březen 2013

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
ti z vás, kteří sledují webové stránky města, nebo
věnují pozornost různým periodikům, jistě zaznamenali zprávu, v níž jsme veřejnost informovali,
že v rámci preventivních opatření, k nimž se město zavázalo v souvislosti s problematikou výskytu
azbestových vláken v ovzduší vnitřních prostor
Mateřské školy Dubá, bylo ve dnech 22. a 23. 1.
2013 provedeno kontrolní měření. To opět provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem,
a to za běžného provozu naší mateřské školy.
Měření proběhlo ve všech třech odděleních, přičemž v každém oddělení byly v průběhu dvou
dnů odebrány celkem čtyři kontrolní vzorky, a to
v herně, šatně, umývárně a lehárně. Následné
vyhodnocení všech dvanácti odebraných vzorků jasně prokázalo, že koncentrace azbestových
vláken v ovzduší vnitřních prostor MŠ je menší
než 250 vláken/m3. Pro připomenutí uvádím, že
250 vláken/m3 je přitom nejnižší možná změřitelná hodnota. Výsledky jsou tedy zcela vyhovující
a dalšímu provozu školky nic nebrání. Vyhovující
je také koncentrace minerálních vláken, která byla
rovněž předmětem letošního prvního kontrolního
měření. Koncentrace minerálních vláken se pohybuje od 281 do 822 vláken/m3. Limit uváděný
v tabulce č. 5 v příloze 2 k Vyhlášce č. 6/2003
Sb., v níž jsou stanoveny hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých
staveb je přitom pro azbestová a minerální vlákna
1000 vláken/m3. Za nedávné lednové měření vydalo město 66 tisíc korun z rozpočtu na rok 2013.
Předchozí celkem čtyři kontrolní měření provede-

ná od počátku roku 2012 stála městský rozpočet
v přepočtu bezmála 127 tisíc korun. Průběžným
monitorováním hodnot sumy minerálních a azbestových vláken se bude město Dubá na základě
dohody s vedením MŠ Dubá a Krajskou hygienickou stanicí v Liberci nadále zabývat.
Druhým tématem, které jsem pro své březnové úvodní slovo vybrala, je Klubový dům v Dubé.
Pro ty z vás, kteří nevědí, co nazýváme „klubovým domem“ přináším vysvětlení. Klubový dům
byl po léta označován termínem „malá škola“,
jedná se tedy o objekt č. p. 86 v Dlouhé ulici,
v němž je mimo jiného také zasedací místnost,
kde se konají jednání městského zastupitelstva.
Výraz „Klubový dům“ je pro tento objekt nyní však
mnohem příhodnější. Před lety byla v tomto dlouho opuštěném domě díky ředitelce základní školy
paní Mgr. Jindřišce Skalické otevřena keramická
dílna. Následně byla další z místností poskytnuta Fotoklubu Dubá, který si ji zrekonstruoval na
vlastní náklady. K dalším uživatelům se postupně přidal Mortimer (angličtina), Veterán klub a ke
konci roku 2011 také Klub malých Dubáčků. Jedna z bývalých tříd je vyčleněna pro cvičení a nově
také pro klub, v němž se schází příznivci rybaření.
Musím říci, že jsem skutečně ráda, že se tento
dům podařilo v relativně krátké době opět oživit.
Uživatelé Klubového domu představují pro město přínos hned v několika oblastech, a to v oblasti
vzdělávání, v rozvoji sportovních aktivit i kulturního života v Dubé, za to jim patří mé poděkování.
Foto klub se postaral o několik krásných fotografických výstav, navíc pro město pořizuje fotodokumentaci při nejrůznějších akcích. Veterán klub,

ale i další se stali nedílnou součástí mnoha kulturních akcí, které se v Dubé konají. Skvěle přitom
naše město reprezentují i za jeho hranicemi. Aby
všichni uživatelé Klubového domu měli při svých
volnočasových aktivitách dostačující zázemí, vybudovalo pro ně město v prvním nadzemním patře nové sociální zařízení, které se v těchto dnech
dokončuje. Zároveň jsme se tento objekt rozhodli
vybavit několika kusy nového nábytku. Rozpočet
na realizaci obou těchto akcí činí 620 tisíc korun,
z nichž převážnou část pokryje schválená dotace
ve výši 461 tisíc korun ze Státního zemědělského
intervenčního fondu - Programu rozvoje venkova od Ministerstva zemědělství ČR určená právě
na výstavbu sociálního zařízení. Zbývající částku
doplatí město z vlastních prostředků. Objekt č. p.
86 v Dlouhé ulici byl v listopadu loňského roku
napojen na městskou kanalizaci, souběžně s tím
byl vyčištěn, vydezinfikován a následně zasypán
původní septik. V současné době navíc zaměstnanci města vyklízejí bývalou kotelnu, která se
již nepoužívá. Jsem skutečně ráda, že tento dům
využívá stále více občanů města k nejrůznějším
aktivitám, díky tomu se nemusíme obávat, že se
přiřadí k opuštěným a chátrajícím objektům, které
se v našem městě nacházejí.
Vzhledem k tomu, že Velikonoční pondělí vychází v letošním roce už na 1. dubna, což je před
termínem vydání dubnového zpravodaje, dovolte
mi, abych vám kromě brzkého příchodu jara, na
které se všichni jistě těšíme, popřála také veselé
Velikonoce, bohatou pomlázku a hlavně krásné,
nikoliv aprílové, počasí.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Přehled dotací čerpaných v roce 2012

telefon: 487 870 201

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

V roce 2012 se městu Dubá podařilo získat celkem 2 miliony 288 tisíc korun na dotacích. Další dotaci ve výši 461 tisíc korun, která je
schválena na výstavbu sociálního zařízení v Klubovém domě (dříve
označován jako „malá škola“), bude město čerpat v roce 2013.
Níže uvádíme podrobný přehled akcí, na něž byly dotační prostředky
čerpány a v jaké výši.

