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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
dříve, než se v tomto únorovém sloupku budu
věnovat akcím, které připravujeme, ráda bych
se v úvodu vrátila k nedávné historicky první
přímé volbě prezidenta republiky. Nejprve bych
ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě obou kol prezidentských voleb, neboť
už jen přichystat všechny tři volební místnosti
(v Dubé, Deštné a Dřevčicích) zabere poměrně
hodně času. Dále bych chtěla poděkovat všem,
kteří zasedli v jednotlivých volebních komisích,
zejména pak zapisovatelům, na jejichž bedrech
leží největší zodpovědnost. V prvním kole přišlo k volebním urnám ve všech třech našich
okrscích celkem 783 voličů, ve druhém kole
pak celkem 736 voličů. Celorepublikově projevilo o přímou volbu hlavy státu zájem nebývale mnoho občanů. Výsledkem pak bylo, že na
hradě vystřídá Václava Klause ve funkci prezidenta Miloš Zeman. Nehledě na výsledek voleb, věřím, že je předčasné předvídat, jak si
nová hlava státu na hradě povede a jak bude
náš stát reprezentovat v zahraničí.
Nyní již k informacím týkajícím se přímo našeho města. V lednu schválilo městské zastupitelstvo na svém veřejném zasedání uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje pro letošní rok.
Tato smlouva je uzavírána mezi městem a Libereckým krajem a příspěvek, který jsme pro rok
2013 odsouhlasili, dosahuje výše 159 390,– Kč.
Zajištěna tak bude dopravní obslužnost v od-

lehlých částech našeho správního území.
Na lednovém zasedání byl schválen prodej objektu bývalého kina v Českolipské ulici.
Kupní cena byla stanovena na 640 tisíc korun.
Na vyhlášení prodeje této budovy reagovali
dva zájemci, kteří spolu s návrhem kupní ceny
předložili také svůj podnikatelský záměr. Návrh
jednoho ze zájemců, který zde chtěl obnovit
diskotéku, se neshodoval s našimi představami,
proto se zastupitelstvo většinou hlasů rozhodlo
přiklonit k záměru pana Marka Hrušky, který by
zde chtěl otevřít posilovnu. Je známo, že pan
Hruška pořádá pro místní občany v průběhu celého roku řadu sportovně zaměřených aktivit,
které jsou ze strany obyvatel našeho města vítány. Věřím proto, že jeho podnikatelský záměr
je v dané situaci nejlepším řešením, které povede ke spokojenosti nás všech.
V současné době začínáme plánovat opravy cest a komunikací v majetku města. V letošním roce se chceme zaměřit na část komunikace mezi bytovkami na Novém Berštejně, kde
dochází opakovaně k vymílání velkých děr ve
zhutněném štěrku. Oprava této komunikace tak
bude navazovat na předešlé úpravy veřejného prostranství u bytovek, které jsme v rámci
spolupráce s tamním osadním výborem realizovali v minulém roce. Další komunikací, jejíž
stav, respektive propadání, budeme letos řešit, je nájezd z krajské komunikace do stoupání nad sklípky v ulici Požárníků. Před časem
jsme na tuto cestu museli zakázat vjezd po-

pelářskému vozu kvůli jeho tonáži, v současné době už máme problém i při zimní údržbě,
neboť vjezd do této části se stává obtížným už
i pro městskou techniku. Připravujeme také návrh řešení havarijního stavu cesty vedoucí na
Plešivec, kterou každoročně opravujeme, nicméně vlivem silných dešťů dochází vzhledem
k jejímu prudkému sklonu k jejímu opakovanému splavování a cesta je tak v některých částech jen velmi obtížně sjízdná. V řešení je také
současný stav obvodové zdi na městském hřbitově v Dubé. Tato zeď je na několika místech
v katastrofálním stavu, bude ji třeba odstranit
a znovu vystavět. Souběžně s tímto bychom
na našem hřbitově chtěli zřídit tzv. kolumbária neboli místa pro uložení uren. Na velkých
hřbitovech jsou taková kolumbária zcela běžná, v našem případě bychom tak alespoň na
nějakou dobu vyřešili problém se stále rychleji
ubývajícím prostorem, kam je ještě možné pohřbívat. Více informací o plánovaných úpravách
hřbitova vám přineseme v některém z příštích
vydání městského zpravodaje.
Závěrem bych vás ráda pozvala na Masopust, který pro vás kulturní komise naplánovala
na sobotu 16. února.
Přeji vám poklidný únor bez náhlých a velkých teplotních změn a všem předškolákům
a jejich rodičům přeji mnoho štěstí u zápisu
do první třídy, který se na naší škole koná již
7. února.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Volně pobíhající psi

V posledních týdnech jsem obdržela hned několik
stížností na pejskaře, kteří nechávají své psy při
venčení pobíhat volně a nemají je na vodítku. Ve
stížnostech, s nimiž se na mne občané obracejí, se
opakují stále stejná jména. Smyslem tohoto článku
není zveřejnit žádná jména, nýbrž poukázat na tuto
problematiku v širším měřítku.
Tím, že někteří pejskaři stále odmítají vodit psy
na vodítku, a to i přesto, že již dostali pokutu od
přestupkové komise, se dopouštějí hned několika
opravdu zásadních věcí.
1. Ohrožují ostatní občany – mnozí z nich si totiž
neuvědomují, že pes, byť se zdá být sebehodněj-

