebude umožněno řádně zajistit sjízdnost
komunikací.
O vozidlech bych se v krátkosti chtěla
zmínit ještě z jiného důvodu. Všichni majitelé automobilů jistě zaznamenali „lavinu“, která
se v souvislosti s ekologickou daní a zavedením pokut pro ty, jež řádně neplatí povinné ručení, spustila před koncem roku 2008. Velice
neradi bychom řešili problémy podobné tomu,

který nastal na Vrabcově. Někdo sem totiž přímo vedle cesty dotáhl trabanta, obrátil jej na
střechu a všude kolem nechal rozházené věci.
Tuto nepříjemnou situaci napravovali pracovníci údržby města, kteří celý prostor vyčistili
a nepojízdný vrak odtáhli.
V současné době řešíme několik případů,
kdy jsou vozidla dlouhodobě zaparkovaná na
pozemcích města a jejich majitelé o ně nejeví
zájem. Každý by své auto měl mít na vlastním pozemku, což by zejména pro ty, kteří
mají u domů zahradu, neměl být až takový
problém. Leč, zkušenost z praxe je bohužel
jiná. Ti, kteří nemají možnost nechat vozidlo,
o kterém vědí, že s ním již nebudou jezdit, na
svém pozemku, by ale neměli dělat „mrtvého
brouka“. Měli by tuto skutečnost řešit jiným
způsobem, než že kdesi nechají vraky bez
SPZ a budou čekat, že jejich likvidaci zařídí
někdo jiný. Zaplatit jeden a půl tisíce za ekologickou likvidaci a zbavit se tak zbytečných
starostí je asi nejjednodušší řešení a např.
autovrakoviště v Jestřebí není zas tak daleko. Navíc je možné, že bude-li vozidlo určené k likvidaci kompletní, nebudou po vás výše
zmíněný poplatek ani požadovat, neboť bude
rozebráno na náhradní díly.
Dosti ale k tomuto tématu. Duben se kvapem blíží a s ním i doba, kdy opět nastoupí

pracovníci VPP. Ani v roce letošním neplánujeme snižovat jejich počet. Zájemci o tato místa se již nyní mohou hlásit u tajemníka úřadu
pana Janďourka. Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na celosvětovou finanční krizi zvýšila
nezaměstnanost, lze už teď předpokládat, že
seznam uchazečů evidovaných na úřadu práce, z něhož budeme VPP pro letošní rok vybírat, bude obsáhlejší než v letech předešlých.
Akcí, které budeme letos realizovat, nás čeká
opravdu mnoho, proto pomoc těchto pracovníků vítáme.
Vždycky nás potěší, když občané ocení kvalitně odvedenou práci. Nejinak je tomu
také v případě rekonstrukce mostků v Zakšíně. Za kladnou reakci tamních obyvatel děkuji
a věřím, že jim oba mostky budou dobře sloužit dlouhá léta.
Ve dnech 11. a 12. února se na Základní škole Dubá uskuteční zápis dětí do prvních
tříd. Více se dočtete uvnitř zpravodaje v samostatném článku. Tímto bych všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům chtěla v tento
velký den popřát mnoho štěstí.
Štěstí a pevné nervy přeji v této nelehké době, ovlivněné finanční krizí, i všem
ostatním.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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● Základní škola Dubá nabízí od března 2009 kurzy počítačové gramotnosti pro širokou veřejnost. Kurz proběhne v rozsahu 20 hodin, jeho cena
bude 800,– Kč. Během kurzu máte možnost získat základy práce na počítači. Kurz povede Mgr. Veronika Matějková.
● Základní škola Dubá informuje: zápis dětí do 1. tříd ZŠ Dubá se bude konat ve středu dne 11. února 2009 od 14 00 do 1700 hodin, náhradní termín bude ve čtvrtek dne 12.2. 2009 od 1500 do 16 00 hodin.
● Upozorňujeme vlastníky památkově chráněných objektů umístěných mimo památkovou zónu města Dubá, že lze požádat o poskytnutí příspěvku
na opravu těchto nemovitostí. Příspěvek poskytuje Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, jedná se o program
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ více na stránkách ministerstva kultury www.mkcr.cz . Termín
pro podání žádostí včetně předepsaných příloh je do 28.2. 2009, druhý termín je do 30.04. 2009.
● Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních
vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková. Žádosti je nutné podat nejpozději do pátku dne
13. listopadu 2009 na Stavební úřad Dubá.

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 1/2009 ze dne 1. ledna 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.) Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený program zasedání území Deštná u Dubé. Strana kupující: A G R k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tenzastupitelstva č. 1/2009.
O P, spol. s r.o., Dubá, kupní cena za pozem- to schválený prodej zrušen.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 ky činí celkem 14 490,- Kč plus správní poplat- pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
ky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
2) URČILO na návrh paní starostky zapiso- Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní 4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
vatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřova- ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
tele zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a pa- dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto ter- byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev.
na Milana Netrha a zapisovatele usnesení paní mínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlou- 32/08): jedná se podle vyhotoveného geometricEvu Jelenovou.
vy, bude tento schválený prodej zrušen.
kého plánu o p.p.č. 1492/20, ostatní plocha o výpro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 měře 226 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan P.Č., kupní
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení za- 4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru cena za pozemek činí 9 040,- Kč plus správní postupitelstva č. 10/2008 ze dne 11. prosince zastupitelstva prodej městského pozemku (zá- platky, vše se splatností při podpisu kupní smlou2008.
měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žá- vy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2009 kon- dost č.ev. 33/08): jedná se podle vyhotoveného kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců
trolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- geometrického plánu o p.p.č. 1492/19, ostatní ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomhlédnutí na Městském úřadě Dubá.
plocha o výměře 127 m2, v obci Dubá, katastrál- to termínu nedojde k uzavření předmětné kupní
ní území Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- M.K. a paní Z.K., kupní cena za pozemek činí
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
ru zastupitelstva prodej městských pozemků 5 080,- Kč plus správní poplatky, vše se splat(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná ností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu 4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
žádost č.ev. 43/08): p.p.č. 73/2, ostatní plo- kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stano- zastupitelstva prodej městského pozemku (zácha o výměře 12 m2, p.p.č. 1454, ostatní plo- vuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žácha o výměře 362 m2, v obci Dubá, katastrální tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde dost č.ev. 36/08): st.p.č. 52, zastavěná plocha
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JUBILEA

Z městské matriky

Žitná Emílie, Dřevčice
Čížková Věra, Dubá
Bezdíčková Štěpánka, Dubá
Tomášková Jaroslava. Lhota

NAROZENÍ

Čižinský Dominik, Dřevčice
Tobiáš Jiří, Sušice

97 let
86 let
82 let
70 let

ÚMRTÍ

Z

Vrabec Václav, Drchlava

Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstane.
Dne 1.3. 2009 uplyne rok, co nás navždy opustil tatínek, manžel, pan Josef Žák z Dřevčic.
Stále vzpomínají manželka Věra a děti s rodinou.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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(zbořeniště) o výměře 101 m2, v obci Dubá,
katastrální území Zátyní. Strana kupující: pan
M.K., kupní cena za pozemek činí 12 120,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností při
podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní
smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva podle vypracovaného prohlášení
vlastníka budovy prodej městské bytové jednotky č. 52/1 v budově č.p. 52 v Českolipské ulici
v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického
podílu o velikosti 98/346 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 249,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana
kupující: paní M.M. a pan D.H., kupní cena činí
celkem 162 353,- Kč plus správní poplatky, vše
se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do dne 17. 6. 2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva podle vypracovaného prohlášení
vlastníka budovy prodej městské bytové jednotky č. 52/4 v budově č.p. 52 v Českolipské ulici
v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického
podílu o velikosti 75/346 na společných částech
budovy a na stavebním pozemku č. 249, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující:
paní M.B., kupní cena činí celkem 128 529,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní
smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje
nejpozději do dne 22. 6. 2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva podle vypracovaného prohlášení
vlastníka budovy prodej městské bytové jednotky č. 70/2 v budově č.p. 70 Na Výsluní v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 673/3094 na společných částech
budovy a na stavebním pozemku č. 574, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan M.E. a paní B.E., kupní cena činí celkem 220 167,- Kč plus správní poplatky, vše
se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do dne 18. 6. 2009.

pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva podle vypracovaného prohlášení vlastníka budovy prodej městské bytové
jednotky č. 71/3 v budově č.p. 71 Na Výsluní
v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického
podílu o velikosti 680/3106 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 573,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana
kupující: pan P.Č. a paní Z.Č., kupní cena činí
celkem 219 052,- Kč plus správní poplatky, vše
se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do dne 18. 6. 2009.

pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

4i) STANOVILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v rámci navrženého prodeje městské budovy č.p. 82 ve Školní ulici v Dubé, výše
kupních cen bytových jednotek v této budově takto:
výše kupních cen jsou odvozeny z vypracovaného
znaleckého posudku, kde cena celé budovy včetně příslušenství byla stanovena na 6 429 290,- Kč,
z toho cena všech bytových jednotek s příslušenstvím je 5 546 336,- Kč a cena všech nebytových
prostorů sloužících k podnikání je 882 954,- Kč.
Tedy kupní cena za každou bytovou jednotku
3+1 (o výměře 81 m2) včetně příslušenství činí
347 182,- Kč, kupní cena za každou bytovou jednotku 2+1 (o výměře 61,5 m2) včetně příslušenství
činí 263 601,- Kč, a kupní cena za každou bytovou jednotku 2+kk (o výměře 38,5 m2) včetně příslušenství činí 165 018,- Kč. Nebytové prostory
sloužící k podnikání nejsou předmětem prodeje,
zůstanou i nadále ve vlastnictví města Dubá. Podmínkou uskutečnění prodeje předmětných bytových
jednotek však je, že musí být prodáno minimálně
deset bytových jednotek. Současní nájemci budou
písemně vyrozuměni o podmínkách prodeje a zároveň budou vyzváni ke sdělení v termínu nejpozději
do 9. 2. 2009, zdali o koupi bytových jednotek mají
zájem. V případě, že nájemci projeví zájem alespoň o koupi tedy deseti bytových jednotek, bude
přistoupeno ke zpracování prohlášení vlastníka budovy a následně budou učiněny další úkony směřující k uskutečnění prodeje.
pro: 6
proti: 2
zdrželo se: 0
4j) VZALO NA VĚDOMÍ informace majetkového
výboru zastupitelstva týkající se doposud neuskutečněného prodeje městské budovy č.p. 55 v Českolipské ulici v Dubé. Vzhledem k tomu, že záměr
města Dubá je i nadále tuto budovu prodat, bude
na úřední desce Městského úřadu Dubá zveřejněna nová nabídka na prodej této budovy.
4k) PROJEDNALO záležitost týkající se problematiky opravy výměry a rozsahu prodaného
městského pozemku st.p.č. 5/1, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Zastupitelstvo
města Dubá svým usnesením č. 4h-7/2008 ze
dne 11. 9. 2008 rozhodlo prodat uvedený pozemek o výměře vedené v katastru nemovitostí
777 m2 zájemci panu A.P. Kupní cena byla stanovena podle nabídky zájemce ve výši 241,- Kč
za 1 m2 pozemku. Prodej pozemku byl řádně
uskutečněn včetně zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Posléze písemným
oznámením o opravě chyby v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa ze dne 18.
12. 2008, bylo sděleno, že u st.p.č. 5/1 je chybně v souboru popisných informací evidována výměra 777 m2, správná výměra po opravě byla
změněna na 644 m2. Jedná se o chybu, která
vznikla překreslením mapy bývalého pozemkového katastru do mapových operátů pozdějších evidencí, vzniklé v operátu Jednotné evidence půdy
v padesátých letech. V této souvislosti se obrátil
současný vlastník pozemku na město Dubá o fi nanční vyrovnání.

ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v rámci provedené opravy výměry
u st.p.č. 5/1, která byla ponížena o 133 m2, vrátit panu A.P., zpět část již zaplacené kupní ceny
ve výši 241,- Kč za 1m2 pozemku, tj. celkem
32 053,- Kč.

ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví

města Dubá podle vypracovaného geometrického plánu část pozemku st.p.č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře o výměře
11 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov
u Dubé. Jedná se o část pozemku, na kterém
se nachází část městské komunikace vedoucí přes Dražejov. Na straně prodávající je pan
A.P., kupní cena činí: 241,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 2 651,- Kč se splatností při podpisu kupní
smlouvy.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4l) PROJEDNALO informace majetkového
výboru zastupitelstva týkající se nedodržování
rozhodnutí zastupitelstva města Dubá č. 4e-9/
2008 ze dne 13. 11. 2008, které se týká zákazu parkování vozidel na městském pozemku st.p.č. 25/1, v obci Dubá, katastrální území
Dražejov u Dubé. Tento pozemek má sloužit
pouze pro otáčení vozidel ve slepé ulici. V této
souvislosti dále projednalo žádost pana J.P.,
o změnu rozhodnutí zastupitelstva ve způsobu
užívání předmětného pozemku.
ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva neměnit rozhodnutí zastupitelstva města Dubá č. 4e-9/2008 ze dne 13. 11.
2008. Osoby, které toto rozhodnutí zastupitelstva nedodržují, budou písemně vyzváni k jeho
dodržování.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
5) SCHVÁLILO na návrh paní starostky zveřejnit a vyhlásit záměr města Dubá na pronájem
obou prodejních stánků v Autocampu Nedamov,
za následujících podmínek:
- účel využití: provozování prodeje občerstvení
- předložení podnikatelského záměru (rozsah
služeb, otvírací doba apod.)
- předložení nabídky na výši nájemného
minimální nájemné je 70 000,- Kč/sezónu (od
30. 4. do 30. 9.) za horní prodejní stánek
minimální nájemné je 50 000,- Kč/sezónu (od
30. 4. do 30. 9.) za dolní prodejní stánek
- nájemní doba bude uzavřena od 30. 4. 2009
na dobu určitou (dle nabídky zájemce)
- nájemné za každou sezónu je splatné ve dvou
splátkách se splatností:
1. splátka ve výši 1⁄2 nájemného při podpisu nájemní smlouvy event. do 30. 4. aktuálního roku
2. splátka ve výši 1⁄2 nájemného do 31. 7. aktuálního roku
- nájemce je povinen hradit všechny náklady
související s provozem
- termín podání písemných nabídek je stanoven nejpozději do pátku dne 27. 3. 2009 do
1400 hodin,
- rozhodnutí o výběru nájemců bude sděleno na
veřejném zasedání zastupitelstva města Dubá
dne 9. 4. 2009.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Bližší informace zájemcům poskytnou zaměstnanci města Dubá na
tel. čísle 487 870 201.
6) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se provedené kontroly pokladen města Dubá, předběžné-
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ho výsledku hospodaření města Dubá za rok
2008 a plánovaných kontrol příspěvkových organizací města Dubá.
komentář starostky: Finanční výbor provedl
kontrolou hotovosti v pokladnách města a namátkovou kontrolu náležitostí pokladních dokladů. Nebyly zjištěny nedostatky.
Účetní rok 2008 bude uzavřen až na konci ledna 2009. Proto jsou informace pouze předběžné. Po rozpočtové úpravě č. 3 byl plánovaný
schodek hospodaření ve výši –1 mil. 12 tis. Kč.
Vlivem mimořádných příjmů za již dva prodané domy se hospodaření dostalo do přebytku
322 tis. Kč. Hospodaření bude ještě předmětem
přezkumu ze strany odboru kontroly KÚ v Liberci a závěrečný účet města za rok 2008 bude
finanční výbor i zastupitelstvo města ještě projednávat nejpozději do června 2009.
Stav finančních prostředků města byl k 31. 12.
2008 celkem ve výši 11 mil. 310 tis. Kč. Finanční výbor také určil termíny kontroly hospodaření
příspěvkových organizací na únor 2009.
7) NESCHVÁLILO protinávrh zastupitelky
Mgr. Jany Maškové oproti návrhu paní starostky poskytnout finanční příspěvek ve výši
14 000,- Kč z rozpočtu města Dubá na dopravu
na lyžařský kurz žáků Základní školy Dubá.
pro schválení: 5
proti: 3
zdrželo se: 0
NESCHVÁLILO návrh paní starostky poskytnout finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč

z rozpočtu města Dubá na dopravu na lyžařský
kurz žáků Základní školy Dubá.
pro schválení: 4
proti: 4
zdrželo se: 0
SCHVÁLILO návrh zastupitele MUDr. Jiřího
Klementa poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá na dopravu na lyžařský kurz
žáků Základní školy Dubá. Město Dubá poskytne
finanční příspěvek ve výši skutečných nákladů na
dopravu.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0

8) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:

– tržnice za budovou pošty v Dubé
komentář starostky: Na jaře letošního roku dojde ke zprovoznění tržnice za poštou. Zaměstnanci města provedou nutné úpravy a poté budou
všechny prodejní stánky umístěny pouze v těchto
prostorách. Prodejní stánky již nadále nebudou
stát před nákupním střediskem na chodníku a na
parkovišti – pro nedostatek prostoru a zajištění
bezpečnosti obyvatel.
– požáru rodinného domu v Dřevčicích
komentář starostky: V pátek 9. 1. 2009 v nočních hodinách došlo k požáru rodinného domu
ve Dřevčicích. Postižené rodině poskytla bezprostřední ubytování a pomoc rodina Jančákových. Zastupitelstvo po odmítnutí nouzového
ubytování přidělilo manželům K. finanční dar ve
výši 10 000,- Kč. Děkuji všem, kteří se na likvidaci požáru podíleli anebo jiným způsobem po-

Dubáček

máhali.
– možnosti získání dotace na dokončení kanalizace v Dubé
komentář starostky: V současné době nemáme možnost podat žádost o dotaci na dokončení kanalizace v ulicích Sadová, Nové Město,
Dlouhá a Malá Strana. Ve vyhlášených nebo
očekávaných výzvách nesplňujeme podmínky
z důvodů malého počtu obyvatel nebo tím, že
ležíme v chráněné krajinné oblasti. Nadále situaci sledujeme a v případě změn podmínek
budeme o finanční příspěvky žádat.
– možnosti získání dotace na multimediální
učebnu v ZŠ Dubá
komentář starostky: Paní ředitelka Mgr.
J. Skalická již jedná o možnosti podat žádost
o dotaci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žádosti se musí
podat do konce února. V případě úspěšnosti
je finanční dotace stoprocentní, tedy bez spoluúčasti města.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Zasedání zastupitelstva
se bude konat 12. 2.
od 18.00 v Dubé
v objektu malé školy.

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
(platí od 1. ledna 2009)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 11:30
7:00 – 11:30
7:00 – 11:30
12:00 – 14:00 Chlum
7:00 – 11:30

11:30 – 13:00 pro zvané
11:30 – 13:00 pro zvané
11:30 – 13:00 pro zvané
14:00 – 18:00 Dubá
11:30 – 13:00 pro zvané

Pro zvané = vyšetření na objednání, tzn. řidičské průkazy, prohlídky pro zaměstnavatele,
lázně, vyšetření pro OSSZ, ÚP.
Zavádíme také možnost objednat se i na zdr. vyšetření či kontroly v době dopolední ordinace na určitou hodinu.
Telefon 728 26 95 90.
Tel. číslo 487 870 388 zůstává jen pro zubní ordinaci.
Zubní oddělení prodlužuje ordinační hodiny, a to pouze ve čtvrtek,
kdy se ordinuje také v době od 14 do 18 hodin.