Předláždění cesty na Malé Straně v Dubé (akce byla realizována již
v roce 2011), dotaci ve výši 212 tisíc korun získalo město prostřednictvím LAGu Podralsko od Ministerstva zemědělství ČR z Programu
rozvoje venkova.
Nákup techniky – nového traktoru – na údržbu cest. Dotace ve výši
498 tisíc korun byla městu poskytnuta rovněž ze SZIF - Programu
rozvoje venkova (Ministerstvo zemědělství ČR).
Na novou střechu na městském objektu č.p. 12 na Masarykově náměstí v Dubé jsme získali od Ministerstva kultury ČR v rámci podpory
regenerace městské památkové zóny dotaci ve výši 400 tisíc korun.

Nový traktor

V rámci podpory na aktivní politiku zaměstnanosti získalo město od
Úřadu práce ČR dotaci na pracovníky vykonávající veřejně prospěšné
práce. Dotace činila v roce 2012 celkem 889 tisíc korun.
V roce 2012 čerpalo město prostředky ve výši 120 tisíc korun, které
získalo jako výhru v soutěži Obec přátelská celé rodině z roku 2011.
Dotaci formou slevy ve výši 56 tisíc korun získalo město při nákupu
venkovních posilovacích strojů, které slouží návštěvníkům autokempu Nedamov.
Příspěvek ve výši 60 tisíc korun získalo město Dubá ze společného projektu členů MAS Podralsko „Živý venkov“ na Letní slavnosti
města.
Dotaci ve výši 53 tisíc získalo město z Fondu požární ochrany hejtmana Libereckého kraje.
V letošním roce 2013 má město schváleno čerpání dotace ve výši
461 tisíc korun na realizaci akce „Klubový dům – výstavba sociálního zařízení“.
Ing. Irena Žalovičová, Zuzka Martínková
(další foto na str. 6)

Dubáček
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Střecha na městském objektu č.p. 12

Z městské matriky

Marklová Marie, Dubá
Antošová Růžena, Dubá
Bělohlávková Anežka, Dubá
Řídká Věra, Dubá
Brychová Růžena, Dubá

81 let
93 let
85 let
80 let

Dne 12. března uplyne celý rok co
náhle odešel náš milovaný manžel,
tatínek, bratr, dědeček, strýček a
kamarád pan Miloslav Resl z Doks.
S bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka s dětmi a celá rodina.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří s námi vzpomenou. Jiří Resl
Dne 29. 3. 2013 uplyne 10 smutných let, kdy nás
navždy opustil pan Jaroslav Šimák. Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dne

Dubáček -
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 2/2013 ze dne 21. února 2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 2/2013.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa
a pana Jaroslava Hozu a zapisovatele usnesení pana Milana Netrha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 1/2013 ze dne 17. ledna 2013
včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2013
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 19/12): podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o p.p.č. 1145/
11, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 95
m 2 , v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.
Strana kupující: pan J.S. a paní J.S., kupní cena činí 3 800,- 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 schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva uzavřít smlouvu o uzavření
budoucí darovací smlouvy viz příloha (složka
č.ev. 1/13), mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR (budoucí dárce) a městem Dubá (budoucí
obdarovaný), na převod nemovitostí – pozemků podle vypracovaného geometrického plánu
tj. p.p.č. 2942/17, p.p.č. 2942/18, p.p.č. 2942/
19, p.p.č. 2942/20, p.p.č. 2942/21, p.p.č. 2942/
22, p.p.č. 2942/23, p.p.č. 2942/24, p.p.č. 2942/
25, p.p.č. 2942/26, p.p.č. 2942/27, p.p.č. 2942/
28, p.p.č. 2942/29 a p.p.č. 2942/30, o celkové výměře 2 682 m 2 , v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Jedná se o pozemky podél státní silnice I/9, na kterých je plánována stavba
„Bezbariérová trasa č. II. a III. – chodník Českolipská ulice“.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva poskytnout finanční příspěvek
z rozpočtu města Dubá ve výši 10 000,- Kč
na pomoc obětem neštěstí tragické události
ze dne 17. února 2013 z domu čp. 39 Frenštát
pod Radhoštěm. Finanční příspěvek bude zaslán na zvláštní účet č. 3880277/0100.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se výsledku přezkumu hospodaření města Dubá za rok 2012,
který provedla pracovnice kontrolního oddělení Krajského úřadu Libereckého kraje, stavu finančních prostředků města Dubá ke dni 31. 1.
2013, který byl 12 milionů 168 tisíc Kč, a stanovených termínů pro kontrolu hospodaření
v příspěvkových organizacích – Základní školy
Dubá a Mateřské školy Dubá.
komentář starostky: Při kontrole hospodaření
města za rok 2012 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Děkuji všem zaměstnancům,
kteří se na vedení hospodaření podíleli, zvláště pak děkuji účetní města paní D. Červené za
skvěle odvedenou práci. Hospodaření města za
rok 2012, včetně roční závěrky, bude projednáváno zastupitelstvem se Závěrečným účtem
města v květnu 2013. 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 12. a 13. března 2013.
6) VYBRALO na návrh paní starostky na základě doporučení hodnotící komise v záležitosti
výběru dodavatele – Veřejná zakázka malého
rozsahu na akci „Dodávka prostokořenného
lesního sadebního materiálu pro jarní zalesňování 2013 pro Městské lesy Dubá“ firmu Lesní
školka Vědomice s.r.o., se sídlem Vědomice.
Dodávka sazenic bude provedena podle předložené cenové nabídky. Cena činí celkem 325
510,- Kč bez DPH.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Firma Lesní školka Vědomice s.r.o., se sídlem Vědomice dodala kompletní nabídku a její nabídková cena je nejvýhodnější i po porovnání přepravních nákladů
sazenic. Nabídku dodaly ještě další 3 firmy –
Ekopro s.r.o, Stará Paka; Lesní společnost Litoměřice a.s.; Wotan Forest a.s., Česká Lípa.
7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá
– organizační složka, za rok 2012, 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 2012 zisk ve výši 2 803 654,- Kč, po
odečtení investic (nákup pozemků 514 980,Kč a nákup traktoru 996 000,- Kč) je čistý
zisk 1 292 674,- 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 2012, 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
1 313 hodin a uchránili majetek v hodnotě
6 080 000,- 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 2012, zpracovanou sl. Zuzanou Martínkovou, viz příloha k nahlédnutí
na Městském 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. Zpráva je v písemné podobě k dispozici
na úřadě nebo si ji můžete přečíst na internetových stránkách města.
10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) výsledků volby prezidenta České
republiky konané ve dnech 25. a 26. ledna
2013
komentář starostky: Druhého kola přímé volby prezidenta ČR se v Dubé zúčastnilo 736 voličů, což je 51,25 % všech voličů. 446 platných
hlasů obdržel kandidát Ing. Miloš Zeman, který
se stal prezidentem ČR, a 285 platných hlasů
obdržel kandidát pan Karel Schwarzenberg.
b) výsledku měření koncentrace minerálních a azbestových vláken vnitřního ovzduší
v budovách Mateřské školy Dubá
komentář starostky: 22. a 23. 1. 2013
bylo ve školce odebráno 12 vzorků vnitřního ovzduší Zdravotním ústavem, zkušební
laboratoř Liberec. Po vyhodnocení výsledků
je konstatováno, že vyšetřovaná látka a naměřená koncentrace ve všech případech vyhovuje porovnání s limitem. Azbestová vlákna
se nepotvrdila ani v jednom z měření. Celý
protokol je k dispozici v kanceláři starostky,
u ředitelky mateřské školy a na internetových
stránkách města.
c) pronájmu městských nebytových
prostor v budově čp. 81 ve Školní ulici v Dubé (bývalá cukrárna)
komentář starostky: Po zveřejnění záměru pronajmout prostory bývalé cukrárny jsem
obdržela tři nabídky. Prostory jsem rozhodla
pronajmout paní S. Procházkové, za účelem
provozování cukrárny a mléčného baru. Roční nájemné je 38 000,- Kč.
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d) výzvy Ministerstva životního prostředí na podporu zateplení veřejných budov
komentář starostky: Výzva byla vyhlášena 20. 2. 2013 a my připravuje podklady tak,
abychom mohli podat žádost na zateplení tělocvičny základní školy ve stanoveném termínu od 22. února do 7. března 2013. Výše dotace může dosáhnout až 90 % uznatelných
nákladů, financování stavby bude průběžné.
V případě, že dotaci získáme, budeme zateplení realizovat do konce tohoto roku. Zateplením tělocvičny bychom mohli ušetřit značnou finanční částku, kterou nyní na vytápění
školy a tělocvičny poskytujeme z městského
rozpočtu.
e) finančního příspěvku Ministerstva
kultury pro Program regenerace MPR a MPZ
na rok 2013