POPLATEK ZA ODPADY

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás upozornit, že pokud jste nezaplatili alespoň za první
pololetí poplatek „za odpady“ (zjednodušeně
řečeno) do 31. 1. 2013, bude vám při jeho placení od 1. 2. 2013 připočítáno penále z prodlení, které činí 50,- Kč. Aby se vám toto penále
dále nenavyšovalo, je třeba zaplatit do konce
března, neboť od dubna se toto penále navyšuje již na 200,- Kč, přičemž při opětovném
neuhrazení se penále může vyšplhat až na
trojnásobek samotného poplatku. Pokud jste
tak ještě neučinili, uhraďte prosím poplatek za
likvidaci odpadů co nejdříve. Vyhnete se tak
dalším zbytečným nepříjemnostem.
Zuzka Martínková, ekolog

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych prostřednictvím Dubáčku poděkovala všem, kteří mi pomohli s vyřizováním žádosti o zajištění dopravy mých dětí ze školy
domů. Opravdu moc jste pomohli celé mé rodině a my si vaší pomoci velice vážíme. Udělali
jste dobrou věc. Ještě jednou děkujeme všem
za ochotu, vstřícnost a pochopení.
Marešovi z Nedamova
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ším, je stále jen zvíře, jehož myšlení nelze předvídat. Proto se stává, a Dubá není výjimkou, že volně pobíhající pes zaútočí na jiného psa, který je
řádně uvázaný na vodítku nebo dokonce na jeho
páníčka, který se takovému střetu pochopitelně
snaží zabránit. Ptám se vás, je skutečně nutné
takto riskovat?
2. Ohrožují řidiče – ať je pes sebevychovanější,
těžko můžeme očekávat, že před tím než vstoupí
do vozovky, zastaví, rozhlédne se a teprve potom
přejde. Znovu opakuji, že pes je pouze zvíře, které
neřeší, jestli kolem něj něco projíždí, zkrátka skočí
do vozovky a neštěstí může být na světě. Opět se
ptám, stojí to za to? Škodu na vozidle, která bývá
nezanedbatelná, pak obvykle platí viník, čili majitel psa, a to nemluvím o smutnějších případech,
kdy pes střet s autem nepřežije, nebo má doživotní následky.
3. Ohrožují děti – mnozí majitelé psů si neuvědomují, že se po ulici pohybuje spousta malých dětí.
Ve chvíli, kdy pes běží k dítěti, i když má sebe-
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lepší úmysly, nelze předvídat reakci vystrašeného
dítěte. Stačí prudký pohyb, zvednutí ruky a opět
může dojít k neštěstí. Navíc, spousta dětí, což se
opakuje i ve stížnostech, které dostávám, se bojí
psů, a to zejména těch větších. Je tedy na místě,
požádat všechny pejskaře o trochu ohleduplnosti
vůči těm nejmenším.
Je neuvěřitelné, že majitelé, zejména větších
psů, vůbec najdou odvahu vyslovit větu „on/ona je
hodná, ta vám nic neudělá“. To je stejný nesmysl,
jako kdybych já skálopevně tvrdila, že ten či onen
strom je zcela zdravý. Stejně tak jako dovnitř stromu, ani do hlavy psa nevidíme.
Protože vašich stížností přibývá, rozhodla jsem
se majitele volně pobíhajících psů obesílat. Pokud
nebudou své psy vodit na vodítku ani po písemném
upozornění, ač je mi to líto, budu nucena předávat
tyto stížnosti přestupkové komisi, která je následně
bude prošetřovat a pokutovat. Jde nám totiž především o bezpečí našich občanů.
Zuzka Martínková, ekolog

PŘEHLED EVIDENCE OBYVATEL MĚSTA DUBÁ
ZA ROK 2012

Přehled trvale bydlících občanů v Dubé
a přilehlých obcí města:
Bukovec
6 občanů
Deštná
86
Dubová Hora
5
Dražejov
15
Dubá
1 287
Dřevčice
133
Heřmánky
20
Horky
16
Korce
34
Křenov
9
Lhota
9
Nedamov
32
Nedvězí
5
Nový Berštejn
31
Panská Ves
9
Plešivec
11
Sušice
13
Zakšín
68
Zátyní
16
Celkem 1 805 občanů k 31. 12. 2012

JUBILEA

V roce 2012 se přihlásilo k trvalému pobytu celkem
41 občanů
Odhlásilo z trvalého pobytu celkem 45 občanů
Narodilo se nových občanů celkem 15 občanů
Zemřelo celkem
22 občanů
Celkový úbytek obyvatel
za rok 2012 je

11 občanů

Trvalý pobyt:
1 774 občanů
Trvalý pobyt cizince:
9 občanů
Trvalý pobyt občana EU:
5 občanů
Přechodný pobyt občana EU:
7 občanů
Dlouhodobý pobyt vízového cizince: 9 občanů
Zrušený trvalý pobyt cizince:
1 občan

Z městské matriky

Dvořáková Anděla, Dřevčice
Štolcová Anna, Dubá 70 let
Čížková Věra, Dubá 90 let
Bezdíčková Štěpánka, Dubá 86 let
Bukovan Jiří, Dubá 80 let
Hladíková Vlasta, Dubá 80 let

NAROZENÍ

Hrabětová Pavla, Zakšín
Jankot Jakub, Nedvězí

ÚMRTÍ

Petrová Helena, Dubá
Miláček Josef, Dražejov

Z

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553
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VOLBY PREZIDENTA
ČESKÉ REPUBLIKY

Výsledek 1. kola volby prezidenta České republiky v obci
Dubá
Leden 2013 se do historie naší země zapíše jako měsíc, ve kterém
byla poprvé v přímě volbě zvolena hlava státu, respektive prezident České republiky. V prvním kole rozhodovali voliči o přidělení hlasů hned
devíti kandidátům. Výsledky prvního kola volby prezidenta ČR uvádíme
níže. Ve všech třech volebních okrskách vzešel v prvním kole jako vítěz
následně nově zvolený prezident Miloš Zeman.
Volební okrsek 1. – Dubá
Do volební místnosti okrsku č. 1 v Dubé se ve dnech 11. a 12. ledna 2013 dostavilo celkem 627 voličů (z celkového počtu 1147 voličů pro
tento okrsek) a 9 voličů zde odvolilo na voličský průkaz.
Celkem bylo vydáno 636 úředních obálek a mezi všech devět kandidátů bylo rozděleno 628 platných hlasů. Volební účast byla cca 55%.
Hlasy pro jednotlivé kandidáty:
Jméno kandidáta
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
24
134
24
16
23
158
51
86
112