ZUBNÍ POHOTOVOST – LEDEN 2009

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
neděle 1. 2.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

neděle 8. 2.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 15. 2.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

neděle 22. 2.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 7. 2.
MUDr. Eva Konopiská
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 14. 2.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

sobota 21. 2.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

sobota 28. 2.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

Dubáček -
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v prosinci

l Dne 7.12.2008 od 14:00 do 14:47 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9, KÚ Újezd – Jestřebí 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. Po příjezdu byla řidička mimo vozidlo bez zranění. Havarované vozidlo
bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin.
Uniklý motorový olej byl asanován 10-ti kg sorbetu Clibo-Sorp. Velitel zásahu: Mařík Tomáš.
l Dne 8.12.2008 od 15:18 do 15:52 hodin vyjela
jednotka k požáru do Luční ulice v Dubé s technikou CAS-24 Š706 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár v kontejneru na komunální odpad. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním
proudem „C“. Při zásahu se spotřebovalo 50 litrů vody. Díky včasnému nahlášení události byl
požár beze škody. Příčina vzniku požáru byla ve
vysypání žhavého popela. Velitel zásahu: Skřivánek Otta.
l Dne 12.12.2008 od 10:46 do 11:44 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy číslo 259 v KÚ Blatce – Konrádov s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl na místě zjištěn spadlý strom v komunikaci.
Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily
rozřezání kmene stromu a jeho následné odklizení. Velitel zásahu: Hoza Jaroslav.
l Dne 12.12.2008 od 12:38 do 13:40 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy číslo 2601 v KÚ Heřmánky s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl na
místě zjištěn spadlý strom v komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmene stromu a jeho následné odklizení.
Velitel zásahu: Hoza Jaroslav.
l Dne 12.12.2008 od 20:40 do 21:04 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci na komuni-
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kaci II. třídy číslo 260 v KÚ Pavličky s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl na
místě zjištěn spadlý strom v komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmene stromu a jeho následné odklizení.
Velitel zásahu: Mařík Tomáš.

ho RHP P6 a kominického nářadí. Příčina vzniku
požáru byla v nedostatečně vymeteném komínovém tělese. Místo zásahu bylo protokolárně předáno uživateli s vysloveným zákazem používání
komínového tělesa do jeho opravy a provedení
revize odborně způsobilou osobou. Velitel zásahu: Mařík Tomáš.

l Dne 14.12.2008 od 13:16 do 14:36 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy číslo 260 v KÚ Pavličky – Tuhaň s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl na místě zjištěn spadlý strom v komunikaci,
který byl částečně zavěšen do telekomunikačního vedení. Jednotka provedla pomocí motorové
řetězové pily vyřezání zavěšených větví, rozřezání kmene stromu a jeho následné odklizení.
Velitel zásahu: Mařík Tomáš.

l Dne 23.12.2008 od 20:23 do 21:31 hodin vyjela jednotka k požáru do ulice Na Výsluní v Dubé s technikou CAS-24 Š 706 v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese.
Lokalizace a následná likvidace byla provedena
pomocí kominického nářadí. Velitel zásahu: Mařík Tomáš.

l Dne 15.12.2008 od 17:45 do 19:15 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě s žádostí o vyproštění na komunikaci I. třídy číslo 9 – Dubová
hora s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-24
Š 706 v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní
nehoda dvou osobních automobilů se třemi zraněnými osobami, z toho jednou zaklíněnou osobou. Jednotka provedla pomocí hydraulického
vyprošťovacího zařízení vyproštění zraněné, zaklíněné osoby, která byla následně předána do
péče Záchranné zdravotní služby. Vozidla byla
zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení
AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé
provozní kapaliny byly zlikvidovány 100 litry sorbetu Vapex. Po vyšetření dopravní nehody Policií
ČR bylo provedeno odtažení vozidel mimo komunikaci a následně proveden úklid vozovky. Velitel
zásahu: Mařík Tomáš.
l Dne 22.12.2008 od 23:11 do 23.12.2008
01:05 hodin vyjela jednotka k požáru v obci
Tuhaň s technikou CAS-24 Š 706 v počtu 1 + 6.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese.
Jednotka provedla likvidaci požáru pomocí jedno-

l Dne 28.12.2008 od 09:00 do 09:49 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy číslo 270 v KÚ Vrchovany s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované osobní vozidlo po čelním nárazu
do stromu. Řidič se nacházel mimo vozidlo bez
zranění. Havarovaný automobil byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. DN bez úniku. Na místě bylo
provedeno pomocí motorové řetězové pily vyřezání vozidla ze stromu. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR. Velitel zásahu: Mařík Tomáš.
Jaroslav Hoza

ilustrační foto

Při silných mrazech nerozmrazujte plamenem

Požáry vzniklé rozmrazováním patří mezi časté případy v zimním období v každém roce. Především v zimních měsících, kdy dochází k náhlému snížení venkovní teploty, nejsme na tento
pokles důsledně připraveny. Dochází pak k zamrzání vodovodních potrubí, dopravních prostředků,
přístrojů, strojů a armatur. Při požadavku rychlého rozmrazení těchto zařízení se přistupuje především k rozmrazování.
Ze statistiky požárů jsou známé případy, kdy
došlo k požáru zemědělských objektů, případně
k otravě dobytka oxidem uhelnatým a následně
k jeho úhynu. Příčinou bylo rozmrazování zamrzlého vodovodního potrubí zapálením slámy, kterou se potrubí obložilo.
Po víkendové návštěvě u rodičů se rodina
vrátila do svého domku a majitel zjistil, že je zamrzlé potrubí ústředního topení ve sklepě. Jak
na to, když je v domě velká zima, pomůže nám
benzinová letlampa, ale ouha nastala zrada, sta-

ré noviny a pavučiny v těsné blízkosti potrubí se
snadno a rychle vzňaly a majitel se musel dát na
ústup. Zahřál se on i hasiči, kterým se naštěstí
podařilo zachránit obytnou část domu.
Obdobně známe případy požárů dopravních
prostředků, především nákladních automobilů
a autobusů, které jejich řidiči rozmrazovali rozděláním ohně pod vozidly. Obdobný postup známe
v mnoha dalších případech, příčinou však vždy
bylo rozmrazování nepřípustným způsobem a výsledkem pak požár se značnými škodami.
Přitom známe řadu bezpečných způsobů
rozmrazování, které však osoby provádějící rozmrazování nepoužívají jen proto, že trvají o trochu déle než uvedené nebezpečné způsoby. Je
to především rozmrazování horkou vodou, kdy
zamrzlé potrubí, armaturu, či další předmět poléváme horkou vodou, nebo nám pomůže horká pára.
Nejčastěji dochází k zamrzání vodovodních

potrubí, kde lze doporučit především elektrické
rozmrazování. Je to způsob, při kterém se používají rozmrazovací transformátory, toto rozmrazování smí provádět poučená osoba a lze jej použít
jen na kovová potrubí, nejsou-li jednotlivé části
izolačně oddělené. Další osoba musí sledovat,
nedochází-li k nadměrnému oteplování potrubí,
především tam, kde nemáme jistotu, že se nedotýká hořlavých částí objektu, či zda není izolováno hořlavým materiálem. Zde je možnost vzniku požáru i po provedeném rozmrazení.
Při dodržení uvedených způsobů a podmínek
rozmrazování lze vzniku požáru bezpečně předejít. V každém případě však vyloučíme použití otevřeného plamene. I když jsou uvedené bezpečné
způsoby možná trochu pracnější a zdlouhavější,
tuto nevýhodu mnohokrát vyváží to, že objekty
a zařízení ochráníme před vznikem požárů a následných škod.
Jaroslav Hoza
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Věčný problém

Stejně jako v průběhu zimy 2007/2008 evidujeme také letos na odpadových nádobách škody
vzniklé lidskou nepozorností. A tak mi znovu nezbývá než se vrátit k tématu „popelnice a žhavý popel“.
V podstatě od začátku topné sezóny se na
mne týden co týden obracejí občané s tím, že
nemají vyvezenou popelnici. Důvody, proč k tomu dochází, mohou být dva. Buď není popelnice k výsypu přistavena včas, nejlépe večer před
svozovým dnem, nebo obsahuje horký popel.
Připomínám, že dohoda se svozovou firmou
týkající se odpadových nádob s obsahem horkého popela, stále platí – jinými slovy, pokud závozníci na takovou popelnici narazí, nejsou povinni ji
vysypat. Kvůli horkému popelu by se mohl vznítit veškerý odpad ve voze, což by svozové firmě
způsobilo obrovské škody.
Tento problém se v posledních týdnech často
týkal sídlištních kontejnerů Na Výsluní. I přesto,
že jsou kovové, je třeba nechat veškerý popel
před vhozením do nich zcela vychladnout. Dodržovat toto jednoduché bezpečnostní opatření by
občané měli také kvůli tomu, že v těsné blízkosti
těchto nádob obvykle stojí vozidla.

V únoru 2008 shořel právě kvůli horkému popelu kontejner na směsný komunální odpad v Bukovci. V polovině letošního ledna byl úplně stejným způsobem zničený kontejner v Heřmánkách.
Jen díky duchapřítomnosti kolemjdoucích občanů,
kteří stihli druhý a zatím neporušený kontejner odtáhnout do bezpečné vzdálenosti, nevznikla škoda
ve výši 15 tisíc Kč, ale „jen“ poloviční.
Je třeba si uvědomit, že vlastní nedbalostí
zničit cizí majetek ve výši 7 a půl tisíce korun,
není legrace. Dalo by se tomu předejít, kdyby
někteří z občanů nebyli „líní“ počkat až popel
skutečně vychladne.
Navíc, nahrazovat zničené kusy těchto velkých
odpadních nádob za jiné, je velmi obtížné, neboť
jejich množství, které máme, je omezené. Je škoda, že na chyby několika nepoučitelných jedinců,
budou „doplácet“ všichni ostatní občané.
Prosím, dávejte si pozor na to, co do popelnic
a kontejnerů vhazujete! V případě, že by se viníka podařilo vypátrat, byla by po něm požadována
náhrady škody, a to v plné výši. Jistě mi dáte za
pravdu, že 7 a půl tisíce se dá utratit i lépe než
za „vlastní hloupost“.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá
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Informace
z Klubu
seniorů

Vytrvalé členky klubu se v minulém roce scházely každou středu. Každý měsíc si stačily popřát k narozeninám za hudebního doprovodu
pana Matějoviče.
Své šikovné ruce si procvičily pletením věnečků z papírových stébel, zhotovených ze starých telefonních seznamů nebo hnětením hlíny
v keramické dílně. Besedovaly se starostkou
města Mgr. Šepsovou a s paní PhDr. Mauserovou, autorkou knihy Doksy a Máchův kraj.
Byly na návštěvě zámku Nový Berštejn
a v zoo koutku v základní škole a navíc se zúčastnily výletu do Duchcova a Teplic.
Touto cestou děkujeme všem, kteří pro nás
připravili pěkné zážitky, a to především zastupitelům města Dubá za financování provozu klubovny
a za úhradu dopravy na výlety. Dále panu Matějovičovi, paní PhDr. Mauserové, paní Dolanské,
paní Slezák a paní Maškové.
Těšíme se na společná setkání i v tomto roce.
Anita Petráňová

Tábor s padesátiletou tradicí!