komentář starostky: Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program MPR a MPZ
odsouhlasila rozpis státní dotace v programu
na rok 2013 a město Dubá bude moci v tomto roce čerpat na obnovu městské památkové
zóny 400 tisíc Kč.
f) výstavy „Chmelařství v Dubé“ a „Vodní
mlýny na dubsku“ v Galerii Šatlava a chystané
fotovýstavy „Proměny našeho města v čase“
komentář starostky: Dne 18. 2. 2013 byla otevřena v GALERII ŠATLAVA v dubské radnici
výstava: „Chmelařství v Dubé“ a „Vodní mlýny
na dubsku“. Na její realizaci se výrazně podílela sl. Lucie Heringová. Všechny zájemce zvu
k návštěvě.
Kulturní komise dále chystá, ve spojitosti s historickým výročím 760 let od první zmínky o našem městě, ve spolupráci s občany Dubé, fo-

Změna adresy
pro zasílání inzerce do Dubáčku
Vážení inzerenti, dovolujeme si vás upozornit, že
jsme z důvodu přehlednosti založili
novou e-mailovou adresu
určenou výhradně pro zasílání inzerce
v našem zpravodaji.

ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno dlouhodobě
každou sobotu
vždy od 9:00 do 11:00

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

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 21. 3.
od 18.00 v Dubé.

Cena inzerce:
celostránková – 1.200,- Kč;
1/2 str. – 650,- Kč;
1/4 str. – 350,- Kč;
1/8 str. – 200,- Kč;
Ceny jsou včetně DPH.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi,
redakční rada Dubáčku

PO
ÚT

tovýstavu „Proměny našeho města v čase“.
Budou použity fotografie z knihy Dubá na starých pohlednicích a současné fotografie stejných míst. Pokud se chcete zapojit, podrobnější pokyny najdete v Dubáčku, popř. pište na
email: lhvystava@centrum.cz.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

1/16 str. – 100,- Kč.

Nově, prosíme, zasílejte vaše objednávky
i případné dotazy na adresu
inzerce.dubacek@atlas.cz

Otevírací doba lékárny
v Dubé

Dubáček

Uzávěrka všech příspěvků
je 18. den v měsíci !!!