Volební okrsek 2. – Dřevčice
Ve volebním okrsku č. 2 ve Dřevčicích se k urnám dostavilo 80 voličů z celkem 154 voličů zapsaných ve výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu. Volební účast byla 52%.
Jméno kandidáta
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
3
16
1
3
2
20
2
19
14

Volební okrsek č. 3 – Deštná
Ve volebním okrsku č. 3 v Deštné přišlo k volbám do prvního kola
celkem 67 občanů (z celkového počtu 132 osob zapsaných ve výpisu ze
stálého a zvláštního seznamu voličů). Volební účast byla 51%.
Jméno kandidáta
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
3
22
0
1
2
19
3
4
13

Výsledek 2. kola volby prezidenta České republiky v obci
Dubá
Hlasování ve 2. kole se v okrsku č. 1 v Dubé účastnilo celkem 584
voličů (z celkového počtu 1150 voličů zapsaných ve stálém a zvláštním
seznamu voličů). Odevzdáno bylo 580 platných hlasů.
Jméno kandidáta
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
351
229
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Ve volebním okrsku č. 2 v Dřevčicích se druhého kola volby prezidenta ČR účastnilo 81 voličů (z celkového počtu 153 voličů zapsaných
ve stálém a zvláštním seznamu voličů). Odevzdáno bylo 81 platných
hlasů.
Jméno kandidáta
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
49
32

Ve volebním okrsku č. 3 v Deštné přišlo ve druhém kole k volebním urnám celkem 71 voličů (z celkového počtu 133 voličů zapsaných
ve stálém a zvláštním seznamu voličů). Bylo zde odevzdáno 71 platných hlasů.
Jméno kandidáta
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
46
24

V obou kolech tedy ve všech třech našich volebních okrskách vyšel
jako vítěz voleb nově zvolený prezident ČR Miloš Zeman.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě voleb, dohlíželi na jejich
hladký průběh a také všem občanům, kteří přišli k volebním urnám.
Zuzka Martínková
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Usnesení z veřejného zasedání

Dubáček

Usnesení č. 1/2013 ze dne 17. ledna 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. 1/2013.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana Tomáše Nováka (ODS) a pana Lubomíra Wagenknechta a zapisovatele usnesení
pana Jaroslava Hozu.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 10/2012 ze dne 13. prosince
2012 včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2013 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva nevyhlašovat a nezveřejňovat
záměr prodeje (složka č.ev. 23/12) městského
pozemku: st.p.č. 788, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Na uvedeném pozemku stojí budova (bez čísla popisného nebo evidenčního)
zapsaná v katastru nemovitostí, která není ve
vlastnictví města Dubá. Je doporučeno zachovat stávající stav, tj. předmětný pozemek vlastníku budovy i nadále pronajímat, z důvodu zachování komplexnosti městských pozemků
v předmětné oblasti.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 14/12): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 1492/22, ostatní
plocha (jiná plocha) o výměře 51 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan J.P. a paní M.P., kupní cena činí
2 040,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka
č.ev. 22/12): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o městskou budovu
čp. 268 v Českolipské ulici v Dubé včetně příslušenství stojící na pozemku st.p.č. 439, a pozemek st.p.č. 439, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 927 m 2 , v obci Dubá, katastrální
území Dubá. V kupní smlouvě bude uvedeno
jako právo věcné – zřízení předkupního práva k prodávaným nemovitostem ve prospěch
města Dubá, které bude vloženo do katast-

ru nemovitostí. Předkupní právo bude zřízeno
na dobu určitou 10 let ode dne podpisu kupní smlouvy. V případě uplatnění předkupního
práva, bude kupní cena stanovena ve stejné
výši, za kterou strana kupující od města Dubá
tyto nemovitosti kupuje navýšená o prokazatelné zhodnocení nemovitostí. Strana kupující:
pan M.H., kupní cena činí 640 000,- 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: 8 proti schválení: 2 zdrželo se: 1

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v rámci zpracovávané komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Dubá
změny obecních a katastrálních hranic na odstranění spůlných hranic pozemků následovně:
a) změna obecní hranice mezi městem
Dubá a obcí Chlum – do katastrálního území
Dubá přechází z katastrálního území Drchlava
pozemek p.p.č. 940, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1 352 m2 (vlastník pozemku
Liberecký kraj),
b) změna obecní hranice mezi městem
Dubá a obcí Vrchovany – do katastrálního území Dubá přecházejí z katastrálního území Vrchovany pozemky p.p.č. 825, ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 299 m 2 (vlastník pozemku Lesy ČR, s.p.), a p.p.č. 887, ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 660 m 2
(vlastník pozemku Obec Vrchovany); do katastrálního území Vrchovany přechází z katastrálního území Dubá pozemek p.p.č. 2993, ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 932 m2
(vlastník pozemku Státní statek Česká Kamenice v likvidaci),
c) změna obecní hranice mezi městem
Dubá a obcí Tuhaň – do katastrálního území
Pavličky přechází z katastrálního území Dubá
pozemek p.p.č. 1411/2, ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 417 m2 (vlastník pozemku Lesy ČR, s.p.),
d) změna katastrální hranice v obci
Dubá – do katastrálního území Dubá přechází
z katastrálního území Dřevčice pozemek p.p.č.
1158, ostatní plocha (silnice) o výměře 3 143 m2
(vlastník pozemku Liberecký kraj),
e) změna katastrální hranice v obci
Dubá – do katastrálního území Dubá přecházejí z katastrálního území Lhota u Dřevčic pozemky p.p.č. 503, orná půda o výměře 542 m2
(vlastník pozemku pan F.P.) a p.p.č. 506, ostatní
plocha (jiná plocha) o výměře 342 m2 (vlastník
pozemku Město Dubá).
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se výsledku
hospodaření města Dubá za rok 2012, předběžného provozního hospodářského výsledku