Letošní sezona je další v nepřetržité řadě v životě tohoto tábora. I mezi letošními přechodnými
obyvateli budou vnoučata i děti prvních i dalších
„hryzeláků“. Jsou pokračovateli tradice, která se
pro mnohé další stala součástí života.
Jelikož se hodně dětí vrací již k několikanásobnému pobytu, je nutné oprostit se od stereotypu a chtít vždy něčím novým děti překvapit.
Loňská změna ve vedení I. a III. běhu (kdy se
do vedení vrátili praví „hryzeláci“), byla dána
i snahou o jejich oživení. Vysokou laťku, kterou
si vedení všech běhů nasadilo, budou chtít pečlivou přípravou programu udržet. Témata a náplně táborových her jsou volena s ohledem na
věkové složení zúčastněných dětí. Musí stejně
zaujmout předškoláčka schopného být poprvé
několik dnů bez maminky až po školáky končící ZŠ. Je i možná účast staršího dítěte, které
mělo u nás předchozí bezproblémový pobyt.
Hlavním smyslem zapojení dětí do soutěžení
v rámci her je rozvíjet nejen jejich samostatnost, ale být i členem týmu jdoucího za společným cílem s vůlí co nejlépe uspět. Jsme
táborem pro všechny děti. Bereme k pobytu
i děti s bezlepkovou dietou případně s mírným
zdravotním omezením zvládnutelném v daném
prostředí.
Programy bývají zpestřeny nějakým překvapením, ale i zopakováním úspěšného vloženého
vystoupení z předchozích let. Jsou to i parašutisté, kteří z helikoptéry dokáží přistát v bezprostřední blízkostí dětí. Ne každému se podaří
o prázdninách si takovou helikoptéru prohlédnout
a mít i památku ve fotografii. Děti si mohly i vyzkoušet odvahu při lezení na cvičné stěně či jízdě
lanovkou. Úspěch měly skupiny historického šermu, či policejní psovodi se svými „Rexy“ i ukázky
z techniky kriminalistů či odvaha doprovodců letadel a dalších specializací. Také hasiči se svou
technikou či ochránci dravých ptáků umí děti za-

ujmout. Nevídaným uměním v ovládání bičů vždy
zaujme mistr světa v této disciplině Pavel Votápek. Loňská návštěva a společné zazpívání se
členy skupiny Divokej Bill či vystoupení písničkářky Lenky Dusilové bylo pro děti velkým zážitkem.
I na barevnost ohňostroje se dlouho vzpomíná
a tak jeho opakování jistě děti potěší.
Ubytování dětí je dáno jejich věkem – mladší jsou zpravidla v chatkách a starší v podsadových dvoulůžkových stanech. Strava je podává-

na 5x denně. Jídelníček je sestavován hlavně
s přihlédnutím k chuti dětí (kterou jsme si ověřili
i pomocí ankety mezi nimi), ale i s ohledem na
zdravou výživu. Pravidelné je podávání čerstvého
ovoce i zeleniny. Také mléčné výrobky ke svačině
či cereálie k snídani jsou u dětí oblíbené.
Na každém běhu jsou jako zdravotní dozor
dvě zdravotnice a odborná garance zdravotní
péče je zajišťována Nemocnicí Kolín. Osobní
hygiena je dána oddělenými WC, umývárnami
i sprchami s teplou vodou.
Kromě her v krásném okolí tábora ležícího
v údolí s protékajícím potůčkem uprostřed posázavských lesů, je program zpestřován i výlety
– pro menší po okolí, starší se vydávají do Kouřimi (skanzen), ale i do Sázavy, na Český Šternberk či do Kutné Hory. Zde je velkým lákadlem

i svezení na nejdelší bobové dráze u nás. Děti se
v tomto táboře rozhodně nenudí.
Termíny a témata dětských pobytů v roce
2009 :
I. běh 1. 7. -18. 7. Pod pirátskou vlajkou
II. běh 19. 7. - 1. 8. Shrekův les
III. běh 2. 8. - 15. 8. Simpsonovi přicházejí
Cena pobytu v I. běhu (18 dnů) 4. 380,– Kč,
ve II. a III. běhu (14 dnů) 4. 080,– Kč. Na pobyt
lze získat příspěvek (zaměstnavatel rodičů, sociální odbor MÚ, OÚ). V případě příspěvku od
zdravotní pojišťovny vystavujeme potvrzení na
ozdravný pobyt. Možnost rozložení platby.
Uvítáme zájemce o spolupráci i z řad rodičů
(možnost zvýhodněného pobytu jejich dětí).
Informace a přihlášky:
LDT Hryzely o. s., nám. TGM 38, P.O. BOX č. 1,
289 11 Pečky
www.ldt-hryzely.cz, e-mail: LDT.Hryzely@quick. cz
tel. 602 818 808, 321 785 486, 603 731 137,
724 083 304
Jiří Kučera
PLACENÁ INZERCE

Prodám byt 3+1
v osobním vlastnictví
v Dubé Na Výsluní.
Tel. 728 827 898
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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

PESTROBAREVNÁ NABÍDKA
POD JEDNOU STŘECHOU
ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.
finanční poradce

Rita Raková

Nedamov 25, 471 41 Dubá (Černý mlýn)
tel. 777 283 763, 487 856 003
e-mail: rita.rakova@cmss-cz.cz
STAVEBNÍ SPOŘENÍ

KONČÍ VÁM FIXACE HYPOTÉKY?
JE ČAS ZJISTIT VÍCE O PŘEÚVĚROVÁNÍ
www.preuverujte.cz

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.
finanční poradce Rita Raková
Nedamov 25, 471 41 Dubá (Černý mlýn)

ÚVĚRY
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
ZAJIŠTĚNÉ FONDY
RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

8

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

AKCE PRO VÁS

Klub seniorů:
Setkání se konají vždy ve středu od 13:00 v pavilonu knihovny v areálu Mateřské školy Dubá.
4. února ruční práce – pletení košíčků
11. února posezení s hudbou pana Matějoviče
18. února beseda s pracovnicí Centra služeb
pro zdravotně postižené
25. února návštěva keramické dílny

O. Víznera, L. Vaculíka, J. Galinovou, H. Sršňovou
a sestry Lavičkovy. Režie: J. Galin.
Cena vstupenky je 350,- Kč a částka za dopravu činí 50,- Kč.
Odjezd do divadla je v pondělí 16. února
v 17:00 hodin z náměstí v Dubé.

Klub Malých Dubáčků:
Každou středu od 10:00 do 12:00 společné posezení dospělých s dětmi v pavilonu knihovny
v areálu mateřské školy.
Kulturní komise organizuje:
16. února Zájezd do pražského divadla U Hasičů
na komedii „Když kočky nejsou doma“
Na březen připravujeme:
Městskou jarní zábavu. Konat se bude v soboru
21. března v restauraci „V zákrutě“.
Danuše Červená

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ)
PRO KAŽDÉHO

Vynikající anglická komedie o tom, co všechno
se může stát, když dvě sestry najednou odjedou na
společnou dovolenou a jejich muži zůstanou v Londýně bez dozoru. Pokus o celkem nevinný zálet se
dvěma švagrům změní v nečekané dobrodružství
plné napětí, humoru a překvapivých zvratů ohrožujících celou jejich další existenci. V komedii uvidíme

Věděli jste, že senioři jsou skupinou obyvatel,
která již nyní tvoří téměř čtvrtinu naší společnosti? Také proto vznikly za finančního přispění EU
internetové stránky www.seniori.org. Najdete zde
zajímavé informace z různých oblastí, mimo jiné
rady seniorů a poradny v oblasti zdraví, sociální
problematiky včetně dávek, stejně jako návody
na řešení potíží, které vás trápí jako spotřebitele.
Dozvíte se zde také o dobrovolnictví v ČR a EU,
k němuž se můžete zapojit. A zajímavé jsou i podrubriky jako Společnost a Kultura, Hobby, Vzdě-

lání pro seniory (Univerzita třetího věku) a Zaměstnání vhodné pro seniory, Cestování a sport.
Cílem je podpora právního a sociálního sebevědomí starších lidí a jejich aktivního života.
Zajímá vás kultura? ProCulture je výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro kulturu,
jehož internetové stránkywww.proculture.cz jsou
od roku 2005 podporované Ministerstvem kultury
ČR? Naleznete na nich mimo jiné praktické informace o uměleckých projektech a kontakty na
kulturní organizace ve střední a východní Evropě.
Dozvíte se o možnostech získat v oblasti kultury
zajímavou práci, finanční podporu, Grant nebo
stipendium, a to jak v ČR tak i v zahraničí.
Také vás šokuje, že v ČR musí opakovanému
násilí ze strany blízké osoby čelit minimálně 16 %
dospělých lidí? Některou z forem domácího násilí za svůj život opakovaně zažije 38 % českých
žen, přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalí partneři. Dochází ale i k násilí na
dětech, starých osobám, násilí žen proti mužům
či k násilí v homosexuálních vztazích. Ukázalo
se, že většina lidí má stále problém rozlišit, co je
a co není domácí násilí a jak se zachovat, pokud
se stane jeho svědkem nebo přímo ohroženou
osobou. Na internetových stránkách www.domacinasili.cz najdete vše, co se problému týká,
včetně praktických rad jak pomoci, pokud je obětí
domácího násilí osoba vám blízká.
Znáte lidská práva? Lidská práva jsou ty svobody a nároky, které mají být zaručeny každému
člověku na světě. Od roku 1948 jsou shrnuty ve
Všeobecné deklaraci práv. Její znění a řadu velice
zajímavých i šokujících aktuálních informací o porušování lidských práv na celém světě naleznete na
www.amnesty.cz. Můžete se také zapojit jako dobrovolník a osobně pomoci lidská práva chránit.
Markéta Slezák

GRATULACE

Nezapomínáme ani na seniory. V lednu jsme blahopřáli k narozeninám mimo jiné také Jarmile Havlíkové, Marii Šebestové, Miloslavě Skalické.