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 9. 3.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

sobota 23. 3.
pondělí 1. 4.
MUDr. Ivana Adamcová
MUDr. Marina Taranová
Markvartice 98, Jablonné v Podj.
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 762 223
tel. 487 883 935

neděle 10. 3.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

neděle 24. 3.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

sobota 6. 4.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 16. 3.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 30. 3.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

neděle 7. 4.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

neděle 17. 3.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

neděle 31. 3.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

Dubáček -
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v lednu
l Dne 3.1.2013 od 06:30 do 07:04 hodin vyjela
jednotka k požáru Na Výsluní v Dubé s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo události a provedeném průzkumu byl zjištěn požár odpadu v plastovém kontejneru na komunální odpad.
Lokalizace a následná likvidace byla
provedena jedním proudem vysokotlaku. Příčina vzniku požáru byla hrubá
nedbalost – vysypání žhavého popela.
l Dne 5.1.2013 od 14:59 do 15:45 hodin vyjela jednotka k technické pomoci
na komunikaci III. třídy, číslo 2601 v KÚ
Dřevčice (směr Heřmánky) s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý pařez stromu
s balem na komunikaci z důvodu podmáčeného terénu. Jednotka provedla odtažení pařezu mimo komunikaci.
Před odjezdem byl proveden úklid vozovky a místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 18.1.2013 od 09:45 do 10:13 hodin byla

vyslána jednotka k nalomené větvi hrozící pádem
na komunikaci I. třídy v KÚ Nový Berštejn s tech-

nikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po provedeném
průzkumu s přejezdem až do KÚ Podolec neby-

la nalezena žádná nalomená větev – jednalo se
o planý poplach.
l Dne 19.1.2013 od 19:49 do 20:21
hodin byla jednotka vyslána k požáru
zemědělského objektu do obce Tuhaň
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a domluvě
s Policií ČR bylo zjištěno, že se jedná
o planý poplach – zneužití jednotek požární ochrany. Událost je v šetření Policie ČR.
l Dne 31.1.2013 od 18:06 do 18:
36 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na komunikaci II. třídy, číslo
259 v KÚ Rozprechtice s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý
strom v komunikaci. Jednotka pomocí
řetězové motorové pily provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné
odstranění. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
Jaroslav Hoza

Hasiči radí občanům

HASIČI VARUJÍ
PŘED TAJÍCÍM SNĚHEM
A LEDEM

Konec zimy s sebou přináší řadu nástrah. Naše
domy i okolí jsou často vystavené velkému množství sněhu nebo naopak tání. A obojí nese rizika.
Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně majitelé objektů, kteří mají zákonnou
povinnost se starat o majetek tak, aby neohrozili
zdraví, životy a majetek dalších osob. Pokud už
hasiči vyjedou, tak je to v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví popř. majetek
občanů. Hasiči také mohou pomoci s odstraňováním sněhu a ledu v místech s větším pohybem
osob v centrech měst, na školách, školkách nebo
zdravotnických zařízeních.

Majitelé nemovitostí by měli odstraňovat ze
střech sníh i led průběžně, aby nedošlo k nadměrnému zatížení střešní konstrukce. Kolik centimetrů prachového či těžkého sněhu může na
konkrétní střeše maximálně ležet, lze vyčíst ze
stavební dokumentace. Majitelé objektů by si proto měli všímat stavu střešních konstrukcí a měli
by vyhodnotit, zda zatížení způsobené vrstvou
sněhu již nepřekračuje rizikové hodnoty dané
stavební dokumentací.
Při odstraňování sněhu by lidé měli postupovat maximálně opatrně, aby nespadli nebo se
neprobořili. Dobré je i zvolit vhodnou techniku –
sníh odstraňovat rovnoměrně a nenahrnovat ho
na jedno místo. Při shazování sněhu ze střechy
je potřeba dávat pozor na okolí, aby zbytečně nedošlo ke zranění chodců či přihlížejících.

STÁRNEŠ, MYSLI

vybízí srozumitelný web k penzijní reformě
Nové zkušenosti penzijních společností, které už měsíc nabízejí lidem
vstup do druhého penzijního pilíře, ukazují, že lidem chybí zcela základní
informace, jak funguje česká penzijní reforma, co je to II. pilíř, do kterého
je možné vstoupit od letošního ledna, a komu se vyplatí. Asociace penzijních fondů proto dnes spustila nové informační stránky o penzijní reformě
www.starnesmysli.cz.
Vznikl jednoduchý, přehledný a srozumitelný web, který lidem pomůže
zorientovat se v reformě a jednoduše pochopit, jak vlastně II. pilíř funguje,
k čemu je dobrý a komu se může vyplatit. Na stránkách najdou lidé jednoduché vysvětlení celé reformy českého penzijního systému, nejdůležitější desatero II. pilíře, rozšířené mýty i vyčerpávající seznam otázek a odpovědí.
Stránky budou velmi živé, obden se tu objeví novinky, které se budou
týkat všeho kolem reformy, a lidé budou mít možnost na webu s Asociací
také diskutovat a ptát se na všechno, co je zajímá.
Ke stažení tu jsou důležité zákony, ekonomické studie i dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se penzijního zabezpečení a penzijní reformy.
Ondřej Kubala, mluvčí Asociace penzijních fondů ČR

Velký pozor pak dávejte při oteplení, kdy se
odtávající sníh může posunovat na rovné střeše
a může dojít k její destrukci. Ztěžklý sníh a tající
části ledového příkrovu na střeše se mohou začít také odlamovat a ohrozit okolí budovy. Proto je důležité nejen odstraňovat sníh ze střech,
ale i zlikvidovat nebezpečné sněhové převisy
a rampouchy, které mohou svým pádem hrozit
kolemjdoucí osoby nebo majetek – pokud to nejde, pak rizikový prostor alespoň viditelně označit nebo ohradit.
Opatrní buďte i v roli chodců ve městech, kde
může hrozit sesunutí sněhu či ledu ze střech vysokých domů. Pozor dávejte i na chodnících
- voda z tajícího sněhu místy přes noc umrzá
a zledovatělý chodník se tak leckdy stává nebezpečným.
Tající led pak představuje riziko při zimních
sportech jako bruslení. Při vstupu na zamrzlou
plochu si raději předem ověřte, zda je led dostatečně silný a bezpečný. Rozhodně si cestou
po ledu nezkracujte cestu třeba do práce apod.
a nikdy přes zamrzlou vodní hladinu nezkoušejte
jezdit autem. Pozor dávejte i při venčení svých
čtyřnohých miláčků kolem řek a jezer. I oni se
mohou probořit a zůstat pod ledovou krou. Záchranu zvířat, například probořených srnek, vždy
oznamte na tísňovou linku 150 nebo 112 a vyřešení situace nechte na hasičích.
Při oznámení na tísňovou linku stručně a zřetelně popište „co se stalo“, „kde se to stalo“, „kdo
volá“, případně jak je tonoucí osoba daleko od
břehu. U velkých vodních ploch je potřeba upřesnit, ke kterému břehu je osoba blíže a popsat nejvhodnější příjezdovou cestu. Hovor ukončete až
po celkovém předání informací a pokynu operátora tísňové linky.
(Zdroj: s využitím informací GŘ HZS ČR)
por. Mgr. Zdenka Štrauchová
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje
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Dotace čerpané v roce 2012