v hospodářské činnosti města Dubá, plánovaného přezkumu hospodaření města Dubá
za rok 2012, plánovaných kontrol hospodaření
příspěvkových organizací Základní školy Dubá
a Mateřské školy Dubá a stavu finančních prostředků města Dubá ke dni 31. 12. 2012, který
je 10 milionů 458 tisíc Kč.
6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013
mezi městem Dubá a Libereckým krajem. Město Dubá zaplatí na zajištění dopravní obslužnosti částku ve výši 159 390,- Kč, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Uzavřením této smlouvy zajistilo zastupitelstvo dopravní obslužnost
i v odlehlých částech svého správního území.
Výše příspěvku zůstává stejná jako v roce
2012, tj. 90,- Kč na občana.
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na
základě předložené písemné žádosti občanského sdružení MOST K NADĚJI, poskytnout příspěvek z rozpočtu města Dubá ve výši
24 000,- Kč na spolufinancování protidrogových
terénních programů v okrese Česká Lípa v roce
2013.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Příspěvkem pomůžeme
doplnit a stabilizovat terénní programy v našem
regionu. Uvědomujeme si, že drogová závislost sebou přináší mnoho zlého nejen samotným uživatelům, ale i bezprostřednímu okolí
a veřejnému zdraví obecně.
8) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) výsledků 1. kola a konání 2. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 25. a
26. ledna 2013
komentář starostky: Po prvním kole prezidentských voleb postupují dva kandidáti – pan Ing.
Miloš Zeman a pan Karel Schwarzenberg. Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 od
8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – Dubá je volební místnost v zasedací místnosti zastupitelstva
Dubá, Dlouhá ulice čp. 86 (místnost konání veřejných zasedání zastupitelstva města) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: Dubá (Dubá, Rozprechtice, Vrabcov,
Krčma, Malý Mlýnek), Nový Berštejn, Horní
Dubová Hora, Korce, Plešivec, Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Dražejov, Nedvězí
a Kluk; ve volebním okrsku č. 2 – Dřevčice je
volební místnost v budově čp. 1 ve Dřevčicích
– v 1.patře (bývalá knihovna) pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dřevčice, Zátyní, Lhota, Heřmánky a Sušice;
ve volebním okrsku č. 3 – Deštná je volební
místnost v budově čp. 9 v Deštné – v 1.pat-

Dubáček -

ře (knihovna) pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: Deštná, Zakšín
a Bukovec. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky,
PLACENÁ INZERCE
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nebude mu hlasování umožněno. Hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů pro druhé kolo
volby prezidenta budou voličům vydávány ve volebních místnostech. Žádám všechny voliče, aby
svým chováním a vystupováním přispěli k nerušenému průběhu voleb.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 21. 2.
od 18.00 v Dubé.

!!! POZOR !!!
Změna
úředních hodin
S účinností od 1. 2. 2013 se mění úřední hodiny
Úřadu práce České republiky takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
8:00 – 11:00
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

(jen pro evidenci nových uchazečů
o zaměstnání a příjem žádostí
o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty

PLACENÁ INZERCE

Prodám byt v Dubé

3 + 1, 62 m2 , v osobním vlastnictví
po celkové rekonstrukci. Cena 780.000,- Kč
tel.: 721 028 534

Změna adresy
pro zasílání inzerce do Dubáčku
Vážení inzerenti, dovolujeme si vás upozornit,
že jsme z důvodu přehlednosti zaaložili novou
e-mailovou adresu určenou výhradně pro zasílání
inzerce v našem zpravodaji.
Nově, prosíme, zasílejte vaše objednávky
i případné dotazy na adresu
inzerce.dubacek@atlas.cz
Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi,
redakční rada Dubáčku

Cena inzerce:
celostránková – 1.200,- Kč;
1/2 str. – 650,- Kč;
1/4 str. – 350,- Kč;
1/8 str. – 200,- Kč;
1/16 str. – 100,- Kč.
Ceny jsou včetně DPH.
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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.

Dubáček -
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Soutěžte s námi
ve sběru elektra