VZKAZ PRO PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY

Na tomto místě bych vám bývala představila
PODNIKATELE MĚSÍCE, kdyby ovšem bylo
možné losovat z dotazníků, které jste si někteří již vyzvedli na Infocentru MěÚ Dubá. Bohužel se nám však do uzávěrky nestačily vrátit.
Pokud dotazník ještě nemáte, vyzvedněte si ho
prosím co možná nejdříve. Byla by škoda přijít
o šanci představit vaše služby a podnikání. Pokud si s některým bodem nevíte rady, jednoduše
ho vynechejte. Nezapomeňte však uvést kon-

takt na vás. Dotazníky mi mají pomoci připravit
se na rozhovor s vámi, uvědomit si souvislosti
ve vašem oboru podnikání a hlavně nezapomenout se vás zeptat na to důležité. Při osobním
rozhovoru vše doladíme k oboustranné spokojenosti. Děkuji! Těším se na setkání s vámi.
Markéta Slezák
P.S.: Než se nám dotazníky od podnikatelů
vrátí, rozhodla jsem se věnovat prostor lidem,
kteří dělají pro Dubou a dubské občany něco
záslužného. Dnes to bude o řeči našich nejmenších. A příště? Kdo ví? Možná už to bude právě o vás.

Rozhovor s Jaroslavou Sloupovou,
ženou, která učí dubské děti správně mluvit.
Logopedie je disciplína, která má asi nejblíže
k speciální pedagogice. Jak dlouho se logopedii věnujete?
S logopedií jsem se poprvé setkala na pedagogické škole. Od r. 2000 pracuji v MŠ Dubá
a mimo jiné zde také poskytuji od r. 2004 logopedickou péči. Zabývám se nápravou vad a poruch
výslovnosti u dětí.
Jak jste se k logopedii dostala?
Když jsem nastoupila do školky, nápravu řeči

Dubáček -
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provozovala moje kolegyně, ale ta odešla do důchodu, a tak jsem převzala štafetu. Vystudovala
jsem proto logopedický kurz pro asistenty odborných logopedů. Moc se mi líbilo pomáhat dětem
a zažít úspěch, když se cokoliv napraví. Bohužel
stále bojujeme s malým zájmem u rodičů, kteří
jsou v celém procesu nejdůležitější. Jako by některým rodičům nezáleželo na vlastním dítěti.
Jaké jsou nejčastější poruchy řeči?
Poruch řeči je mnoho, nejrozšířenější vada
řeči u dětí je porucha
artikulace, tzv. Dyslelie – vadná nebo nesprávná výslovnost
jedné nebo více hlásek např. k-g-h-ch-t-d-n-ť-ď-ň-c-s-z-č-š-ž-l-r-ř. Cílem logopedické terapie je úplná
náprava výslovnosti.
Co když dítě doma
mluví pěkně, ale jinde
nechce mluvit vůbec?
To je také poměrně častá vada. Dítě
výběrově nekomunikuje s určitými osobami, např. doma komunikuje zcela normálně,
ale mluvit ve školce odmítá. Dítě chce mluvit, ale
nejde to. Logopedická terapie odstraňuje stresové faktory a zaměřuje se na rozvoj komunikace
dítěte s okolím. Dítě se obvykle rychle adaptuje
a zapojí. Ve složitějších případech je potřebná
spolupráce s psychologem.
Patří mezi poruchy také breptavost?
Ano, breptavost je porucha dynamiky a tempa
řeči. U dětí přitom bývá nápadný neklid, snadná
vzrušivost, emoční labilita. V rámci logopedie nacvičujeme zpomalení tempa řeči, zvládnutí pečlivé artikulace a snažíme se ovlivnit také chování breptavého dítěte, jeho pohyby. Lze to zcela
zvládnout vůlí a soustředěním.
Koktání je asi nejvýraznější vada řeči. Proč
vzniká a co s ní?
Koktavost se objevuje mezi třetím a čtvrtým
rokem věku dítěte nebo vstupem do školy. Příčin může být velmi mnoho, např. nepoměr řeči

a myšlení, přeučované leváctví, rozmazlenost dítěte, dědičnost i traumatický zážitek. Terapie je
zaměřená na emoční zvládnutí obtížných situací,
úpravu výchovného prostředí v rodině, dechová
cvičení a nácvik měkkých hlasových začátků. Pokud máte doma dítě, které koktá, určitě s ním zajděte na logopedii ihned. Jste-li v kontaktu s koktajícím dítětem, neopravujte ho, když se zaráží.
Trpělivě dítě vyslechněte, dopřejte mu dostatek
času k vyjádření myšlenky. Braňte ho posměchu
ostatních dětí, pozornosti ostatních dospělých.

Lze koktání zcela odstranit?
Závisí na včasnosti terapie. Velmi důležité je
problém řešit hned a zabránit tak strachu, aby se
dítě nezačalo bát mluvit.
Koktavost a brebtavost jsou vady, které odstraňuje odborný logoped, což já nejsem, jsem
logopedický asistent, ale vadu dokážu diagnostikovat a doporučit rodičům, co dělat dál.
Kdy bychom měli navštívit s dítětem logopeda?
U běžných poruch a vad řeči dětí je optimálním věkem pro nápravu předškolní věk (typickými poruchami jsou např. patlavost či dyslálie
– chybná výslovnost hlásek L, R, Ř a sykavek).
Dítě v předškolním věku je již schopno se soustavně učit. Nervový systém dítěte je dostatečně zralý pro ovládání složitého a jemného pohybového aparátu, jakým jsou naše mluvidla. Náprava jde poměrně rychle a snadno. Předškolní
věk je doba, kterou bychom rozhodně neměli

Kdy navštívit logopeda?

• dítě neužívá otázku Co je to ? , Proč ?

0 – 3 měsíce:
• dítě nereaguje na silné zvukové podněty

3 – 4 roky:
• mluva dítěte je nesrozumitelná
• slovní zásoba je malá
• dítě chybuje v časování a skloňování
• výrazně porušena artikulace hlásek

4 – 10 měsíců:
• dítě neumí nebo velmi obtížně přijímá potravu
• dítě nereaguje na zvukové podněty
• dítě nenapodobuje zvuky mluvené řeči
(mama, papa)
12 měsíců:
• dítě nerozumí jednoduchým slovním pokynům
2 – 3 roky:
• dítě nenapodobuje mluvenou řeč
• slovní zásoba obsahuje méně než 50 slov
• dítě neužívá jednoduché věty

4 - 4,5 roku:
• dítě neužívá více jak dvouslovné věty
• je porušena artikulace hlásek - k-g-h-ch-t-d-n-ť-ď-ň-c-s-z-č-š-ž4,5 – 5,5 let:
• přetrvává nesprávné tvoření hlásek l-r-řIhned navštívit logopeda:
• dítě koktá
přetrvává déle jak tři týdny chrapot

promeškat k nápravě poruch či nedostatků ve
vývoji řeči.
Co když naše dítě už chodí do školy, a přesto
má s řečí potíže?
Poruchy řeči se dají samozřejmě napravovat
i ve školním věku, je to ale zdlouhavější a svízelnější. U školních dětí má jakákoliv odlišnost – tedy
i sebemenší porucha řeči – tendenci vyvolávat posměšky, což pro děti ve školním věku může představovat značnou zátěž. Chraňme své děti před
pocity méněcennosti.
Zejména ve školním
věku nacházejí úrodnou půdu a mohou děti
doprovázet do dalších
fází života. Přijďte co
možná nejdříve. Navíc když dítě některé
hlásky vyslovuje špatně, samo svou špatnou výslovnost neslyší. Neděje se tak moc
často, že dítě vyslovuje nesprávně jen jednu
hlásku. Pokud dítě některou hlásku nedovede vyslovit, vynechává ji nejen v řeči, ale
i v psaném projevu.
Současně se přidružují chyby v pravopise. Pak už je jen krůček k jiné poruše řeči – např. dyslexii.
Co bychom měli podporovat a čeho se vyvarovat, abychom dětem pomohli s rozvojem řeči?
Nenuťte dítě do mluvení, ale snažte se vytvářet uvolněné situace, v nichž se dítě může
projevovat bez zábran. Nečekejte, až se dítě
bude ptát, ale ptejte se pokud možno sami. Využívejte nejrůznější „lákadla“ a motivační pomůcky. Mluvte na dítě. Snažte se řeč dítěte zachytit
a rozvinout. Uvádějte dítě do kolektivu druhých
dětí. Poskytněte dětem dostatek sportovního
vyžití. Nabídněte jim nejrůznější tvořivé činnosti
- rukodělné práce, malování, výrobu keramiky,
apod. Umožněte dětem poznávat hudbu a podporujte hru na hudební nástroje (v předškolním
věku jsou spíše vhodné dechové nástroje – např.
flétna). Poznávejte s dětmi přírodu a objevujte její
tajemství. Umožněte dětem poznat a ovládnout
moderní technologie a zařízení (v rozumné míře)
- existují opravdu dobré počítačové hry pro děti
stimulující jejich duševní rozvoj. Cvičte nenásilně
schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat
na něm a dokončit jej. Čtěte dětem knížky, rozvíjíte tím jejich slovní zásobu a schopnost vyjadřovat myšlenky. Poskytněte dětem možnost
hrát divadlo. Zajistěte dětem dostatek kvalitního
odpočinku - pro dětský organismus platí, že si
nejlépe odpočine přechodem od jedné činnosti
k jiné. Ta však pro něj musí být dostatečně radostná a zajímavá. Nevynechejte žádnou příležitost pro poznání zajímavých lidí a poznání společenských vztahů. Užijte si s dětmi dobrodružství,
legraci i zábavu.
Kde Vás najdeme?
V MŠ Dubá jsem každé úterý dopoledne
k dispozici všem, kdo potřebují radu, pomoc
a nechtějí nic u svého dítěte zanedbat.
Markéta Slezák
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Z historie Dubska