Veřejně prospěšné práce

Dubáček

Hasiči

SRDEČNĚ VÁS ZVU NA

PŘEDNÁŠKU O TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
(bezplatná)

dne 15. 3. 2013 od 16:00 v Diakonii Dubá
Centrum sociální rehabilitace
Dlouhá 87, Dubá
pod vedením certifikovaného trenéra paměti Petry Markové
Tato přednáška se koná při příležitosti celosvětové akce Národního týdne trénování paměti.
Trápí Vás věci typu: Kam jsem si dal klíče? Mám to na jazyku, nemůžu si vzpomenout.
Asi už stárnu a nedá se s tím nic dělat.
Nezoufejte a přijďte se přesvědčit, že Vaše paměť je v pořádku a že dokáže mnohem víc.

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Vážení občané města Dubá,
dovolujeme si vás informovat, že v rámci 1. změny jízdních řádů pro rok 2013 dochází v regionální autobusové dopravě ode dne 3. 3. 2013 k následujícím změnám:
Na lince 250 Česká Lípa – Doksy – Bělá pod Bezdězem bude odpolední spoj č. 32
Doksy – Česká Lípa (provoz v pracovní dny mimo letních prázdnin) v celé trase posunut o 15 minut
později, tj. odjede v 16:05 z Doks.
Na lince 251 Česká Lípa - Dubá bude odpolední spoj č. 19 Česká Lípa - Dubá (provoz v pracovní dny
mimo letní prázdniny) v celé trase posunut o 10 minut později, tj. odjede v 16:35 z České Lípy.
Na lince 285 Doksy – Tachov – Dubá pojede odpolední spoj č. 8 (provoz v pracovní dny) o 20 minut
dříve, tj. odjede v 15:45 z Doks. Odpolední spoje č. 7 a 8 budou současně v celé trase vyjmuty z režimu
poptávkové dopravy a zařazeny mezi běžné spoje.
Upravené jízdní řády jsou k dispozici nejen na příslušných autobusových zastávkách, ale také na
www.idos.cz a na www.iidol.cz .

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY
PROVODÍN
Iveta Procházková
Prodej Ledvického uhlí:
Ořech 1, Ořech 2, Kostka
Při odběru uhlí nad 20 q
dárek a do 15 km doprava zdarma.
Uhlí je skladováno pod střechou.
Palivové dřevo:
metrové i štípané v délkách dle přání
zákazníka.
Písek, štěrk, kámen.
Doprava je zajištěna.
Zemní práce nakladačem – Bobek 861
Tel: 737 284 652, 606 418 008

PLACENÁ INZERCE

Josef Tomsa

OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
a POSTUPNÉ KÁCENÍ
Práce stromolezeckou technikou
– zajištění provozní bezpečnosti stromu
– kácení ve ztížených podmínkách
– ošetření s cílem zabezpečit vitalitu stromu
Údržba a úprava zeleně
723 148 488
pepatomsa@gmail.com
PLACENÁ INZERCE
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Dubáček

Zajímavosti z Dubska
ZMĚNY V TURISTICKÝCH TRASÁCH

V okolí Dubé je velké množství turistických pěších značených tras, ale v nedávné době nastaly
v těchto trasách i v samotném turistickém značení změny. Upřesnění a další informace pro Dubáček poskytl zkušený značkař Klubu českých
turistů pan Roman Bystrý z Dubé.
„V turistickém značení nově platí doporučení,
aby trasy nevedly po hlavních silnicích. Také se
mění význam barev značení, červená a modrá
jsou používány pro dálkové trasy, kdežto žlutá by
měla být jen trasou spojovací o délce nanejvýš
10 – 15 km,“ vysvětlil pan Bystrý.
Na dotaz, ke kterým konkrétním změnám došlo, uvedl Roman Bystrý, že například turistické
značení u Malého Mlýnku bylo neustále ničeno
a poškozováno, navíc táborníci, kteří tam v létě
pobývají, nechtěli turisty přes tábor pouštět. Proto byla trasa přes Malý Mlýnek zrušena a nově je
takzvaný Dubský okruh veden z Dubé do Nedamova, kde je umístěn rozcestník. „Je to výhodné i proto, že mnoho turistů vychází na výlety od
Nedamovského koupaliště,“ dodal k tomu Roman
Bystrý. „Další změny proběhnou letos na jaře,“
pokračoval, „budou se týkat barvy značek na turistické trase, která vede z Dubé do Rozprechtic, dále na Dražejov, Nedvězí, na Pustý Zámek
a přes Pavličky na Čap a Husí cestu. Zde bude
žluté značení nahrazeno červeným. Změna bude
také na trase z Dřevčic směrem na Čap. Zcela
zrušena bude trasa z údolí Květnice do Tuhaně.
Po ukončení změn ve značení turistických tras se
plánuje vydání nové turistické mapy.“
Na dubsku je mimo běžné turistické trasy
několik naučných stezek, které připravila Správa CHKO Kokořínsko. CHKO také instaluje na
tyto stezky naučné tabule, starost o značky ale
přechází na KČT. Označení naučné stezky nově
nemusí být pomocí zvláštní značky jako dosud,

ZIMNÍ PROCHÁZKA

Na malou zimní procházku se můžeme vydat po
nově značené červené turistické značce Sadovou ulicí s památkově chráněnými skalními sklípky kolem máchadla se sochou sv. Floriána. Za
přízemní roubenou chalupou, která je rovněž zapsaná do soupisu památkově chráněných objektů, mineme dva obezděné prameny. Druhý z nich

ale jen piktogramem na směrovkách. KČT velmi
dobře spolupracuje s Lesy ČR, které například
obnovily dřevěné chodníčky a mostky v lokalitě
Čertovy rokle u Dřevčic. Lesy ČR jsou generálním sponzorem Klubu českých turistů.