Milí soutěživí příznivci správného nakládání s elektroodpady, ráda bych vám připomněla, že ještě několik týdnů můžete na sběrný dvůr v Dubé nosit vysloužilé drobné elektro
a zapojit se tak do soutěže „Sbírej a vyhraj“.
Čistě pro připomenutí je třeba zdůraznit, že zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení nebyl nikdy tak atraktivní,
jako nyní, kdy se s každým odevzdaným kusem drobného
elektra můžete na sběrném dvoře zapojit do zmíněné soutěže, kterou pro vás město Dubá připravilo ve spolupráci
s Libereckým krajem a společností ASEKOL.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy budete mít
v ruce soutěžní leták, který si můžete vyzvednout ve všech
třech kancelářích v přízemí městského úřadu, popřípadě si
jej můžete sami vytisknout z webových stránek www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj! nebo přímo na úvodní stránce www.mestoduba.cz.
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo
na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je spolu s tímto
letákem na sběrný dvůr. Za každý odevzdaný drobný elektrospotřebič získáte na svůj leták jedno razítko. Jakmile
jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a leták odešlete na adresu PO BOX č. 75, 460 03 Liberec 3. Počet
letáků, které můžete do soutěže zaslat, není nijak omezen,
naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového Tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Soutěž trvá
až do 28. února 2013.
Co si máte představit pod pojmem drobné elektro?
Třeba počítačovou klávesnici, myš, starý mobilní telefon,
rádio apod.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti
Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. až
5. místě. Zapojením do soutěže zároveň přispějete k recyklaci elektra a tudíž i k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 %
materiálů, které lze znovu využít.
Více informací o soutěži je k dispozici na
www.asekol.cz!
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
LIBERECKÉHO KRAJE
Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior
a potřebujete poradit v otázkách týkajících se sociální oblasti?
Nevíte si rady při vyřizování příspěvků
pro osoby se zdravotním postižením?
Potřebuje pomoct s odvoláním proti rozhodnutí úřadu?
POSKYTUJEME POMOC SENIORŮM A ZDRAVOTNĚ
HANDICAPOVANÝM SPOLUOBČANŮM
Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel.
Poradenství je bezplatné.
KONTAKTNÍ PRACOVNÍK: Kubištová Jaroslava
mobil: 731 653 009
NA ADRESE: Městský úřad Dubá, obřadní místnost
Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci
Vždy od 8:00 do 10:00 hodin
Konopeova 812, Česká Lípa 470 01
e-mail: czpcl@volny.cz, internetové stránky: www.czplk.cz

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu.
Stáří slepiček 15 až 18 týdnů.
Cena od 149,- do 170,- Kč/ks,
v začátku snášky 178,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
v sobotu 9. března 2013 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.

Případné bližší informace na tel: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719

Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek,
cena 20 – 30,- Kč/ks
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v prosinci
l Dne 1.12.2012 od 18:49 do 19:42 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy, číslo 27325 – Ždírecký Důl s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna spadlá větev v komunikaci, která byla pomocí motorové řetězové pily rozřezána a následně
odstraněna z vozovky.

cházel mimo komunikaci v příkopě. Na místě bylo
provedeno zajištění místa nehody, vozidlo odjelo
po vlastní ose.
l Dne 22.12.2012 ve 12:19 hodin došlo ke střetu osobního automobilu s vozidlem CAS-25 Liaz
z důvodu nepřizpůsobení jízdy ke stavu vozovky
do naší CAS. Došlo k poškození oplechování a porušení sacího vedení do čerpadla. Jednotka pro-

živelné pohromy – námrazy do KÚ obcí Vrchovany, Dubá, Chlum, Dřevčice, Heřmánky, Drchlava, Loubí, Pavlovice a Beškov s technikou
RZA I Nissan Patrol a CAS-25 Liaz v počtu 2x
1 + 3. Jednotka pomocí motorových řetězových
pil likvidovala spadlé stromy a větve z komunikací
a veřejných prostranstvích. Velitel jednotky děkuje všem zasahujícím členům za jejich práci.

l Dne 6.12.2012 od 10:49 do 11:14 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v obci Deštná s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
dopravní nehoda autobusu Quick s nákladním automobilem údržby silnic. Jednotka provedla protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění úniku
provozních kapalin. Uniklé kapaliny byly zlikvidovány 30-ti kg sorbentu Clobo-sorb. Dopravní
nehoda byla bez zranění. Místo zásahu předáno
Policii ČR.
l Dne 22.12.2012 od 11:42 do 12:19 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Podolec s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Před příjezdem jednotky byla
na místě Policie ČR. Osobní automobil se na-

vedla zdokumentování dopravní nehody a vyčkání
na dořešení události Dopravní policií ČR. CAS-25
Liaz byla dána z důvodu poruchy mimo provoz.
l Dne 23.12.2012 od 16:20 do 17:03 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou RZA I Nissan
Patrol a CAS-32 T148 v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn havarovaný osobní automobil s jednou zraněnou osobou, které byla do příjezdu Záchranné
zdravotní služby poskytnuta předlékařská pomoc.
Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin.
Po dobu zásahu byl uzavřen provoz na komunikaci
I/9. Místo zásahu předáno Policii ČR.
l Ve dnech 23. – 24.12.2012 od 17:03 do 01:
26 hodin vyjížděla jednotka k postupné likvidaci

l Dne 24.12.2012 od 07:13 do 08:29 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2705 v KÚ Tachov s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na komunikaci, který byl pomocí motorové řetězové pily rozřezán a následně odstraněn
z vozovky.
l Dne 25.12.2012 od 17:37 do 18:48 hodin vyjela
jednotka k odchytu toulavého psa na Nové Město
v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po
příjezdu na dané místo události pes nebyl nalezen.
Jednotka postupně projížděla město a pes byl nalezen před poštou. Pomocí odchytového zařízení
byl pes odchycen a díky obyvatelům města zjištěn
majitel, kterému byl pes předán.
Jaroslav Hoza

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
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).

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 9. 2.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 23. 2.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel. 487 851 705

neděle 10. 2.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 24. 2.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

sobota 16. 2.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

sobota 2. 3.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

neděle 17. 2.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

neděle 3. 3.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

Dubáček -
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Hasiči radí občanům

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI EVAKUACI

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou
událostí do bezpečí. V případě dlouhodobější
evakuace jde o přemístění do evakuačních středisek, která jsou předem vytipována. To znamená do prostor, kde je zajištěno nouzové ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci
uskladnění. V Libereckém kraji se jedná zejména o prostory základních škol nebo internátních
zařízení.
Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu
při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj
objekt, starosta obce v rámci území své obce,
starosta obce s rozšířenou působností pro svůj
správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje. S evakuací se dnes nejčastěji můžeme setkat například při požárech výškových budov, nákupních center a kulturních zařízení nebo
při povodních a úniku nebezpečných látek.
Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci například od velitele zásahu,
zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního
rozhlasu, z radiovozů policie nebo hasičů. Pokud
nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné informace také z médií, zvláště České televize
a Českého rozhlasu.
V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět, co udělat před odchodem z domácnosti, kanceláře či jiného objektu.