Dubáček

Novoberštejnské zajímavosti

Sejdeme-li od sloupu Nejsvětější Trojice z první poloviny 18. století, který stojí u zdi zámecké
obory, dolů do údolí pod zámek Nový Berštejn,
uvidíme po levé straně plošinu s novostavbou
roubené chalupy. Za ní se skrývá vjezd do sklepů, které patřily k novoberštejnskému pivovaru.
Poslední zbytky objektu pivovaru jsou ruiny nedávno stržené budovy u cesty.

Pivo se na Novém Berštejně vařilo již dávno,
koneckonců dubsko bylo chmelařskou oblastí,
i když větší část chmele byla určena k prodeji.
Přesto byla produkce novoberštejnského pivovaru značná. V roce 1891 se vařilo 136 várek piva

Poslední zbytky pivovaru

Sloup Nejsvěteší Trojice

po 36 hektolitrech. O rok později po rekonstrukci
pivovaru už celkem 5 000 hektolitrů. O přestavbě
„Novoperštýnského“ – jak se v té době nazýval
– pivovaru se dochovala zpráva od tehdejšího nájemce Františka Zvěřiny z Nymburka. Píše v ní,
že pivovar převzal od vdovy po předchozím nájemci Schovánkovi v roce 1889. To mu bylo pouhých 28 let. Protože byl pivovar ve zpustošeném
stavu, pustil se ihned do oprav, které právě v roce 1892 dokočil. Svůj čtyřstránkový zápis v nově
přestavěných budovách uschoval.
Některé zdroje uvádějí, že ve 30. letech
20. století produkce piva klesala, až byla výroba v pivovaru během II. světové války zastavena úplně. Pro domněnku, že byl pivovar, spolu
s cihelnou u hřbitova, zasažen při bombardování
v květnu 1945, neexistují písemné doklady. Každopádně při následné likvidaci pivovarských budov byl zápis z roku 1892 nalezen. V šedesátých
letech 20. století získal tento dokument bývalý
pracovník Osvětového domu v České Lípě Karel

Hlaváček, který jej odvezl s sebou do Popradu,
kam se po působení ve zdejším kraji odstěhoval. V roce 1992 poslal Zvěřinův zápis autorce
článku zpět do Dubé. Někdy i písemnosti mají
zajímavé osudy.
Zbytky pivovaru, především velké
sklepy, sloužily dlouhé roky jako výrobna zrajícího pivního sýra, až byly
posléze odkoupeny soukromou společností, která zde mimo jiné chtěla
pěstovat žampiony. Poslední zbylou
budovu pivovaru ale nechala zchátrat
a nakonec přistoupila k její domolici.
Půjdeme vlevo kolem zbořeniště a po několika desítkách metrů
zabočíme opět doleva na nepoužívanou lesní cestu. Po ní stoupáme
vzhůru. Po levé straně si všimneme
okrouhlých větracích šachet sklepů.
I z jejich rozmístění máme možnost
představit si rozlehlost podzemních
prostor. Otvory v rozbitém betonovém plášti šachet dýchá typický sklepní vzduch
s konstantní teplotou. Cesta nás dovede k zadní
části ohradní zdi zámecké obory. Přes kamennou
zeď se nám nabízí méně známý, ale velmi pěkný
pohled na zámek, spolu s barokní administrativní budovou zámeckého statku. Kolem starých lip
půjdeme k zadnímu vjezdu do hospodářského
dvora, původně náležejícího k zámku. Památkově chráněný areál hospodářského dvora je v majetku Pozemkového fondu ČR. Na průčelí chléva
vpravo jsou letopočty stavebních úprav. O něco
dále stojí podlouhlá budova bytů pro zaměstnance. Vlevo uvidíme bránu do dvora, která je velmi
krásnou ukázkou působivé barokní architektury.
Vpravo od ní za přístavky můžeme vidět zajímavou barokní stodolu s mansardovou střechou.
Vzhledem k tomu, že hospodářský dvůr
i ostatní přilehlé prostory jsou využívány podnikatelskými subjekty, nepůjdeme dále, ale vrátíme
se stejnou cestou zpět do údolí.
–myš–

Barokní brána

Barokní stodola

Závěr dochovaného zápisu Františka Zvěřiny - přepis textu :
„Pivo perštýnské bývá oblíbeno a přál bych tak mým nástupcům dej Bůh aby se jednou naše
krajina proměnila v průmyslovou, pak nadešla by pro pivovár doba lepší, ačkoliv i já jsem s osudem
svým byl spokojen. Buďte pozdraveni ať Čech či Němec od Františka Zvěřiny
Nový Perštýn 20. srpna 1892“

Dubáček -
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Nápady pro turisty
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Kaple sv. Barbory

K bývalé kapli sv. Barbory sice vede žlutá turistická značka, ale můžeme se k této zajímavé
stavbě dostat i cestou méně obvyklou. Z Dubé

Na vrcholku zamíříme podél pravého okraje
skal k porostu mladých borovic. Krajem vzrostlé paseky dojdeme k posedu a krmelci a odtud

až ji do pronájmu získal pražský rekreant, který ji přestavěl k obývání. Vzhledem k tomu, že
byla v posledních letech mnohokrát vyloupena,
přestal se o ni dále starat. V některých starých
písemných materiálech je mylně nazývána Buttler-Kapelle, ale s Buttlerovými, kteří vlastnili berštejnské panství mezi lety 1634 – 1723, nemá
nic společného.
Od kaple půjdeme po žluté turistické značce, která z vrcholové cesty odbočuje ostře
doprava a dovede nás k rozcestí nad Mlýnkem. Odtud pokračujeme po červené značce
do Dubé.
–myš–

Muzeum
Eduarda Helda
v Zákupech

Skalní výběžek Uhu

Kaple sv. Barbory

vyjdeme po žluté značce podél zámecké obory do údolí pod Novým Berštejnem, kde stále
ještě po značce půjdeme vpravo. V místech,
kde vysoký les po levé straně cesty střídá pruh
osázené mýtiny, odbočíme doleva. Od mýtiny
souběžně s cestou, po níž jsme přišli, vede ve
stráni lesem nazpět nepoužívaná lesní cesta.
Po pár desítkách metrů se stáčí mírně doprava nahoru. Po pravé straně vidíme skalní výběžek, ve starých mapách nazývaný Uhuh, či
Uhu, B. Kinský uvádí české jméno Sýček. Čelo
skály, trčící nad strání, je poznamenané těžbou
kamene. Vydáme se přímo vzhůru k tomuto holému pískovcovému bloku. Od něj půjdeme vpravo a stále nahoru. Výstup je příkrý, ale lze ho
bez problémů zdolat.

již vede dál lesem po hřebeni cesta. Na rozcestí
neodbočíme, ale pokračujeme mírně vlevo až ke
kapli sv. Barbory.
Barokní stavba v podobě rotundy stojí na kopci, který je dnes v mapách bezejmenný, dříve byl
nazýván Binderkippe nebo Binderkuppe, či Květný. Ve starých listinách je používáno jméno Quetnay. Kaple byla vysvěcena v neděli 25.4.1745
páterem Václavem Thumem. Postavit ji nechala
hraběnka Anna Kateřina Sweert-Sporcková roku
1744, ve stejný rok, jako byl položen základní kámen stavby kostela Nalezení sv. Kříže v Dubé.
Kaple byla Josefem II. v roce 1792 odsvěcena
a prodána, nyní je i s pozemkem v majetku Lesů
České republiky. Leží na katastru obce Vrchovany. Okrouhlá věžovitá stavba dlouho chátrala,

ZERAV ZÁPADNÍ

Pro zerav (Thuja occidentalis) se běžně používá název túje. Jde o jehličnatý neopadavý
strom či keř z čeledi cypřišovitých, dorůstající
výšky až 20 m. Pochází ze Severní Ameriky
a v Evropě je znám od roku 1536. Jedny z prvních exemplářů byly roku 1545 zaslány z Kanady darem francouzskému králi Františku I. pro
jeho zahrady.
Jde o velmi odolnou dřevinu, která dobře
snáší i znečištěné ovzduší. Pěstuje se v mnoha variantách, lišících se tvarem, výškou i barvou. Zerav je jedovatý, obsahuje toxický thujon,
který způsobuje při dotyku podráždění pokožky
a při požití zvracení, krvavé průjmy, poškození ledvin atd. Tento jed se nachází například
i v pelyňku.
–myš–