„Turistické trasy schvaluje vedení Klubu českých turistů, návrhy nových tras nebo změn se
podávají do Liberce,“ vysvětluje Roman Bystrý. Oblasti KČT jsou totožné s hranicemi krajů
a Ústředí KČT pak sídlí v Praze. „V rozhodování o značení hraje roli nejen to, jak zajímavými
místy trasa vede, ale také musí s vedením trasy souhlasit majitelé pozemků. A svou roli hrají i finance. Značení se obnovuje každé tři roky,
ale i mezitím dochází k poškozování ukazatelů
a opravy stojí peníze,“ dodal pan Bystrý.
Po hrázi Černého rybníka pokračujeme po
červené a žluté značce. Silnice posléze prudce stoupá k rozcestí, kde vpravo vede soukromá cesta k usedlosti Březinka, vlevo pak zlutě
značená cesta do lesa. Před námi ve vykáce-

ném porostu vyniká stavba jednoho z řady betonových bunkrů, takzvaných řopíků, které zde
byly postaveny během tří měsíců v roce 1938.
V okolí je celá velká skupina těchto bývalých vojenských objektů, které tvoří podúsek Q1 Liběchovské příčky.
Po žluté značce půjdeme až na rozcestí,
kde dále po značce bychom se dostaly ke býva-

Zamrzlý Černý rybník v Nedamově

Památkově chráněné skalní sklípky v Sadové ulici

náleží k bývalé mlékárně a v nedávné době byl
majiteli mlékárny velmi pěkně opraven. Lipovou
alejí dojdeme k Černému mlýnu, rovněž památkově chráněnému, který je připomínán již v roce
1551. Naproti bývalému mlýnu je rozcestník s novými směrovkami.

V Klubu českých turistů je také sekce pro
cykloturistiku, ale s rozšiřováním cyklotras
v okolí Dubé není zatím do budoucna počítáno. „Právě tak je na Dubsku problém s trasami
pro vozíčkáře, tyto trasy by musely mít upravený zpevněný povrch, a kopcovitý terén v okolí
Dubé se pro tyto trasy nehodí. Někde již trasy
pro vozíčkáře vznikly, například v okolí Brna,
kde je terén příznivější. Nemají zvláštní typ
značení, označuje je jen piktogram na směrovkách,“ vysvětlil značkař Roman Bystrý. „Existuje ale i pirátské značení – například u Sloupu
a u Svojkova, kde byly bez vědomí KČT klasickými turistickými značkami vyznačeny neschválené trasy. Značky přitom jsou chráněny státem,“
dodal pan Bystrý.
Klub českých turistů byl založen v červnu
1888 v Praze skupinou osobností kolem Vojty
Náprstka, letos tedy oslaví 125 let svého trvání.
V období 1. republiky se nazýval Klubem československých turistů, v roce 1948 byl zrušen a jeho majetek znárodněn. Hned po revoluci v roce 1989 byl Klub českých turistů opět obnoven.
V součastnosti je členem Evropské asociace turistických klubů. Na Českolipsku se turistickými
trasami zabýval také německý vlastivědný spolek Excursions Club, založený v roce 1878, který
vydával i turistické průvodce. Nejstaršími značenými turistickými trasami na Dubsku jsou cesty směrem na Dražejov a Nedvězí a také směrem na Housku – pocházejí z roku 1906 či 1907.
V současné době se Klub českých turistů potýká
s menším zájmem dětí a mládeže o turistiku, celkově má ale téměř 40 tisíc členů, z toho mládeže
je přibližně čtvrtina. Síť turistických pěších značených tras v naší republice je hodnocena jako
nejlepší v Evropě.
–myš–

Opravený pramen

lé kapli sv. Barbory a ke zřícenině Starého Berštejna u Vrchovan. Cestou napravo se můžeme
jít podívat na „kamenné zajímavosti“ – za dalším
z řady bunkrů dojdeme k malému mělkému lomu,
kde pěšina přetíná odsekanou plošinu. Sejdeme
k velkému balvanu, který tvoří stěnu staré cesty.

Dubáček -
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Vpravo na opracovanném skalním výběžku jsou
vytesány velké ozdobné iniciály s datem 1928.
Bohužel cesta v majetku Lesů ČR končí v hustém křoví. Původně obcházela stavební parcely

se dvěma chatami a ústila ne silnici. Nyní je nutné se vrátit zpět k rozcestí.
Na rozcestí ze žluté značky odbočíme vlevo u velkého buku pěšinou, klesající dolů. Po této cestě
dojdeme širším údolím k chatám, kde se dáme vpravo opět do lesa. U bývalého rozcestníku můžeme
buď sejít cestou k lokalitě Malý Mlýnek nebo pokračovat cestou k domům pod Novým Berštejnem.
Zde pak odbočíme vlevo, vyjdeme podél zdi zámeckého parku k sloupu Nejsvětejší Trojice a odtud
kolem hřbitova zpět do centra Dubé.
–myš –

Cesta vlevo od silnice
Řopík u cesty

U velkého buku odbočuje cesta doleva

Silnice od koupaliště nahoru

Iniciály v kamenném bloku

Pod Novým Berštejnem
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PLACENÁ INZERCE

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s městem Dubá
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční)
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuvi (veškeré nepoškozené)

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NENOSTE

obnošené boty a svetry, znečištěný a vlhký textil, ledničky, televize,
počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola,
lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční v přízemí MěÚ Dubá

ve středu 24. dubna a ve čtvrtek 25. dubna 2013
a ve čtvrtek 16. května a v pátek 17. května 2013
vždy od 8:00 do 16:00
Věci prosím noste zabalené do igelitových pytlů, tašek nebo papírových krabic,
aby se nepoškodily transportem.