Při krátkodobém opuštění objektu (na několik hodin):
• Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu.
• Uhaste otevřený oheň.
• Vypněte topení (plynový kotel).
• Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky.
• Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče.

• Uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i ostatní
v budově o evakuaci vědí.
• Pomozte malým dětem, osobám starým, invalidním či jinak hendikepovaným.
Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě výše
jmenovaných):
• Připravte si evakuační zavazadlo.
• Pro zabezpečené domácí mazlíčky, které berete s sebou, nezapomeňte krmivo a vodu.
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• Zabezpečte hospodářské zvířectvo dostatkem krmiva a vody.
• Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu.
• Označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných
osob a místě Vaší evakuace, která slouží orgánům krizového řízení.
Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné
opuštění domova na více než jeden den. Každá
osoba by měla mít pouze jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg) označené jménem,
případně telefonním kontaktem. Obecně platí, že
by evakuační zavazadlo mělo obsahovat věci,
které jsou třeba při třídenním pobytu v přírodě.
Obsah evakuačního zavazadla:
• trvanlivé potraviny, pití, hrnek, miska, příbor,
zavírací nůž
• peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, přenosné disky s důležitými daty
• běžné hygienické potřeby a léky nebo zdravotní pomůcky k dennímu užívání
• oblečení odpovídající danému ročnímu období,
náhradní prádlo a obuv
• spací pytel, deka, karimatka
• mobilní telefon s nabíječkou, rádio s náhradními bateriemi, svítilna, šití
• předměty pro vyplnění volného času – knihy,
menší společenské hry a hračky
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

PLACENÁ INZERCE
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Dubáček

Ze života škol
Zápis do 1. třídy

Zápis do I. třídy se bude konat dne 07.02.2013
od 13,00 do 18,00 hodin v budově základní
školy. Zveme všechny děti, které dosáhnou
v letošním roce věku 6 let. Přijďte si naši školu prohlédnout a navštivte i výuku. V I. třídě se

děti učí číst genetickou metodou – tedy osvojují si nejprve písmenka a poté je skládají do
slov. Velice brzy se naučí číst i několikaslabičná slova a co je nejdůležitější – rozumí přečtenému textu a umí ho reprodukovat. Nabízíme

V úterý 8. ledna 2013 proběhla charitativní tříkrálová sbírka v Dubé. Průvody dětí se vydaly po
městě, aby zpěvem otevřely lidská srdce a pomohly dobré věci – finanční pomoci potřebným.
Sbírka byla velmi úspěšná, částka 6 200,– Kč
je úžasná. Děkujeme všem dobrým lidem, kteří
otevřeli, vyslechli si koledníky a přispěli jakoukoliv částkou.
Mgr. Jana Mašková

Již po několik let se město Dubá zapojuje do
Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Farní charita
Česká Lípa.
Letos poprvé jsme se zapojili do této sbírky
s dětmi z mateřské školy. Je to další ze způsobů, kterým u dětí vytváříme povědomí o tom, že
handicapovaným dětem a spoluobčanům je nutné pomáhat.
Sbírka probíhala po celé Dubé dne 8.1.2013.
My jsme se s prosbou o příspěvek ucházeli
v Luční ulici a na Masarykově náměstí.
V této oblasti Dubé jste vy, kteří jste se podíleli finančním příspěvkem, přispěli částkou
1 760,– Kč. Vám všem patří velký dík za tyto
příspěvky.
Výtěžek celé sbírky bude použit pro nově
vznikající projekt Farní Charity Česká Lípa –
Stacionář U Lesa, který bude nabízet zdravotně
handicapovaným dětem denní a týdenní stacionář a pobytové odlehčovací služby.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ Dubá

Charitativní
sbírka

Tříkrálová
sbírka v MŠ

též pro zájemce základy anglického jazyka
v rámci volnočasových aktivit. Na našich webových stránkách najdete virtuální prohlídku
školy a souhrn všech důležitých informací,
galerii fotografií ze všech činností žáků. Jsme
školou otevřenou rodičům, používáme moderní techniku i učební metody, které vedou žáky
k osvojení si kompetencí potřebných pro život.
Po vyučování žáci mohou poobědvat ve školní
jídelně, kde si vyberou ze dvou jídel a odpoledne stráví ve školní družině při různých zájmových činnostech.
Mgr. Jindřiška Skalická
ředitelka školy

Klub malých Dubáčků
upozorňuje, že od ledna 2013
jsou pravidelná setkávání
v herně každé pondělí,
středu a pátek
od 9.00 do 12.00 hodin.

Otužilci se ničeho neleknou…

… ani bílé nadílky. Všichni otužilci z Ekoškoly Dubá se sešli na školním dvoře v jeden čas, aby ukázali svoji odvahu, radost i šikovnost.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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UHELNÉ SKLADY
PROVODÍN
Iveta Procházková
Prodej Ledvického uhlí:
Ořech 1, Ořech 2, Kostka

Zahradnické
a floristické studio AB
Provádíme ořezy ovocných stromů už
od 50 ,- za ks
Výchovný řez
Udržovací řez
Zmlazovací řez

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.

Ovocné stěny
Opravné ořezy
Ořezy drobného ovoce a ořezy dle
předchozího ořezání
Přibližnou cenu sdělím dle popisu stromu
na mail: bohusr@seznam.cz
Popis: Stáří stromu a požadovaný druh
ořezu.