ï Řada tújí na břehu rybníka u autobusového nádraží v Dubé

Náměstí Svobody 247, Zákupy, 471 23
Muzeum Eduarda Helda představuje návštěvníkům především historii výroby masopustního
a karnevalového zboží, ale také zároveň doklady a zajímavosti o životě významného zákupského podnikatele z I. republiky Eduarda Helda
a o době, ve které žil. Část exponátů ilustruje
i historii města Zákupy. V muzeu, které je součástí firmy, vyrábějící karnevalové a masopustní masky, lampiony, konfety a podobné zbnoží,
návštěvník uvidí nejen ojedinělou expozici masopustních masek, ale seznámí se i s historií
této firmy, která je jedinečná svého druhu a navazuje na dlouholetou tradici zakladatelské firmy Eduard Held zachováním původních výrobních postupů.
Součástí muzea je i galerie, kde jsou pořádány krátkodobé výstavy výtvarného umění.
Otevřeno je po celý rok. Prohlídky pro jednotlivce jsou denně v 11 a 13 hodin. Pro organizované zájezdy po domluvě předem na tel. čísle
724 265 387. Vstupné je 50,- Kč, snížené 30,- Kč.
Fotografování je dovoleno.
–myš–
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Zima v lese

Ze života škol

Nový rok nám přinesl sněhovou nadílku (z které
měly radost hlavně děti), ale také kruté mrazy.
Děti se choulí do teplých kabátů, čepic, rukavic
a kolem krku teplou šálu co pletla babička. Venku mrzne až praští, a tak se zahříváme horkým
čajem a pozorujeme tu bílou nádheru raději za
oknem. Ale co zvířátka v lese? Těm šálu nikdo
nepřinese!
Proto jsme se v oddělení Motýlků dohodli
a udělali sbírku. Téma týdne znělo: Les a zvířátka
v zimě. Naučili jsme se, která zvířata u nás v lese
žijí, jak je poznáme podle stop, kteří ptáci neodlétají
do teplých krajin a zůstávají na zimu u nás, že některá zvířata celou zimu spí a jak příroda v zimě odpočívá. Za úkol děti měly přinést dobrůtky pro lesní
zvěř. Nosily a ve školce to vonělo senem, košíky
se plnily jablíčky, mrkví, ořechy, kaštany a kukuřicí,
nezapomněly ani na zrní a tvrdý chléb.
Všechny ty dobroty jsme odnesli do krmelce
za fotbalovým hřištěm, a tak doufáme, že si zvířátka pochutnají. Nezapomněli jsme ani na ptáčky.
Děda Míši Holíkové nám vyrobil krásné krmítko,
které už visí na stromě v naší zahradě. Pravidelně
do něj budeme sypat semínka slunečnic a proso.
Tak přejeme všem dobrou chuť… MOTÝLCI.
B. Mynaříková

ZŠ Dubá pořádá
od března 2009
počítačové
a jazykové kurzy
pro veřejnost.
Veškeré informace
na tel. čísle
487 883 953.
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Dubáček

Zápis do 1. třídy
Základní škola Dubá zve své budoucí prvňáčky a jejich rodiče
k zápisu do 1. ročníku, který proběhne

ve středu dne 11. února 2009
od 14,00 do 17,00 hodin v budově ZŠ.
Náhradní termín je 12. února od 15,00 do 16,00 hod.
Školou provedou rodiče i naše budoucí prvňáčky
pohádkové bytosti. Není se čeho bát .
Žádáme rodiče, aby při zápisu předložili rodný list dítěte
a svůj OP. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce.
Žák plní povinnou školní docházku v ZŠ zřízené obcí,
v níž má žák místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce
nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové
školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého
pobytu. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně
zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení
a zároveň odborného lékaře
(prosím rodiče o včasné vyřízení obou posudků).

Dubáček -
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Kultura

Masopust na rychtě

V církevním kalendáři vyplňuje masopust liturgické mezidobí mezi Vánocemi a předvelikonočním půstem. Nejvýstižněji jej charakterizovala
Jiřina Langhamerová: „Čas veselosti, zábavy
a někdejší programové bezstarostnosti, kdy vý-

jimečně neplatily předpisy o chování či přímo
postní újmě lidí. Naopak. Čas tradičně chápaný jako antipůst. Období požitků a hodokvasů
s pojídáním tučného masa a koblih zlátnoucích
v oleji. Jídlo, pití, zpěv a tanec jako řečiště veselosti, uzavřené mezi dvěma břehy postů, Vánoc
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Mýtus na plátně

Ing. Zdeněk Vitáček
Ředitel Vlastivědného muzea a galerie

Od 2. února bude v Městské knihovně Doksy
k vidění výstava abstraktních obrazů mladé výtvarnice Anny Matykové. Anna Matyková pochází
z Trutnova v Podkrkonoší, vystudovala v Kamenickém Šenově sklářskou školu, obor malování a leptání skla. V Doksech pak našla svůj druhý domov.
V mezičase, když jí to dovolí její roční dcerka Viktorka, přenáší svůj vnitřní svět, své osobité vnímání života na plátno. Inspirovaná antikou, jejími
dokonalými tvary, vytváří obrazy, které mají blízko
k Salvatoru Dalímu či k francouzským impresionistům. Její obrazy vycházejí z reálného života, ale
noří se do mýtu imaginace, který diváka vtáhne
do svého fantaskního světa. Tato výstava, která
je autorčinou první samostatnou výstavou, odráží
její vnitřní svět, její pohled na život. Jak sama říká:
„Reálný život má kořeny v mýtu, tak jako mýtus
vychází z reality. A já chci, aby alespoň na plátně
bylo krásně a teple barevně.“
Výstava v městské knihovně potrvá do
27. února a bude otevřena od pondělí do pátku
od 9,00 do 12,00 hod. a v pondělí, ve středu a ve
čtvrtek také odpoledne od 13,00 do 18,00 hod.
Renata Mauserová

možné dva způsoby rekonstrukce expozic. První by znamenal čekat na dobu kdy budeme mít
v rozpočtu muzea 6 milionů a rekonstrukci provést jednorázově a nebo provádět rekonstrukci
po menších částech každý rok za desítky tisíc
korun. Jako jediný možný je proto pro nás, při
současných finančních možnostech, druhý způsob rekonstrukce. Z tohoto důvodu je od roku
2000 každý rok muzeum na dva měsíce uzavřené a pracovníci provádějí rekonstrukci dané části regionální expozice, na kterou máme finanční
prostředky (jedna nebo dvě místnosti). Také z tohoto důvodu je na počátku letošního roku naše
muzeum uzavřeno.
Mimo rekonstrukce regionální expozice,
chceme i ostatní expozice renovovat a především doplnit. Každým rokem získáme do muzea řadu nových exponátů a informací, které
chceme zpřístupnit široké, laické i odborné veřejnosti. Sbírkový fond muzea je doplňován ve
všech oborech historie i přírodovědy a sbírky je
třeba ukázat našim návštěvníkům. Stane se tak
i v roce 2009.
Doplněna bude i nově otevřená stálá expozice „Svět moří a oceánů“. V závěru roku 2008
se nám díky sponzorskému daru podařilo získat
novou kolekci krabů a dalších mořských živočichů.
Regionální expozice Českolipska bude doplněna o nové exponáty jak v historické tak přírodovědné části. Nové i stávající exponáty je
třeba odborně ošetřit, zrestaurovat nebo nakonzervovat.
V přírodovědné části regionální expozice pokračujeme v postupné změně současných expozic v expoziční dioramata. Vystavené exponáty

jsou vsazovány do přírodního prostředí, které je
imitováno skutečnými přírodními materiály. Obdobně jsou dnes vystaveny exponáty i v expozici
exotických zoologických sbírek.
Nejde však jen o doplňování expozic. Je
třeba prohlédnout všechny vystavené exponáty,
ošetřit je a případně i nakonzervovat. Každý vystavený předmět je pod vlivem řady nevhodných
faktorů a jeho každoroční kontrola je nutná k jeho
uchování v perfektním stavu. Současně s exponáty je třeba opravit i veškerý fotografický materiál, mapy a popisy, včetně výstavních prvků.
V letošním roce pokračujeme i s plošnou výměnou expozičních fotek. Nové barevné fotografie
je třeba speciálně upravit tak, aby odolaly světlu a prachu.
Současně s úpravami a doplňováním expozic
probíhají i rozsáhlé práce na novém osvětlení expozičních prostor se zaměřením na úsporu energií. Úpravy provádíme i v zázemí pro návštěvníky a v informačním systému muzea. Některé
další veřejně přístupné prostory muzea je nutné nově upravit a vymalovat. V hlavní expoziční
chodbě prvního patra bude položen nový zátěžový koberec.
Je nutné zdůraznit, že drtivou část všech
oprav a úprav provádíme vlastními, především
odbornými pracovníky, kteří jsou správci jednotlivých expozičních celků. Ušetříme tak nemalé
finanční prostředky, které investujeme do ošetření sbírek a technického vybavení expozic. Naším
hlavním cílem je připravit expozice na novou návštěvní sezónu tak, aby k nám našlo cestu ještě
více návštěvníků než v letech předchozích.
Ing. Zdeněk Vitáček
Ředitel a zoolog Vlastivědného muzea a galerie

a Velikonoc.“ V lidovém prostředí je toto období
provázeno řadou zvyků a obyčejů, které se ve
většině případů týkají blížícího se jara a začátku polních prací.
Přiblížit dnešnímu člověku způsob života, řemesel, kultury i náboženství a s ním spojených
zvyků a obyčejů našich předků na vesnici je cílem akce s názvem Masopust na rychtě. Akci pořádá již pošesté Vlastivědné muzeum a galerie
v České Lípě v sobotu 21. února 2009 od 10:00
do 16:00 hodin v prostorách Vísecké rychty
v Kravařích.
Ve stálé expozici lidového bydlení, umění
a architektury se návštěvníci seznámí s tradičními řemesly – zdobení perníčků, výroba
svíček, paličkování a další. Ukázky klasických
masopustních masek z muzea Eduarda Helda
v Zákupech a další prodejní stánky. Masopust je
obdobím veselí, radosti a hodování, a tak nebude chybět ani občerstvení v podobě jitrnic, jelítek a jiných zabijačkových pochoutek.

Proč jsou Českolipské muzeum
a Galerie zavřené?