Kontaktní osoba pro případné dotazy je sl. Martínková, tel. 724 857 243.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.

Rekvalifikační kurz
Údržba veřejné zeleně

Termín kurzu: 18. 3 – 19. 4. 2013
Místo konání kurzu:
teoretická část:Administrativní budova,
U synagogy 2983, Česká Lípa
praktická část: Návrhy a realizace zahrad,
Ždírec, Doksy.
Doprava na praktickou část kurzu bude bezplatně
zajištěna ve směru Doksy – Ždírec, Ždírec – Doksy
Co se během kurzu naučíte?
Správně vysazovat a udržovat okrasné dřeviny
Pečovat o zahradní růže
Vysadit květinový záhon
Založit a ošetřovat trávníky
Pracovat s travní sekačkou a křovinořezem
Kurz je zakončen zkouškou a předáním osvědčení
Osvědčení je platné na celém území ČR
a v zemích EU
Zájemcům o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce,
Úřad práce kurz proplatí. Stačí jen vyplnit žádost.
V případě dotazů volejte: 604 426 397
Více informací naleznete na:
www.profesni-kvalifikace.cz
PLACENÁ INZERCE

Pronajmu
nebo prodám

patrový rodinný dům
s garáží, se zahradou a vlastní studnou
v obci Dubá.
Podmínky a cena pronájmu
vše po domluvě na tel. č. 603 170 173

Dubáček -
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Ze života škol
Vyhodnotit půlroční snažení není jednoduché pro učitele ani pro žáky.
Přesto ho třeťáci z Ekoškoly Dubá zvládli s úsměvem.

Mgr. Jana Mašková

Jsme zapsaní

7. února se otevřely dveře Ekoškoly Dubá pro
budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Na děti čekala
čtyři stanoviště, na kterých si vyzkoušely komunikaci, hudební cítění, matematické dovednosti
a jemnou motoriku. Zápisem je doprovázeli třeťáci v maskách. V cíli na ně čekala paní ředitelka,
aby jim předala Upomínkový list s pečetí školy.
Všem budoucím prvňáčkům a jejich rodičům
přejeme veselý vstup do naší školy v září 2013!
Mgr. Jana Mašková

Chcete zdravě
svačit?

Kudy do Třeskoprsk?

No, přeci do Doks. A co je Blaťák? No, přeci Máchovo jezero. Bezzub je známý Bezděz. Odpovědi na tyto otázky získaly děti z Ekoškoly Dubá v muzeu Čtyřlístku v Doksech, kam se vydaly na
expedici 30. 1. 2013. Pinďa, Bobík, Fifinka a Myšpulín je uvítali v nadživotní velikosti. Na děti čekal
malý kvízek, který zvládly s přehledem, protože informace načetly z panelů hlavních postav. Autor
komiksu Jaroslav Němeček je známý i mezi současnými dětmi. V muzeu byly i hlavolamy zapůjčené
z IQ centra Babylon Liberec. Děti si odvezly domů čtyřlístkové omalovánky a vlastní obrázek hlavních postav. Děkujeme muzeu za úžasné odpoledne. Všem doporučujeme.
Mgr. Jana Mašková

Tak zapojte sebe i své dítko do programu Zdravá
svačina na Ekoškole Dubá. 24. ledna proběhlo vyhodnocení desátého ročníku tohoto programu, a to
za I. pololetí. 1. místo si odnesla V. třída, 2. místo
třeťáci a 3. místo patří druhákům. Odměnou jim
byla zdravá svačina, kterou jim připravily paní kuchařky z jídelny. A co vy ostatní, přidáte se?
Mgr. Jana Mašková

Koulelo, se koulelo!

Jak se dokáží bavit společně rodiče a děti ze
III. třídy Ekoškoly Dubá, to ukázali na setkání
24. ledna na bowlingu v Dubé. Celkem se na
stratu sešlo 14 dvojic – rodič a dítko. Společným
koulením, kdy jeden hod byl rodičovský a druhý
dětský, se do vítězného pořadí prosadil tým Žalovičových – Honzík a Irenka, těsně stíháni týmem
Mojtekových – Eliškou a Janičkou. Třetí místo si
vydobyl tým Mordačikových – Martinka a Alenka.
Mgr. Jana Mašková
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Kočičí pomoc

V Ekoškole Dubá probíhala od prosince do konce ledna 2013 hmotná sbírka pro kočičí útulek
v Kozlech. Celkem se shromáždilo 438 kg krmiva a drobné hračky. Děkujeme ze všechny kočky
a kocoury i koťata. Mňau, mňau,mňau.

Měsíčník informací z Dubé a okolí -
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Ekoškola Dubá pořádá pro žáky své školy

PUTOVÁNÍ
ZA ROZHLEDNOU
letní turistický tábor

Na sbírku přispěli: Marek Postránecký, Martinka Mordačiková, Míra Šímo a babička, Hruzíkovi, Eliška Mojteková, Tomáš Novák, Maškovi,
Kosáci, Natálka Hrušková, obchůdek U kocourů, Jasmínka Bienek, Bára Fléglová, Šperlovi,
teta Honcová, Janďourkovi, pí. Jeništová, Dan
Krejčík, Heřmánek, starostka města pí. Šepsová, pí. Švecová.
Děkujeme, že jste našli čas i korunky pro potřebné. Krmivo bylo předáno do útulku 11. února.
Pavel a Jana Maškovi

5. 8. – 11. 8. 2013
Jindřichov u Jablonce

Přihlášky jsou k vyzvednutí
u pí. uč. Mgr. Jany Maškové,
úhrada je nutná do konce dubna.
Cena pobytu 3 000,-Kč.