Doprava je zajištěna.
Zemní práce nakladačem – Bobek 861
Tel: 737 284 652, 606 418 008

PLACENÁ INZERCE

Přesnou cenu sdělím po ohlédnutí porostu.
Rákocy Bohuš: 774 976 669, Doksy
Email: bohusr@seznam.cz

Sport

Střeleckou soutěž o malovaný terč v 1. ročníku Memoriálu o cenu Antonína Špelce, která se konala 30. prosince 2012,
vyhrál Milan Duháček, 2. místo obsadil Jaroslav Kazda a na třetím se umístil Oldřich Remeš.
SSK Dubá výhercům gratuluje a ostatním děkuje za účast a těší se na další společné akce.
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Dubáček

MĚSTO DUBÁ
a
KULTURNÍ KOMISE
pořádají

V SOBOTU 16. ÚNORA 2013

MASOPUST
Sraz masek bude ve 13 hodin na Masarykově náměstí před radnicí.
Vítáni jsou všichni malí i velcí příznivci tradičních masopustních průvodů.

Sledujte naše internetové stránky www.mestoduba.cz a obecní vývěsky, kde bude upřesněna trasa průvodu.

Dubáček -
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Kultura
Archeologické muzem

Česká Lípa se může chlubit mnoha zajímavostmi a také výbornými muzejními
sbírkami. Ačkoliv je v lednu a v únoru Vlastivědné muzeum zavřené, je možné
navštívit jinou působivou expozici. A to archeologické muzeum v bývalé městské šatlavě, která se nachází ve Vězeňské ulici nad náměstím T. G. Masaryka. Kamenná stavba s mohutnými opěráky byla původně přistavěna k vnitřní
straně městských hradeb již v 16. století a jako vězení sloužila až do roku
1935. Proto i samotný objekt šatlavy stojí za prohlídku.
Nejstarší část vězeňské budovy byla postavena na ještě starších základech jako přízemní stavba, teprve později v období baroka byla budova
zvýšena o další patro. Tímto zatížením utrpěla stabilita zdí, proto musely
být přistavěny ony mohutné opěrné pilíře. Poslední velkou úpravou prošla
budova vězení v 19. století a získala tak klasicistní vzhled.

Červený dům

byly vybudovány byty. Když před 2. světovou válkou židovští majitelé
Altschulovi emigrovali, přešel zámek do správy města. V roce 1957 byl
zámek odstřelen.
Vedle areálu vodního hradu stojí renesanční letohrádek zvaný Červený dům, který dal postavit v roce 1583 Jetřich Jiří Berka z Dubé, tehdejší
Archeologické nálezy

Archeologické
muzeum Šatlava

Expozice nabízí fotografickou dokumentaci průzkumu několika jeskynních prostor a ukazuje nálezy, které v nich byly objeveny. Mezi archeologickými nálezy jsou i předměty, objevené v okolí Dubé, například nádoba
z Lešnice u Zátyní, kterou poctivě odevzdal náhodný nálezce, dubský občan. Vzácně dochovaná keramická nádoba pochází z období 9. až 8. století
před naším letopočtem. Dále je v bývalé šatlavě možné shlédnout virtuální
prohlídku středověké České Lípy – města sevřeného hradbami, s vodním
hradem, ležícím opodál.
Po prohlídce archeologického muzea Šatlava je možné si prohlédnout zbytky mětských
hradeb ve skutečnosti
– například v proluce
vedle kavárny Union.
Hradební zdi se skrývají i ve dvorech a zadních
traktech domů v Sokolské ulici a na dalších
místech. V zimním období je sice vodní hrad
Lipý uzavřen, ale obejít
si a prohlédnout zvenčí tento působivý areál stojí rozhodně zato.
První písemná zmínka
o hradu pochází z roku
1277, kdy náležel Čeňkovi z Lipé, který patřil
Hrad Lipý
k rodu Ronovců, stejně
jako páni z Dubé. V průběhu staletí měnil hrad Lipý mnohokrát majitele. Po požáru v roce 1515 byl hrad upraven renesančně, ale v roce 1820
poškodil objekt další velký požár. Zámecká budova byla posléze přestavěna na cukrovar, který zde fungoval do 1. světové války, a poté zde

majtel hradu. Na počátku
19. století byla v budově
barvírna látek, v té době
se letohrádku říkalo Kotel (Kessel). V přízemí
domu byl tehdy dokonce
hostinec „U kotle“. Posléze došlo k opravám cenné stavby a od roku 1931
sídlilo v letohrádku německé městské muzeum.
Po 2. světové válce byly
sbírky německého muzea
přestěhovány do kláštěra
a v letohrádku zůstaly jen
pracovny a depozitáře.
Sgrafita, která zdobí fasádu letohrádku byla v roce
1947 a znovu pak v 70. letech opravována, ale nyní
znovu chátrají.
–myš–

nahoře
nádoba z Lešnice u Zátyní
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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

Dubáček

Pronajmu

PLACENÁ INZERCE

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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Městské divadlo v Novém Boru

Navrátilův sál sobota 9. února v 19:00

BABUBABU

Jazzový koncert s alternativním mladým
nábojem.
vstupné: 70 Kč
Navrátilův sál čtvrtek 14. února v 19:00
přednáší PhDr. Vladislav Jindra
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Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka,
doktora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny
a Milouše vrací diváky do dob plných nostalgie
a úsměvného nadhledu, kdy gentlemani oblečení do
tenisových obleků řešili své problémy ve sněhobílých
rukavicích…
Hrají: Martin Písařík, Pavel Nový, Vladimír Senič,
Radka Filásková aj
vstupné: 280 Kč

TROCHU HISTORIE
NIKOHO NEZABIJE

Hudební líheň v rodině Slanských aneb tenhle
kantor Slanský má vrtochy panský
vstupné: 50 Kč
KD Bohemia Nový Bor pátek 15. února v 19:00