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je od
1. ledna do 4. března 2009 pro veřejnost uzavřeno. Proč tomu tak je?
Muzeum je otevřeno pro veřejnost minimálně deset měsíců v roce. V posledních letech dochází ke každoročnímu nárůstu návštěvníků, což
je pro nás velmi důležité a zároveň to ukazuje
na správnost naší expoziční činnosti. Na druhé
straně jsou však expozice významně zatěžovány. V době, kdy máme expozice otevřené, nám
zbývá na úklid a údržbu jeden, maximálně dva
dny v týdnu. V této době není možné zvládnout
větší opravy a údržbu expozic.
Toto vše nás vede k nutnosti uzavřít vždy
na počátku roku na dva měsíce muzeum a zahájit důkladnou přípravu expozic a zázemí pro
návštěvníky na novou sezónu. Hlavním cílem je
připravit expozice pro návštěvníky do nové sezóny tak, aby u nás našli vždy něco nového.
Doplňování a změny expozic před každou sezónou tak přilákají naše návštěvníky do muzea
každým rokem.
V letošním roce bude zahájena také rekonstrukce dalších částí regionálních expozic Českolipska. V historické části expozice budeme
pokračovat v rekonstrukci nejstarších dějin Českolipska. Přírodovědná část bude dokončena rekonstrukcí expoziční části lesů.
V roce 2000 (v roce 100 výročí muzea) bylo
rozhodnuto o nutnosti rekonstrukce stálých regionálních expozic historie a přírodovědy Českolipska. Stávající expozice byly již neúnosně zastaralé informačně i obsahově. Byl proto zpracován
návrh na rekonstrukci a hrubý rozpočet rekonstrukce v hodnotě 6 milionů korun. Po zvážení
všech možností na zafinancování této částky byly
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Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ÚT 3.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

S Pydlou v zádech

Legendární semaforská
inscenace, v hl. rolích J. Dvořák,
M. Hrubešová ..

240,-

ČT 5.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Konec světa

Monodrama muže, jehož vidinou
bylo, že svět ztratil zájem o
poezii, a tak spěje ke svému
zániku

70,-

ČT 5.

Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa

19,00

Goya – neobyčejný člověk a
umělec

PÁ 6.

KD Crystal
(Club Autonomia)

Česká Lípa

20,00

- 123 minut

Koncert oblíbené české skupiny.
Předkapely Kmen, Down on

100,-

PO 9.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Szidi Tobias

Křest desky slovenské
šansonové zpěvačky

220,-

ST 11.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Jiří Dědeček

Hudební sklepy

90,-

ST 11.

Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa

19,00

Dialog

ČT 12.

malá škola

Dubá

18,00

SO 14. Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

15,00

O Sněhurce

Výpravný pohádkový muzikál
pro celou rodinu

50,-

SO 14.

KD Crystal
(velký sál)

Česká Lípa

19,00

Petr Kotvald

Populární zpěvák se
představí se svým jedinečným
valentýnským koncertem

220,-

SO 14.

Motorest Štědrá

Doksy

20,00

Hasičský bál

SDH Doksy pořádá hasičský
bál, na kterém zahraje skupina
Stratos. Předprodej vstupenek
na tel. čísle 604 450 831
– manž. Prskavcovi

50,-

Česká Lípa

19,30

Richard III.

V titulní roli strhujícího
shakespearovského dramatu
o krvavém králi se představí
Jan Potměšil

290,-

PO 16. Jiráskovo divadlo

Přednáší Prof. PhDr. P.
Štěpánek, Ph.D.

Dialog – období druhé republiky
– Hácha – Tiso, přednáší PhDr.
Čelko a Mgr. Smejkal

Veřejné zasedání zastupitelstva

ST 18.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Dveře aneb pane, vy jste
náhoda!

Jan Hartl a Jitka Smutná v hl.
rolích příběhu, který jakoby
napsal sám život

200,-

ČT 19.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Ester Kočičková
a Luboš Nohavica

Originální vynikající herečky,
zpěvačky a moderátorky se
skvělým pianistou

150,-

SO 21.

Městské divadlo

Nový Bor

10,00

O Sněhurce

Známá pohádka pro celou
rodinu

50,-

SO 21.

KD Bohemia

Nový Bor

19,00

Ples seniorů

K tanci zahraje Sklářská muzika
a Zdeněk Kotyšev

100,-

PO 23.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

As Guest Duo (NL)

Vystoupení slovenských
jazzmanů, kteří žijí v Holandsku

90,-

PO 23.

Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa

19,00

Hledáme sami sebe

Přednáší PhDr. J. Šiklová

ST 25. Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

Líbánky aneb
láska ať jde k čertu

Hvězdně obsazená hra o tom,
jak to dopadne, když se bývalí
manželé po letech sejdou ve
stejném hotelu, kde tráví líbánky
s novými partnery

270,-

Dubáček -
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Vážení sportovní příznivci!
Ani jsme se nenadáli a již tu máme únor, měsíc
relativního klidu. Ano, poměrného klidu si můžeme
dopřát, ale nesmíme zapomínat, že uplyne další
měsíc a příprava na jarní soutěže bude v plném
proudu. Proto, přes zimní období, se naši sportovci průběžně připravují. Většina našich družstev
využívá školní tělocvičnu. Ale starší žáci, respek-

získat pro tuto činnost rodiče. Vždyť každý z nás
se něco vyučil, vystudoval a svou odbornost určitě může využít pro zvelebení našeho sportovního
areálu. Proto v nastávajícím období chceme oslovit i rodiče našich malých reprezentantů. V žádném
případě však nemůžeme říci, že rodiče našich nejmladších sportovců Slavoji nepomáhají vůbec. Nebylo by to pravdivé. Jsou tací rodiče, kteří se o na-

ny. Zatím je však únor a ještě dlouhá doba před
námi, respektive před našimi děvčaty. A že to berou opravdu vážně, vidíte na obrázcích.
Snad jeden velký stín leží na činnosti mažoretek. Tento rok nebudou vystupovat jako v obdobích jejich velké slávy. Pro velký nezájem dubských děvčat se podařilo sestavit jen základní formace, při kterých se sestavy dají nacvičit. Ale věř-

tive jejich trenéři, dávají přednost tréninkům i v zimě venku. Že se k nim počasí zachová, jako na
prvním letošním tréninku, macešsky, prý nevadí.
(Viz foto). To, že ostatní družstva, včetně dubských mažoretek, se mohou bez problémů připravovat ve školní tělocvičně je především zásluhou
vedení školy v Dubé a její ředitelky paní Mgr. Jindřišky Skalické. Proto poděkování za vše patří jen
jim a naše T lovýchovná jednota na oplátku škole
poskytne svá zařízení v ostatních měsících roku.
Nemůžeme ponechat stranou ani investiční činnost. Pracujeme na přípravách realizace druhé etapy rekonstrukce dodávky pitn vody do sportovního
areálu, rekonstrukci zavlažování hrací plochy a na
dalších akcích, které je nezbytné v zimních měsících projekčně připravit a na jaře spustit jejich realizaci. Investiční innost na tělovýchovnou organizaci
klade vysoké finanční nároky, a proto budeme muset „šetřit“ i nadále. A jak říkaly naše babičky, obrátit dvakrát každou korunu než ji na něco vydáme.
To však neznamená skrblit za každou cenu, ale
úspory spatřovat především v naší práci pro jednotu. Vytvářet hodnoty prací svých členů a u dětí

še malé sportovce starají, vychovávají je v dané
odbornosti a věnují jim značnou část svého volného
času. Další rodiče vozí děti svými dopravními prostředky na utkání, soutěže apod. Jsou mezi nimi
i zástupci firem, kteří pro děti a mládež věnují prostředky na vybavení. Tak tomu bylo i v posledním
případě, kdy firma SIMBIO finance s.r.o. zakoupila
pro naše starší žáky a fotbalovou přípravku šusťákové větrovky, a je možné, že jste naše starší žáky
již v nich viděli při tréninku.
To vše, co se nám podařilo v minulém roce,
nás inspirovalo k tomu, že oslovíme rodiče našich nejmladších sportovců a budeme je informovat o naši práci a v této souvislosti je požádáme o pomoc při úpravách sportovního areálu.
Jen v důsledné spolupráci s rodiči totiž můžeme
dosáhnout těch cílů, které jsme si dali, a jsme
přesvědčeni, že nebude žádného, který pomoc
odmítne. Vždyť by si to jejich vlastní děti snad
ani nezasloužily, a náš sportovní areál bude potřebovat každou pomocnou ruku.
V souvislosti se zimní přípravou se chceme
zmínit i o Dubských mažoretkách, které již od
podzimu dvakrát týdně nacvičují nové sestavy,
aby tak mohly vystoupit již na květnových slavnostech, nejen v Dubé, ale i v ostatních místech
v okrese. Chtějí především vystoupit v Horní Polici, kam v minulosti zajížděly, a i do dalších míst,
kde pravidelně vystupovaly. Ale především chtějí
vystupovat na akcích pořádaných v místě.
Chtěli bychom, aby naše děvčata již vystoupila
na oslavách 1. května, na Letních slavnostech, na
ostatních podzimních akcích pořádaných městem
Dubá a v neposlední řadě, pokud budou pozvána, i při rozsvícení vánočního stromečku. Akorát
o prázdninách to nepůjde to jsou přece prázdni-

te, že děvčata ze svého umu nic nezapomněla a ta
nová se svědomitě připravují. Jsme přesvědčeni
o tom, že až mažoretky poprvé vystoupí v krojích,
probudí o tuto činnost zájem u děvčat ostatních.

Velké poděkování za práci patří vedoucím mažoretkových skupin Klárce Krejčové a Lucce Sobotkové, dále pak cvičitelkám Pavlínce Krejčové
a Klárce Knížové. Našim cvičenkám mažoretkám

přejeme pevné nervy a hodně úspěchů. Poděkování patří i těm rodičům, kteří ty nejmenší cvičenky na tréninky do tělocvičny doprovázejí.
František Kubišta, TJ Slavoj