Kultura
Afro-kubánská hudba
aneb mnoho příchutí salsy

V současnosti nesmírně populární afro-kubánská
hudba, známá spíše pod názvem salsa, je výsledkem vývoje dlouhého několik století. Během
něj stihla vstřebat kulturní vlivy tří kontinentů,
včetně našeho evropského, a v tomto tvořivém
procesu pokračuje neustále. Přední český odborník na afro-kubánskou hudbu – multi-instrumentalista, skladatel, aranžér a kapelník Petr Smetáček – zasvětí posluchače během přednášky
(18. března od 18 hodin v KD Crystal v České
Lípě) do jednotlivých epoch a rytmů této hudby
tak, aby si mohli plně vychutnat poslech jejích
nahrávek, či vlastní hudební a taneční aktivity.
Muzikanti mají navíc jedinečnou možnost přinést
si své hudební nástroje s sebou, a na konci semináře využít Petra Smetáčka pro praktickou instruktáž k interpretaci salsy. (Více na: www.petrsmetacek.com.)
Petr Smetáček
Petr Smetáček je skladatelem, aranžérem,
kapelníkem, pianistou, perkusionistou, a dále
také dudákem, zpěvákem, trumpetistou, konferenciérem a v neposlední řadě též lektorem.
V roce 2010 úspěšně završil šestileté studium
skladby na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka
ve třídě fenomenálního Karla Růžičky st. Ve stejném roce také vydal své debutové autorské CD
„Afro-Cuban Suite“, které je vůbec prvním českým nosičem v hudebním žánru „afro-kubánská
hudba“. Na tu se Petr specializuje, ovšem s chu-

tí se zapojuje i do projektů odlišných zaměření, zejména jazzových, klasických či folklórních.
Slýchat ho tak můžete po boku mnoha předních
muzikantů v rozličných formacích. Jeho jméno je
však především nerozlučně spjato s celkem již
třemi hudebními tělesy pod společným názvem
„LOS RUMBEROS“, jejichž je zakladatelem a vedoucím. S nejmladším a nejmenším z nich natočil
v roce 2012 nové CD „Los Rumberos Trio“, jehož
publikování se ujalo prestižní vydavatelství Českého rozhlasu, Radioservis.
(Více na: www.petrsmetacek.com.)

Velikonoce
v Dokském
hospitálku

Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, tak i Velikonoce mají v Čechách své místo a tradici. Už od jejich vzniku jsou časem
oslav, veselí a radosti nad probouzející se přírodou. S Velikonocemi je svázáno několik jedinečných lidových zvyků spojených s oslavou
jara, znovuzrození, života – především dodnes
udržované malování vajec a pletení pomlázky.
V letošním roce oslavíme velikonoce v Památníku K. H. Máchy v Doksech v neděli 17. března
2013 od 13 do 17 hodin. V zahradě Památníku
navštívíme řemeslné stánky, u kterých si budeme
moci koupit kraslice, pomlázky a další velikonoční zboží. V prostorách Památníku zahájí žáci ŽUS
Doksy ve 14 hodin Jarní výstavu žáků základní školy v Doksech, která potrvá do 22. března.
V 15 hodin nám zazpívají členky souboru Babíny
di Doksy.
–myš–

Dubáček -
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Na výstavu do Úštěku

V Úštěku v Galerii U brány vystavuje malíř a grafik
Herbert Kisza. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pochází z Podobory u Českého Těšína, ale žije od roku 1967 v Kadani. Zabývá se také sochařskou tvorbou, na kadaňských
hradbách stojí jeho socha nazvaná „Chechtací pytlík“. Básnivá atmosféra v jeho tvorbě je u grafika
násobena použitím techniky akvatinty. V úštěcké
Galerii U brány je možné si prohlédnout průřez
grafickou tvorbou Herberta Kiszy až do 4. dubna
vždy v pondělí až pátek od 9 do 17 hodin a v neděli
od 10 do 17 hodin.
–myš–

Výzva pro všechny
náruživé fotografy

Kulturní komise připravuje ve spojitosti s historickým
výročím 760 let od první písemné zmínky o našem
městě výstavu na téma „Proměny našeho města v čase“. Budeme rádi, pokud se zapojíte i vy. Vyberte si

historickou fotografii či pohlednici v knize „Dubá
a okolí na starých pohlednicích“ a vytvořte stejný
snímek z dnešní doby. Snímek pak zašlete na e-mail
lhvystava@centrum.cz. Do zprávy připište stránku, na
které se nachází vámi vybraná předloha, a vaše celé
jméno. Fotografie můžete posílat do 15. května 2013.
Za kulturní komisi Bc. Lucie Heringová

Regionální muzeum Mělník

Veselé velikonoce

Výstava „Veselé Velikonoce“ navazuje na výstavní počin z počátku loňského roku „Město Mělník
na dobových pohlednicích“. Tentokrát se představí historické pohlednice s velikonoční tematikou
ze sbírek muzea.Poprvé k vidění bude také unikátní sbírka forem na beránky Jaroslavy Holinové, členky klubu sběratelů kuriozit.
Návštěvníci se budou moci seznámit s motivy z velikonočních blahopřání starých více než sto let,
výstava také doloží proměnu velikonoční symboliky v průběhu 20. století.
Pro zájemce z řad kulturní veřejnosti budou připraveny prohlídky výstavy v doprovodu kurátora – Mgr. Lukáše Snopka, historika muzea. Konat se budou ve středečních termínech: 13., 20.
a 27. března a 3. dubna, vždy od 10 do 11 hodin. Výstava potrvá do 7. dubna.

„Když kvete jaro“

Fotografie Ing. Petra Lumpeho, zoologa muzea v kavárně v areálu muzea od 5. do 31. března.
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Masopustní veselí
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foto: Martin Rupert
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Ze zápisu
do 1. třídy

ZŠ
Dubá
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