PLES SENIORŮ
k tanci a poslechu hraje

SKLÁŘSKÁ MUZIKA
MÍLY DOČKALA

zpívá: František Nebuželský a další...
vstupné: 100 Kč
Městské divadlo sobota 16. února v 10:00
divadlo Nymburk

KUBULA
A KUBA KUBIKULA

Pohádka pro děti na motivy Vladislava Vančury
s veselými písněmi. Příběh vypráví o medvědáři
Kubovi Kubikulovi a jeho nezbedném medvědovi
Kubulovi, se kterým se toulal po světě a kterého
strašil strašidlem Barbuchou.
vstupné: 60 Kč

Městské divadlo úterý 19. února v 19:00
Divadlo A. Dvořáka Příbram

SATURNIN

Autor: Zdeněk Jirotka, František Zborník / Režie:
Milan Schejbal

Městské divadlo čtvrtek 21. února v 19:00

HRADIŠŤAN

Vystoupení cimbálové muziky z Uherského Hradiště
s primášem Jiřím Pavlicou.
vstupné: 190 Kč

Náměstí Míru sobota 23. února

MASOPUST V DUCHU
KARNEVALU

pátek 22. února Městské kino v 18 hodin
vernisáž výstavy obrazů Daisy Barbosy
Ferreiry Červenkové a fotografií Atlantický
prales + autogramiáda knihy Sbírka
brazilských přísloví Ing. Rostislava Červenky,
ukázka Capoeiry, Guitar Arte Trio,
Ve 20 hodin projekce brazilského filmu:
Labužník
sobota 23. února náměstí Míru od 13:30
Masopustní průvod od kina na náměstí,Tam
Tam Batucada, DTK Boráček, Novoborské
mažoretky, Historická lyže (Ski Polevsko),
Zumba Cvikov.
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Zajímavosti z Dubska

KAPLE NA DRAŽEJOVĚ

První zmínka o osadě Dražejov pochází z
roku 1402, kdy při dělení rodového majetku
získal mimo jiné ves Dražejov Jindřich Hlaváč
z Dubé. Posléze přešel Dražejov do houseckého panství a spolu s Houskou do majetku
Smiřických, kteří ho v roce 1502 s celým panstvím prodali Hrzánům z Harasova. I nadále
ves Dražejov měnila majitele spolu s hradem
Houska. Roku 1594 je Dražejov psán jako „ves
s krčmou vejsadní“. Při sčítání v roce 1832 je
v Dražejově zapsáno 26 domů se 148 obyvateli, kaple a škola.
V roce 1767 založil tehdejší majitel houseckého panství Jan Adolf z Kounic na návsi
v Dražejově novou kapli. Jan Adolf z Kounic
(1695 – 1771) již předtím přispěl ke stavbě kostela sv. Vavřince v Jezvé, a také dal postavit
kostel ve středočeském Osově. Kaple na Dražejově byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. V roce 1832 ji vážně poškodil požár, který
zachvátil celou osadu, a opravit a upravit do

současné podoby se kapli podařilo až
v roce 1839. U kaple je malá sakristie
a přístavek, kterým se vstupuje na kůr.
V malé oplechované věžičce je zvon. Na
tarasu před vchodem rostou dva velmi
staré hlohy.
Kaple byla v průběhu posledních
dvaceti let 4x vykradená, ale přesto se
ji podařilo vrátit k životu. V roce 2009
proběhly opravy, které byly završeny
požehnáním od litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Loni byla na
vstupní dveřní otvor instalována mříž.
Několikrát do roka se v kapli na Dražejově konají bohoslužby.
Dražejov s kaplí sv. Jana Nepomuckého náleží k Farnosti Deštná, Římskokatolická farnost Deštná je také vlastníkem objektu. Kaple je památkově
chráněná od roku 1958.
–myš–

V ZIMĚ NA HOUBY

Zima je zdánlivě období, kdy se do lesa nevyplatí chodit, ale to je omyl. Když je v zimě či
v předjaří vlhké mírnější počasí dají se v lese
houby najít bez problémů. Kromě hlívy ústřičné a penízovky sametonohé je to především
Jidášovo ucho. Své jméno prý houba dostala,
protože rostla na stromě, na kterém se oběsil
biblický Jidáš.
Tato hnědá rosolovitá dřevokazná houba
roste především na keřích černého bezu, ale
vyjímečně i na jiných listnáčích. Není jen známou ingrediencí do asijských salátů a polévek,
ale byl u ní prokázán i obsah mnoha léčivých látek, které pomáhají snižovat vysoký krevní tlak,
podporují imunitu či pozitivně ovlivňují funkci
vnitřních orgánů. Mimoto také Jidášovo ucho
obsahuje množství minerálních látek a dnes
tak populární antioxidanty.
Vyjděme si třeba směrem k Černému mlýnu, na parkovišti před ním půjdeme až k mostku
a za ním odbočíme doprava podél potoka. Vlevo vedle cesty je viditelný starý lom, před ním
vzniklo nedávno malé jezírko. U chat za čistič-

U chat odbočíme doleva

Dubáček

kou se dáme kolem místnosti vysekané do pískovcového bloku vlevo do lesa. Na rozcestí v lese pak odbočíme opět doleva a podél stráně po
levé straně již můžeme na černých bezech hledat plodnice Jidášova ucha. Projdeme pak kolem bývalé oplocenky a za ní směrem ke kraji
lesa nalezneme opět keře černého bezu s touto
jedinečnou houbou. Pokud pak vyjdeme nahoru na louky a po polní cestě se vydáme doprava směrem k silnici od Rozprechtic, užijeme si
i příjemnou procházku.
–myš–

Pohled z mostku za parkovištěm

Jidášovo ucho

Vyjdeme na louky

